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Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i  
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Tjänsteskrivelse Svar på interpellation angående 
ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i 
kommunen 
2018/593, löpnummer 3979/2018 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur 
han och majoriteten ställer sig till att detta system som ett kommunalt bolag tagit utan beslut 
i KF vara demokrati? Han undrar också hur ni ser på rågången mellan vad KF beslutar eller 
har att besluta och våra kommunala bolags möjligheter att fatta beslut som motverkar 
fullmäktiges möjligheter att som högsta politiska organ fatta beslut? Ärendet bordlades på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-18 och 2018-10-25. 
 
Förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan 
. 
 
Beslutsunderlag 

1 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ett ifrågasatt system för sortering av 
hushållssopor i kommunen 

 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



     

 Interpellation angående   ett ifrågasatt system  för sortering av 
hushållssopor i kommunen. 

  I Lördagens UT den 22 september kunde  alla läsa om Energibolagets 
information om ett nytt system för sophantering .Ett system som Borås 
kommun har för avsikt att gå ifrån ,nämligen att lägga hushållssopor i 
plastpåsar med olika färger.Däremot har bla Tranemo  och Marks kommun valt 
ett system med två kärl . Detta beslutades i kommunernas högsta 
organ,nämligen Kommunfullktige .I oktober  2017 lämnade  den tillfälliga 
beredningen  för  arbete med lokala miljöfrågor  fram ett förslag till 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn  liknande  Tranemos och Marks. I Ulricehamn 
har inte frågan behandlats på ett öppet och demokratiskt sätt via KF  som i 
Tranemo och Mark. 

 

Med anledning av ovanstående: 

Anser KS ordförande  och  majoritet  att detta system som ett kommunalt 
bolag tagit utan beslut  i KF vara  demokrati   ? 

Hur ser ni på rågången mellan vad KF beslutar eller har att besluta och våra 
kommunala bolags möjligheter att fatta beslut som motverkar fullmäktiges 
möjligheter att som högsta politiska organ fatta beslut? 

 

Ulricehamn den 23  september  2018 

Arne Fransson ,  KF ledamot  och tidigare beredningsledare  i 
beredningen för lokala miljöfrågor ,MP



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-31 

 

Tjänsteskrivelse Svar på interpellation till 
Kommunstyrelsens ordförande om attityder i skolan 
2018/670, löpnummer 3982/2018 
 
Sammanfattning 
Evelina Karlsson (V) har lämnat en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om 
Attityder i skolan. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-25. 
 
Förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om attityder i skolan 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



 
Vänsterpartiet Ulricehamn 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson 
 
ATTITYDER TILL SKOLAN 
 
Nu är det snart två år sedan ”Beredningen för Lärande” lämnade en rapport till 
kommunfullmäktige med titeln: ATTITYDER TILL SKOLAN  
Denna rapport behandlades av kommunfullmäktige och överlämnades till kommunstyrelsen 
för beredning. Den lämnades sedan till förvaltningen. Sen har den uppenbarligen fastnat 
någonstans. 
 
Rapporten togs fram på ett grundligt sätt tillsammans med tjänstemannen Gunnar 
Scorénius. Det finns mycket fakta i denna rapport som går att använda för att kunna 
förbättra skolan i Ulricehamns kommun. 
 
Vänsterpartiet undrar därför: 
 

1. Var tog den vägen? 
2. Hur kommer denna rapport att användas i det fortsatta arbetet med att förbättra 

skolan i Ulricehamns kommun? 
 
 
För Vänsterpartiet i Ulricehamn den 22 oktober 2018 
 
Evelina Karlsson 
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§ 296/2018 
 

Beslut om vindkraftsprojekt Boarp enligt MB 16:4 
Dnr 2015/264 
 
 
Sammanfattning 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 17 
vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Boarp. För att ett tillstånd ska 
kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom 
kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna 
totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas 
och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden 
som riksintresse för friluftsliv samt att risken för påverkan på Natura 2000-områden, 
naturvärden och skyddade arter kvarstår. Försiktighetsprincipen bör tillämpas.  
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning vindpark Boarp och vindpark Stigared 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-15 

Tjänsteskrivelse beslut om vindkraftsprojekt Boarp 
enligt MB 16:4 
Diarienummer 2015/264, löpnummer 3120/2018 
 
Sammanfattning 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 17 
vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Boarp. För att ett tillstånd ska 
kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom 
kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna 
totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas 
och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden 
som riksintresse för friluftsliv samt att risken för påverkan på Natura 2000-områden, 
naturvärden och skyddade arter kvarstår. Försiktighetsprincipen bör tillämpas.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tillståndsansökan till vindkraft, vindpark Boarp i Ulricehamns kommun, avstyrks med stöd 
av 16 kap. 4 § miljöbalken. 
 
 
Ärendet 
Aktuell tillståndsansökan omfattar maximalt 17 vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd 
på 220 meter. Sammanlagt i vindpark Boarp och angränsande vindpark Stigared ansöker 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB om att få uppföra maximalt 17 vindkraftverk på 220 meter. 
Ansökningen görs enligt box-modellen, det vill säga fri placering av vindkraftverk inom 
ansökta områden. Det innebär att projektören kan anpassa byggnationen efter den tekniska 
utvecklingen och tillåts göra en mer detaljerad projektering längre fram som fastslår verkens 
positioner inom området. 
 
Kommunen är positiv till vindkraft som energikälla för att tillgodose framtidens energibehov. 
Målet är att 60% av vindkraftspotentialen utifrån kommunens vindkraftsplan ska vara 
utbyggd och att vindkraftsproduktionen ska motsvara 83 % av energiproduktionen i 
kommunen år 2030. En tillstyrkan av de ansökta vindparkerna är därmed i linje med de 
uppsatta målen i översiktsplanens energi- och klimatstrategi. 
 
Förvaltningen anser att en tillstyrkan av ansökningar är möjlig om;  

 ansökningen följer vindbruksplanens utpekade vindbruksområden, övriga riktlinjer 
och,  

 inget hälso- eller naturvårdsskäl omöjliggör detta. 
Vid tillämpande av undantagsregeln är tillstyrkan möjlig om ovanstående och nedanstående 
punkter uppfylls; 

 antalet vindkraftverk kan beaktas som ett undantagsfall och,  
 den högre totalhöjden inte innebär en större påverkan på närboende avseende ljud 

och ljus (att buller- och skuggkrav uppfylls) och,  
 den högre totalhöjden medför en godtagbar påverkan på landskapsbilden, natur-, 

kultur- och friluftsvärden. 
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Den ansökta etableringen ligger inom kommunens utpekade vindbruksområden och 
uppfyller de generella rekommendationerna för placering av vindkraft. 
Ansökan uppfyller rådande buller- och skuggkrav även med den högre totalhöjden.  
Etableringen bedöms dock bli ett dominerade inslag i landskapsbilden, särskilt utifrån de 
frilufts-, kultur- och naturvärden som finns på Komosse. Länsstyrelsen och kommunen har 
identifierat Komosse och dess värden som skydds- och bevarandevärda bland annat utifrån 
att det är ett viktigt besöksmål och har unika upplevelsevärden i form av upplevelsen av 
orörd vildmark. Etablering av ansökt vindpark i Boarp går inte i linje med riksintresset för 
friluftsliv och intentionerna att bevara och utveckla Komosses värden för friluftsliv. Särskilt 
då vindkraft är utpekat som en åtgärd som påtagligt kan skada riksintresset för friluftsliv, 
även vid etablering utanför riksintressets geografiska avgränsning. Vindparken riskerar också 
att påverka flera arter och habitat i samband med etablering och nedmontering. Etableringen 
av vindparken kan komma att påverka hydrologin i områden även utanför parken. Det kan 
medföra negativa konsekvenser för Natura 2000-områden, arters livsvillkor och 
populationsstatus. Utifrån risken för påverkan på naturvärden och skyddade arter anser 
förvaltningen att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att ansökan inte kan tillstyrkas 
utifrån ovanstående aspekter. 
 
Ansökningen omfattar totalt 17 vindkraftsverk med en högre totalhöjd än 170 meter och 
kräver därmed att undantagsregeln tillämpas. Undantagsregeln ska inte användas som en ny 
grundregel gällande totalhöjd. Undantag ska kunna göras men i en begränsad omfattning så 
länge vindkraftsplanen ser ut som den gör idag. Förvaltningen anser att undantag kan göras 
upp till ungefär 10% av den uppskattade maximala utbyggnaden enligt vindkraftsplanen. 
Ansökningen omfattar totalt 17 högre verk vilket förvaltningen inte anser kan räknas som ett 
undantagsfall i relation till redan tillstyrkta högre vindkraftverk i kommunen.  
 
Sammantaget anser förvaltningen att ansökan inte kan tillstyrkas även om 
ansökningsområden är belägna inom utpekade vindkraftsområden baserat på nuvarande 
vindkraftsplan, kunskapsunderlag och de aspekter som redogörs ovan. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning vindpark Boarp och vindpark Stigared 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Länsstyrelsen miljöprövningsdelegation 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Puck Larsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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1 Syfte och bakgrund 
Utredningen syftar till att skapa ett sammanfattande beslutsunderlag inför det remissvar om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning (det s.k. kommunala vetot) som begärs av 
Länsstyrelsen i tillståndsärenden för vindkraft enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.  
 
Utredningen har sammanställs av förvaltningens vindkraftsgrupp1 utifrån de ansökningar 
som remitterats inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och annan relevant dokumentation. 
Det är ett underlag för de två tillståndsansökningarna vindpark Boarp (dnr: 2015/264)2 och 
vindpark Stigared (dnr: 2015/266)3. De två ansökta områdena är geografisk belägna på ett 
sådant sätt att förvaltningen bedömer att det är lämpligt och mest effektivt att göra en 
gemensam utredning.  
 
Den samlade bedömningen i utredningen kan leda till att följande beslut föreslås, men 
eftersom det är två ärenden kan olika beslut föreslås i respektive tjänsteskrivelse; 
 

 Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun tillstyrker tillståndsansökan till 
vindkraft med stöd av miljöbalken 16 kap. 4§. 
 

I de fall det föreslagna beslutet är ett tillstyrkande har förvaltningen bedömt att 
vindkraftsetableringen stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen och 
vindkraftsplanen, samt innebär en godtagbar påverkan på människors hälsa och berörda 
natur-, kultur- och friluftsvärden m.m. Efter att kommunen meddelat ett beslut om 
tillstyrkande fortsätter Länsstyrelsen bedömningen av tillståndsansökningen. Ansökningen 
kan fortfarande godkännas eller avslås av Länsstyrelsen. 

 
 Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun avstyrker tillståndsansökan till 

vindkraft med stöd av miljöbalken 16 kap. 4§. 
 

I de fall det föreslagna beslutet är ett avstyrkande har förvaltningen bedömt att 
vindkraftsetableringen inte stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen och 
vindkraftsplanen och/eller att det inte innebär en godtagbar påverkan på människors hälsa 
och berörda natur-, kultur- och friluftsvärden m.m. Efter att kommunen meddelat ett beslut 
om avstyrkande kan tillstånd inte lämnas av Länsstyrelsen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 
  

 
1 Vindkraftsgruppen består av tjänstemän från olika kommunala förvaltningar och ska sammanställa 
beslutsunderlag inför beslutet om kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 16 kap 4§.   
2 Länsstyrelsens diarenummer 551-8618-2017 
3 Länsstyrelsens diarenummer: 551-20684-2017 
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2 Tillståndsansökan 
En tillståndsansökan för vindkraft ska innehålla tekniska beskrivningar, information om 
eventuella utsläppskällor, skyddsåtgärder och försiktighetsmått, miljökonsekvensbeskrivning 
m.m. (se 22 kap. 1§ miljöbalken). Innan tillståndsansökan lämnas in ska samrådet ha 
genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
En tillståndsansökan för vindkraft ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den 
ska vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en samlad bedömning av de direkta och 
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra.  

Syftet med en MKB-process (6 kap 3 § miljöbalken) är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på 
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning 
med material, råvaror och energi. Utifrån det ska det vara möjligt att göra en samlad 
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.  

Utöver detta ska en miljökonsekvensbeskrivning också presentera alternativa lokaliseringar 
om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med ett eller flera noll-
alternativ. Såväl förordade som avfärdade alternativ ska beskrivas tillsammans med 
nollalternativet och ställningstagandena ska motiveras. På detta sätt kan den sammantaget 
bästa lösningen identifieras.  

2.1 Tillståndsansökan Boarp 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB (VVSAB) har skickat in en ansökan till Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation om att få etablera en vindpark i Boarp. De sökta 
vindkraftsområdena i Boarp är belägna i anslutning till de sökta vindkraftsområdena i 
Stigared.  

Länsstyrelsen skickade 2017-03-22 ut ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning på 
remiss till kommunfullmäktige för beslut om kommunalt tillstyrkande eller avstyrkande 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Remissen skickades också till samverkansnämnden miljö och 
bygg för yttrande angående behov av eventuella kompletteringar av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ansökan gjordes för maximalt 25 vindkraftverk med en högsta totaljöjd på 240 meter. 
Ansökan kompletterades och en ny remiss skickades till Ulricehamns kommun gällande 
maximalt 22 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 240 meter och ett åtagande om att 
inte uppföra fler än totalt 25 stycken vindkraftverk i vindparkerna Boarp och Stigared. 

Ansökan har kompletterats ytterligare en gång och den nu aktuella ansökan för Boarp 
omfattar maximalt 17 stycken vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 220 meter. Totalt 
inom de båda vindparkerna åtar sig VVSAB att inte uppföra fler än 17 stycken vindkraftverk.  

Ansökningsområdet för Boarp har också succecivt minskats i samband med att 
kompletteringar har gjorts. Ansökningen är baserat på ett ansökansområden där åtgärder 
kan vidtas men inga vindkraftverk kommer uppföras, vindkraftsområden där vindkraftverk 
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kan komma att placeras och stoppområden där inga åtgärder vidtas och inga vindkraftverk 
kommer att placeras. 

Ansökan om tillstånd för vindkraft i Boarp avser flera fristående vindkraftsområden, vilket 
innebär att den sökande inte pekar ut exakta positioner för vindkraftverken, utan önskar få 
tillstånd att placera vindkraftverken fritt inom de ansökta områdena. Detta möjliggör en 
större frihet vid etableringen för den sökande. Anpassningar i placering kan göras utifrån den 
teknik som finns vid tidpunkten för etableringen och energiutvinningen kan därmed 
optimeras. Denna utredning utgår från ett scenario där vindkraftsområdena utnyttjas på 
sådant sätt att de orsakar maximal skada ur olika aspekter. 

De ansökta vindkraftsområdena för Boarp är tillsammans cirka 324 hektar och belägna inom 
vad som i kommunens vindkraftsplan benämns som vindbruksområde 28 SO Äramossen och 
vindbruksområde 29 Strängsered-Rånnaväg (se figur 1 och 2 nedan). I ansökningen 
inkluderas förslag till villkor för tillståndet som berör bland annat buller och skuggor för att 
uppnå rådande krav.  
 
I ansökningen gör den sökande bedömningen att undantagsregeln gällande vindkraftverkens 
totalhöjd går att tillämpa då vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter inte medför någon  
eller en försumbar skillnad gentemot verk med en totalhöjd på 170 meter avseende ljud, 
hinderljus eller skuggor. Den sökande åtar sig att inte montera hinderljuset över 150 meter, 
så att ljuset kan riktas uppåt, under förutsättning att nu gällande regler inte ändras. Krav och 
riktvärden för buller och skuggpåverkan kommer att efterlevas oavsett verkens totalhöjd 
genom utformning och andra anpassningar av vindparken. Den sökande gör bedömningen 
att vindparken inte skulle generera några oacceptabla negativa konsekvenser för människors 
hälsa. 

Den sökande poängterar i miljölkonsekvensbeskrivningen för den ursprungliga ansökan att 
högre verk kommer synas från fler platser i landskapet, däribland Komosse men också att att 
energiproduktionen är cirka 60 % högre vid 25 verk med en totalhöjd på 240 meter gentemot 
25 verk med en totalhöjd på 170 meter. 
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Bild 1 Ansökningsområde Boarp och Stigared hämtad från Bilaga 3. Komplettering daterad 2018-05-17. Obs! Ej skalenlig. 
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2.1.1 Miljökonsekvensbeskriving Boarp 

Lokaliseringsutredning  
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB har inventerat möjliga projekteringsområden för att 
identifiera lämpliga lokaliseringar för vindkraft i hela Sverige. De kriterium som användes 
vid inventeringen utgick från vindförhållanden, motstående intressen, infrastruktur och 
huruvida områdena är utpekade i kommunernas vindkraftsplaner eller översiktsplaner. 
Bland annat har fyra områden i Uppvidinge kommun utretts vidare. Framförallt är det 
vindförhållandena som anses vara bättre vid Boarp än vid områdena i Uppvidinge kommun. 
Övriga kriterium beskrivs vara likvärdiga med de i områdena vid Boarp.  

Ytterligare ett område som utreddes är vid Stenkullafors i Åsele kommun. Vindförhållandena 
bedöms vara bättre vid Stenkullafors än vid Boarp. På grund av de starka motstående 
intressena, främst fåglar och rennäring, bedöms det dock vara osannolikt att tillräckligt 
många vindkraftverk skulle kunna tillåtas enligt miljöbalken för att bekosta etableringen. Det 
krävs också en komplicerad och omfattande elnätsanslutning för att uppföra vindkraftverk 
vid Stenkullafors. Sammantaget bedömdes därför Boarp vara en bättre lokalisering av 
vindkraft än Stenkullafors.  

Utformningsalternativ 
Ansökningen görs enligt box-modellen, det vill säga fri placering av vindkraftverk inom 
ansökta områden. Det innebär att projektören tillåts göra en mer detaljerad projektering 
längre fram som fastslår verkens positioner inom området. I miljökonskekvensbeskrivningen 
redogörs för tre exempelutföranden utifrån två exempellayouter (baserade på den 
ursprungliga ansökan) för placeringar av verk inom Boarpsområdet. Exempellayout A består 
av 25 verk på 240 respektive 170 meters totalhöjd. Exempellayout B består av 16 verk med en 
totalhöjd på 240 meter. Exempelutförandena beräknas och beskrivs med "värsta fall 
scenarier" i fråga om förändring för kringboende och "bästa fall scenarier" i förhållande till 
nyttjande av platsen.  

Vindkraftverk med en totalhöjd på 170 meter begränsar den maximala rotordiametern, vilket 
gör lönsamheten låg. En högre totalhöjd möjliggör en större rotordiameter och ökad 
lönsamhet. Vid en etablering om 25 vindkraftverk på 240 meter (exempellayout A) kan en 
rotordiameter på 131 meter användas utan att verken ”stjäl” vind från varandra. En större 
rotordiameter kan också innebära att turbulensen skadar vindkraftverken. Exempellayout B 
med 16 verk med en totalhöjd på 240 meter skulle innebära att rotordiametern kan öka 
ytterligare utan att verken ”stjäl” vind från varandra. Layouten är baserad på vindkraftverk 
som skulle vara möjliga om teknikutvecklingen fortsätter och vindkraftverk med 150 meter i 
rotordiameter skulle tillverkas.  

Jämförelser mellan de olika exempelutförandena visar att exempellayout A med 25 verk á 
240 meter resulterar i den sammanlagt högsta elproduktionen per år, medan exempellayout 
B har den mesta elproduktionen per enskilda verk. Ljudberäkningarna visar att alla tre 
exempelutföranden kräver reglering i olika utsträckning för att leva upp till ljudkravet på 40 
dB(A). Skuggreglering är också nödvändig för alla utformningsalternativ. Det är placeringen 
av, snarare än storleken på, vindkraftverken som avgör vilka bostäder som kräver 
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skuggreglering. Påverkan på landskapsbilden, liksom natur- och kulturvärden inom 
ansökansområdena, bedöms vara likvärdig oavsett utformning.   

2.2 Tillståndsansökan Stigared  
Millcreek Wind i Stigared AB skickade in en ansökan till Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation om att få tillstånd för att etablera en vindpark i Stigared i 
Ulricehamns kommun. De sökta vindkraftsområdena i Stigared är belägna i anslutning till de 
sökta vindkraftsområdena i Boarp. 

Länsstyrelsen skickade 2017-06-30 ut ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning på 
remiss till kommunfullmäktige för beslut om kommunalt tillstyrkande eller avstyrkande 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Remissen skickades också till samverkansnämnden miljö och 
bygg för yttrande angående behov av eventuella kompletteringar av 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Ansökan gjordes för maximalt 8 vindkraftverk med en högsta totaljöjd på 240 meter. 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB (VVSAB) förvärvade vindkraftsprojektet Stigared av 
Millcreek Wind AB i juni 2017. Ansökan komlpetterades och en ny remiss skickades till 
Ulricehamns kommun gällande maximalt 6 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 240 
meter och ett åtagande om att totalt inte uppföra fler än 25 stycken vindkraftverk i 
vindparkerna Boarp och Stigared. 

Ansökan har kompletterats ytterligare en gång och den aktuella ansökan för Stigared 
omfattar maximalt 6 stycken vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 220 meter. Totalt 
inom de båda vindparkerna åtar sig VVSAB att inte uppföra fler än 17 stycken vindkraftverk. 

Ansökningsområdet för Stigared har också succecivt minskats i samband med att 
kompletteringar har gjorts. Ansökningen är basetat på vindkraftsfria områden där åtgärder 
kan vidtas men inga vindkraftverk kommer uppföras, vindkraftsområden där vindkraftsverk 
kan komma att placeras, vägkorridorer där elkablar och vägar kan komma att förläggas och 
stoppområden där inga åtgärder vidtas och inga vindkraftverk ikommer att placeras (se bild 1 
s.8). 

Ansökan om tillstånd för vindkraft i Stigared avser flera fristående vindkraftsområden vilket 
innebär att den sökande inte pekar ut exakta positioner för vindkraftverken, utan önskar få 
tillstånd att placera vindkraftverken fritt inom de sökta vindkraftsområdena. En ansökan 
som omfattar vindkraftsområden och inte fasta placeringar möjliggör en större frihet vid 
etableringen för den sökande. Anpassningar i placering kan göras utifrån den teknik som 
finns vid etableringen och energiutvinningen kan därmed optimeras. Denna utredning utgår 
från ett scenario där vindkraftsområdena utnyttjas på sådant sätt att de orsakar maximal 
skada ur olika aspekter. 

De ansökta vindkraftsområdena för Stigared är har en sammanlagd areal på cirka 38 hektar 
och är belägna inom det som i kommunens vindkraftsplan benämns som vindbruksområde 
29 Strängsered-Rånnaväg (se figur 3). I ansökningen inkluderas förslag till villkor för 
tillståndet som berör bland annat buller och skuggor för att uppnå rådande krav.   
 
I ansökningen gör den sökande bedömningen att undantagsregeln gällande vindkraftverkens 
totalhöjd går att tillämpa då vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter inte medför någon  
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eller en försumbar skillnad gentemot verk med en totalhöjd på 170 meter avseende ljud, 
hinderljus eller skuggor. Den sökande åtar sig att inte montera hinderljuset över 150 meter, 
så att ljuset kan riktas uppåt, under förutsättning att nu gällande regler inte ändras. Krav och 
riktvärden för buller och skuggpåverkan kommer att efterlevas oavsett verkens totalhöjd 
genom utformning och andra anpassningar av vindparken. Den sökande gör bedömningen 
att vindparken inte skulle generera några oacceptabla negativa konsekvenser för människors 
hälsa. 
 
Den sökande poängterar i miljökonsekvensbeskrivningen att högre verk kommer att synas 
från fler platser i landskapet, däribland Komosse. Vidare poängteras att energiproduktionen 
är cirka 40 % högre vid 8 verk med en totalhöjd på 240 meter gentemot 8 verk med en 
totalhöjd på 170 meter. En etableringen av 8 verk med en totalhöjd på 240 innebär att 
produktionen blir 107 GWh/år, vilket motsvarar ca 0,03 % av Sveriges energibehov och 16 % 
av Ulricehamn kommuns energibehov år 2015. Beräknad drifttid är 40 år vilket innebär en 
total produktion på 4 280 GWh. 

2.2.1 Miljökonsekvensbeskrivning Stigared 

Lokaliseringsutredning  
Lokaliseringsutredningen utgick från möjliga lämpliga platser för vindkraftsetablering i 
Ulricehamn och Tranemo kommun. Det kriterium som användes vid första urvalet var att 
området skulle vara utpekat i kommunernas vindbruksplaner. Utifrån det resultatet gjordes 
ytterligare ett urval med kriteriet att området inte skulle vara ianspråktaget av andra 
projektörer. Utav de kvarstående områdena valdes tre bort på grund av storleken på 
områdena samt mängden verk som kunde rymmas inom dem. Då kvarstod området Stigared 
i Ulricehamn och området Ljungsarp i Tranemo. De två kvarstående områdena utreddes 
bland annat utifrån vindförhållanden, maximalt antal verk och miljömässiga konsekvenser.  

Området i Ljungsarp valdes bort då det hade ett sämre vindläge och eftersom färre verk var 
möjligt att uppföra än i Stigared. Enligt den sökande berördes också fler skyddade områden i 
Ljungsarp, dessa har dock inte detaljstuderats. 

Utformningsalternativ 
Ansökningen görs enligt box-modellen. I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för två 
alternativa exempellayouter  för placeringar av verk inom Stigaredsområdet (baserade på den 
ursprungliga ansökningen). Exempellayouterna jämför tre olika totalhöjder på verk 170, 200 
och 240 meter. 

Jämförelsen görs med hjälp av ett rankingsystem utifrån elva olika aspekter och den sökande 
gör bedömningen att sju av dessa aspekter inte påverkas av skillnaderna i totalhöjd. 
Vindkraftverk med en högre totalhöjd bedöms vara bäst utifrån aspekterna energi och 
naturresurser, klimat och utsläpp till luft. Vindkraftverken med lägst totalhöjd (170 meter) 
genererar minst landskapspåverkan och verk med högst totalhöjd (240 meter) genererar 
mest landskapspåverkan.  
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3 Riksintressen och Natura 2000 

3.1 Riksintresse för vindbruk 
Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur 
ett nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället 
och/eller för en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är 
framtagna med hänsyn till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv 
(Energimyndigheten).  

De i vindkraftsplanen utpekade områdena Boarp och Stigared var vid planens antagande 
även utpekade som riksintresse för vindbruk. Sedan dess har riksintressets områden 
uppdaterats. Större delen av det utpekade vindkraftsområdet vid Stigared är idag inte längre 
riksintresse (se figur 4).  

 
Figur 1. Kartan visar riksintresse för vindbruk i vid Boarp och Stigared. Kartan är hämtad från Vindbrukskollen. 

Kritererna för riksintresse för vinbruk på land är:  
 

 Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 
meter ovan mark (MIUU 2011). 

 Området ska vara större än 5 kvadratkilometer (undantaget elområde 4). 
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 Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet mellan vindkraftverk och 
bebyggelse ska vara mer än 800 meter (Undantag för de områden som kvarstår sedan 
2008 där 400 meter är gällande). 

Undantagna områden enligt miljöbalken: 

 Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 § MB. 

 Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 § MB. 

 Natura 2000-områden på land, 4 kap. 1 § och 7 kap. 28 § MB (ej till havs).  

 Nationalparker, 7 kap. 2§ MB.  

 Natur- och kulturreservat, 7 kap. 4 och 9 §§ MB (ej till havs). 

3.2 Riksintresse för kommunikationer  
Riksintresse för framtida järnväg (Götalandsbanan) omfattar en relativt stor del av 
kommunen. Att riksintresset avser framtida järnväg innebär att det är relativt tidigt i 
planeringsprocessen och beslut om slutlig lokalisering saknas. Dessa tänkbara framtida 
åtgärder sträcker sig till år 2040 vilket gör det svårt att precisera exakta markanspråk. 
 
En del av det nordligaste ansökningsområdet för Boarp vindpark ligger inom det område som 
idag är utpekat som riksintresse för framtida järnväg. I övrigt ligger de ansökta vindparkerna 
strax söder om den utpekade korridoren för riksintresset. 

3.3 Riksintresse för friluftsliv 
Områden som pekats ut som riksintresse för friluftslivet har stora friluftsvärden ur ett 
nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i 
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. De ska skyddas mot åtgärder, såväl inom 
som utanför området, som påtagligt kan skada de värden som utgör grunden för 
riksintresset. Det som avgör är om naturvärdena som gjort området till riksintresse riskerar 
att ta skada.  
 
Komosse är utpekat som riksintresse för friluftsliv och det flacka orörda myrlandskapet med 
en mångfald av naturtyper och arter samt en i huvudsak obruten vy är grundläggande 
förutsättningar för områdets värde för friluftslivet.  
 
”Åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden: 
Exploatering i eller i närheten med större verksamheter som till exempel vindkraft och 
bebyggelse skulle störa områdets karaktär av ödemark. Bland annat försvarets 
överflygningar ger upphov till störande buller som påverkar intrycket av orörd vildmark 
för besökande.Myrområdets höga naturvärden är känsligt för hydrologisk påverkan och 
skogsbruk. Dessa typer av störningar bör emellertid inte utgöra något hot eftersom hela 
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området är skyddat som naturreservat. Dock kan sådana åtgärder i omgivningen påverka 
riksintresset negativt.”4 
 
”Exempel på åtgärder och verksamheter som påtagligt kan skada områdets värden: 

 Visuella element som enskilt eller kumulativt väsentligt stör landskapsbilden 
 Ljudalstrande verksamheter som enskilt eller kumulativt väsentligt stör 

upplevelsevärden 
 Begränsning av allmänhetens tillgänglighet i området 

 
Påtaglig skada handlar om åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan på det 
aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ påverkan på detta. Det 
handlar även om åtgärder som kumulativt kan ha en mycket stor negativ inverkan.”5 

3.4 Riksintresse för naturvård 
Riksintressen för naturvård är områden som t.ex. ingår i Natura 2000 eller av någon annan 
anledning är viktiga för att Sverige ska kunna skydda artrikedomen och våra olika naturtyper. 

3.4.1 Komosse 
Komosse ingår i riksintresset Naturvård (Harmonisering). Området har fått 
riksintressestatus på grund av att det är ett av Västeuropas mest värdefulla mossekomplex. 
Beslutet togs år 2000 och innehåller en värdebeskrivning som kan sammanfattas med att 
Komosse innehåller flera typer av mossar, sumpskogar och kärr, är stort till ytan och relativt 
orörd, representerar naturen i regionen, är livsmiljö för intressant växtliv och har ett rikt 
fågelliv. 

För att värdena ska finnas kvar för kommande generationer krävs att mossekomplexet kan 
fortsätta vara opåverkat. 

3.4.2 Ära- och Rullamossen 
Äramossen ingår också i riksintresset Naturvård (Harmonisering), och har precis som 
Komosse en värdebeskrivning som motiverar beslutet. Äramossens naturvärden kan 
sammanfattas till att den är ett stort myrkomplex med många naturtyper, som flera sorters 
mosse, kärr, dråg och holmar med fast mark. Dessa är delvis livsmiljö för intressanta 
växtarter och är en bra häckningsplats för många fågelarter.  

För att Ära- och rullamossen ska kunna behålla sina värden även i framtiden är det viktigt att 
låta bli att bland annat dränera, dämma, och avverka i och nära området. 

3.5 Natura 2000 
Natura 2000 grundar sig i en kartläggning av europeiska naturtyper och arter som snabbt 
försvinner. En rad habitat och arter pekades ut i EU:s Art- och habitatdirektiv, och ibland 
överlappar de även med nationell lagstiftning som svenska Artskyddsförordningen. Att 

 
4 Område av riksintresse för friluftsliv, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2016-03-16) 
5 Område av riksintresse för friluftsliv, Länsstyrelsen i Jönköpings län (2014-02-28) 
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identifiera Natura 2000-områden syftar till att bevara och förbättra dem genom juridiskt 
skydd och bevarandeplaner. Förenklat är syftet med Natura 2000 att vi inte ska radera arter 
och miljöer av tanklöshet eller utifrån antagandet att det inte är något särskilt med dem. Det 
innebär att det inte alltid handlar om naturtyper eller arter som just Sverige har ont om, men 
som är hotade eller minskar snabbt i Europa. 
 
Överlappningen mellan EU-nivå och nationell nivå gäller inte bara arter utan även 
geografiska platser. Natura 2000-områden (värdet bottnar i Europaperspektiv på hotade 
arter och miljöer) kan också skyddas som t.ex. naturreservat (värdet bottnar i nationellt, 
regionalt eller lokalt hotade arter och miljöer). Både Komosse och Ära- och Rullamossen är 
naturreservat och ingår i Natura 2000, men gränserna för Natura 2000 och reservaten skiljer 
sig åt. En viktig juridisk skillnad är att föreskrifterna för ett naturreservat endast gäller inne i 
reservatet, medan bevarandeplanen för ett Natura 2000-område kan ställa krav på åtgärder 
som ska genomföras utanför området om åtgärden kan påverka det som ska skyddas. Detta 
blir extra aktuellt när Natura 2000-områden ska skydda fåglars livsmiljöer eftersom deras 
livscykel ofta spänner över olika platser långt från varandra. 

Natura 2000-områden har s.k. bevarandeplaner som ska beskriva vad som skyddas, varför 
det behöver skydd, hur det ska skötas och vad som riskerar att skada eller förstöra området. 

3.5.1 Komosse 
Komosse Västra föreslogs som Natura 2000-område redan 1995 och fick en bevarandeplan 
2005. I planen står att det främsta syftet med att skydda Komosse är ”att bevara de olika 
våtmarkstyperna hydrologiskt intakta och utan ingrepp som stör landskapsbilden i ett av 
Sydsveriges största våtmarkskomplex samt att bevara förutsättningarna för de starkt 
specialiserade och unika växt- och djurarter som är bundna till dessa våtmarksmiljöer.” 

Bland riskerna för negativ påverkan listas flera åtgärder som är vanliga i samband med att 
förbereda mark inför en ny verksamhet: 
 
”Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till våtmarksområdet och som påverkar de 
hydrologiska förhållandena i våtmarken utgör de mest allvarliga hoten. Sådana ingrepp 
kan vara dikning, torvtäkt, omfattande avverkningar, byggande av vägar (omfattar även 
skogsbilvägar), järnvägar etc.” 

3.5.2 Ära- och Rullamossen 
Ära- och Rullamossen föreslogs som Natura 2000-område 2006 eftersom den har rikt 
fågelliv och påverkas av Fågeldirektivet. Samtidigt föreslogs att området var värt att skydda 
och bevara enligt art- och habitatdirektivet. Ära- och Rullamossen fick en bevarandeplan 
2011. Där beskrivs det främsta bevarandesyftet som: ”att bevara de olika våtmarkstyperna 
hydrologiskt intakta och utan ingrepp, samt att bevara förutsättningarna för områdets 
rika fågelfauna”. 

Riskerna för påverkan på Ära- och Rullamossens bevarande är delvis desamma som för 
Komosse, men specificerar vindkraft som ett potentiellt hot: 

”Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till våtmarksområdet och som påverkar 
vattenförhållandena i våtmarken. Sådana ingrepp kan vara: 
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 Dikning 
 Dämning 
 Täktverksamhet, schaktning, grävning 
 Avverkningar på fastmarksholmar och närliggande fastmark i anslutning till 

våtmarksnaturtyperna om de skadar de biologiskt viktiga kantzonerna eller leder 
till att näring läcker ut i myren. 

 Vindkraftverk i smålommarnas flygvägar.” 

4 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor 
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Vi människor får nyttan antingen direkt, som 
när växter producerar syre, eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger 
livsmedel. Ekosystemtjänsterna är starkt sammankopplade med många av 
miljökvalitetsmålen. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en 
kommunikationssatsning om ekosystemtjänster där ett av etappmålen är att senast år 2018 
ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt känt och 
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och skäligt. 

En vindkraftsetablering påverkar ett stor geografiskt område där det bor människor och där 
det finns biologisk mångfald och naturvärden. Då verksamheten ska pågå under cirka 40 år 
är det relevant att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster finns 
med i miljökonsekvensbeskrivningen. Sannolikt sker detta på bästa sätt genom att i 
miljökonsekvensbeskrivningen använda ett ekosystemtjänstperspektiv. Att lyfta 
ekosystemtjänstperspektivet och att uppmärksamma de ekosystemtjänster som naturen 
erbjuder innebär ett perspektiv där relationen mellan människa och natur står i centrum och 
där ekosystemens värde för människan synliggörs på ett effektivt sätt. 

5 Planer och riktlinjer 
Kommunen har ett generellt ansvar vad gäller användande av resurserna som finns inom 
kommungränsen. Översiktsplanen är vägledande för användandet av mark och vatten inom 
kommunen. Inkomna tillståndsansökningar bedöms utifrån hur väl de stämmer överens med 
kommunens intentioner i översiktsplanen, vindkraftsplanen och andra relevanta planer och 
strategier. 

5.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen för Ulricehamns kommun antogs 2015-09-29 och består utöver det antagna 
dokumentet också av ett tematiskt tillägg för vindkraft upprättat 2010-11-19 och reviderat 
2013-06-27.  
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5.1.1 Fokusområden 
Den antagna översiktsplanen är ett övergripande styrdokument för alla kommunens 
verksamhetsområden som ska utmynna i att livet i Ulricehamns kommun kännetecknas av 
hälsa, välbefinnande, trygghet och livskvalitet. För att uppnå det och en långsiktig hållbar 
utveckling, pekar översiktsplanen ut flera fokusområden utifrån vilka kommunen ska bedriva 
sitt arbete. Dessa fokusområden är bland annat: 

Människan. Alla människor har lika värde hela livet och att alla ska ges möjlighet att vara 
delaktiga i beslutsprocesser. Det ska finnas ett rikt och omväxlande fritidsutbud. Det ska vara 
ett gott näringslivsklimat med framgångsrika företag, ett brett utbud av arbetstillfällen och 
god tillgång på arbetskraft. 

Resurser. Resurshushållning blir allt viktigare i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser. Rent vatten, ren luft, natur- och kulturvärden, mark för jord- och 
skogsbruk och stora opåverkade områden är viktiga kvaliteter och resurser som kommunen 
värnar om. Kommunen vill profilera sig som energikommun i regionen med en betydande 
produktion av miljöanpassad energi. Vidare ska kommunens ambition vara att ta vara på 
resurserna i hela kommunen på bästa sätt. 

Kommunikationer. Tillgängligheten är avgörande för kommunens utvecklingsmöjligheter. 
Transportsystemet ska bli mer miljöanpassat, energisnålt och attraktivt. Utbyggnaden av 
Götalandsbanan med stationsläge i Ulricehamn är viktig och skulle kunna ge kommunen ett 
starktare kommunikationsläge med förbättrade pendlingsmöjligheter tillsammans med 
effektiv kollektiv linjetrafik.  

Bebyggelseutveckling. Tillkomsten av ny bebyggelse är en av förutsättningarna för en ökande 
befolkning. Byggnation sker i attraktiva lägen och det ska finnas ett brett utbud av bostäder 
inom kommunen. Bebyggelseutvecklingen bidrar till att skapa livsmiljöer med kvaliteter som 
främjar socialt liv och god hälsa.  

5.1.2 Naturvård och naturvärden 
I kommunens översiktsplan anges riktlinjer för natur som innebär att naturområden och 
funktioner av betydelse för den biologiska mångfalden ska bevaras. Värdepyramiden används 
som instrument för avvägningar mellan naturvårdsintressen och andra intressen vid 
exploatering, och visar såväl naturvärden som hur stor yta som områden med olika 
naturvärden upptar. Områden med de högsta naturvärdena finns längst upp i pyramiden och 
upptar också lägst areal i landskapet. Både Äramossen och Komosse ligger högst i 
värdepyramiden, vilket innebär att  de prioriteras högt.  

5.1.3 Energi- och klimatstrategi 
I översiktsplanen för Ulricehamns kommun finns en energi- och klimatstrategi inkorporerad. 
Den redogör bland annat för kommunens målsättning 2030 gällande vindkraftsproduktion. 
Målet är att 60% av vindkraftspotentialen utifrån kommunens vindkraftsplan ska vara 
utbyggd och att vindkraftsproduktionen ska motsvara 83 % av energiproduktionen i 
kommunen.  

Följande prioriterade vindkraftsområden illustreras i Energi- och klimatstrategin: 
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Figur 2. Karta från Översiktsplan för Ulricehamns kommun s.101. De röda och orangefärgade områdena 
representerar prioriterade områden för vindkraft. Se översiktsplan för mer information. 

I den samlade miljöbedömningen för genomförandet av översiktsplanen konstateras att det 
kan uppstå såväl en negativ som en positiv påverkan i samspelet mellan landskap och 
exploatering. De vindbruksområden som pekas ut beskrivs som små, vilket i sin tur 
begränsar vindparkernas storlek och påverkan på landskapet, enligt översiktsplanen. 

5.2 Vindkraftsplan 
I vindkraftsplanen identifieras de vindbruksområden som kommunen anser kan vara 
lämpliga för vindkraftsetablering samt restriktiva områden och stoppområden6.   

I vindkraftsplanen utrycks också en grundregel gällande högsta tillåtna totalhöjd. 
Grundregeln innebär att vindkraftverk som etableras i kommunen inte får överstiga en 
totalhöjd på 170 meter. I undantagsfall kan dock högre verk komma att prövas. Läs mer om 
detta under rubrik ”Undantagsregel avseende totalhöjd”. 

Kriterier för utpekade vindbruksområden7 
 Årsmedelvind på minst 6,5 meter per sekund. 

 En minsta sammanhängande yta på 0,4 km². 

 
6 Utpekade vindbruksområden är prioriterade områden för vindkraftsetablering. Restriktiva områden är 
olämpliga för stora vindkraftverk. Stoppområden är områden där inga vindkraftverk får placeras. 
7 För mer detaljerade beskrivningar se vindkraftsplanen. 
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 Ett minsta avstånd mellan vindkraftverk och tätorter och bebyggelse på 750 meter. 

 Inte utpekat som utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse enligt översiktsplanen8. 

 Området är inte en bergtäkt, sjö eller skyddsvärd våtmark och/eller inom gränsen för 
av kommunen identifierat bevarandeintressant område. 

 Området är inte beläget inom säkerhetszon från Timmele flygplats. 

 Området är inte beläget inom 750 meter från Natura 2000- områden. 

Kriterier för restriktiva områden 
 Området är utpekat som riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 Området är utpekat som utökad skyddszon för Komosse. 

Kriterier för stoppområden 
 Området är skyddat genom Natura 2000, naturreservat, djur- och 

växtskyddsområden och/eller utpekat som biotopskyddsområde. 

Vindkraftsetableringar inom strandskyddsområde anses olämpligt. Enligt vindkraftsplanen 
är vindkraftsetableringar olämplig inom 200 meter från Götalandsbanan, väg 1704 (gamla 
riksväg 40) och nuvarande riksväg 40.  

Sedan vindkraftsplanen antogs 2013 har det då gällande förstudieområdet för 
Götalandsbanan uppdaterats. I förhandskopian ”Åtgärdsvalsstudie: höghastighetsjärnväg 
Linköping-Borås” delas delsträckan upp i fyra delområden. Två av dessa, delområde 7 och 8 
går igenom Ulricehamns centralort och täcker tillsammans större delen av kommunens yta. 
Båda de ansökta områdena Boarp och Stigared ligger inom delområde 8. Ulricehamns 
kommun förespråkar en dragning i kommunen genom delområde 8, strax ovanför de ansökta 
områdena i linje med kraftledningsgatan.  

Undantagsregel avseende totalhöjd 
Enligt det kommunala ställningstagandet i vindkraftsplanen ska inte vindkraftverk med en 
högre totalthöjd än 170 meter tillåtas i regel. Verk med en högre totalhöjd kan dock komma 
att prövas i undantagsfall.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 § 18 om ett förtydligande gällande 
undantagsregeln avseende vindkraftverkens totalhöjd. Enligt detta ska en särskild utredning 
genomföras och tydliggöra vilka skillnader som uppstår mellan en totalhöjd på 170 meter och 
den högre ansökta höjden. Utredningen ska bland annat säkerställa att boende i närområdet 
inte lider större olägenheten av ljud och ljus om högre verk skulle etableras. 

Uppskattad energiproduktion 
Då vindkraftsplanen togs fram gjordes översiktliga beräkningar om vilken energiproduktion 
som skulle kunna uppnås vid utbyggnad inom alla utpekade vindbruksområden. 
Uppskattningen genomfördes utifrån dåvarande teknik och kunskapsunderlag och utgick 
från att det maximalt gick att bygga 67 vindkraftverk inom utpekade områden. Vid en 
fullständig utbyggnad skulle det generera cirka 335 GWh per år. År 2016 fanns det fyra 

 
8 Vindkraftsplanens utpekanden baseras på den översiktsplan som antogs 2002-02-21. 
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vindkraftverk i kommunen med en installerad effekt på 6 MWh9. Det motsvarar cirka 17 000 
MWh per år vilket kan jämföras med en ungefärlig årsförbrukning för cirka 680 
eluppvärmda villor eller hushållselsförbrukning för cirka 3 400 hushåll. 

De fyra uppförda vindkraftverken innebär att cirka 6 % av den maximala utbyggnad som 
vindkraftsplanen bedöms medge är utbyggd. 

Aktuellt vindbruksområde 28 SO Äramossen 
Vindbruksområde 28 är ca 3,7 km² och består till största del av barrskog men även inslag av 
sumpskogar och mindre våtmarker finns i svackor i terrängen. Delar av Fagaredsmossen och 
Boaredsmossen ligger inom vindbruksområdet. Smålommarna på Komosse och Äramossen 
kan ha flygstråk som kommer i konflikt med vindkraftsetablering i detta vindbruksområde. 

I vindkraftsplanen bedöms påverkan på den närliggande landskapsbilden vara godtagbar. 
Äramossen kan dock påverkas och på längre avstånd finns även en risk för påverkan på 
Komosse. Bedömningen av påverkan på landskapsbilden gjordes utifrån en lägre totalhöjd än 
den som de aktuella ansökningarna gäller. 

Länstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande om översiktsplanen att påtaglig skada på 
Natura 2000-område inte kan uteslutas vid etablering av vindkraft i område 28. Våtmarken 
inom området har stora värden för fågellivet och det kan inte uteslutas att våtmarksmiljöerna 
hyser stora värden för Komosses fågelliv. Länsstyrelsen skriver att påverkan på smålom 
måste utredas vidare. 

Med hänsyn till riksintresse för vindbruk finner Länsstyrelsen dock att område 28 bör 
kvarstå som reservområden/utredningsområden för vindbruk i översiktsplanen.  

Aktuellt vindbruksområde 29 Strängsered-Rånnaväg 
Vindbruksområde 29 är cirka 9,8 km² och är det största utpekade vindbruksområdet i 
vindkraftsplanen. Området motsvarar cirka 37 % av den totalt utpekade arealen. Området 
består till största del av barrskog men det förekommer också inslag av sumpskogar med 
nyckelbiotoper och flertalet våtmarker med höga naturvärden. Smålommen flyger genom 
området men dess flygvägar har inte utretts närmare i vindkraftsplanen. 

Vindkraftsplanen identifierar att påverkan på landskapsbilden bedöms vara godtagbar men 
också att myrmarkerna inom och i anslutning till området är känsliga miljöer. Komosse är 
särskilt känsligt för ingrepp i landskapsbilden och vindbruksområdet ligger mellan 900 – 
1 600 meter från mossen. Bedömningen av påverkan på landskapsbilden gjordes utifrån en 
lägre totalhöjd än den som de aktuella ansökningarna gäller. 

Länstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande om översiktsplanen att påtaglig skada på 
Natura 2000-område inte kan uteslutas vid etablering av vindkraft i område 29. Exploatering 
i område 29 riskerar att medföra markavvattning och kan komma att påverka Komsses 
Natura 2000-område negativt. Våtmarken inom området har stora värden för fågellivet och 
det kan inte uteslutas att våtmarkmiljöerna hyser stora värden för Komosses fågelliv. 
Länsstyrelsen skriver att påverkan på smålom måste utredas vidare.  

 
9 Energimyndigheten. 
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Med hänsyn till riksintresse för vindbruk finner Länsstyrelsen dock att område 29 bör 
kvarstå som reservområden/utredningsområden för vindbruk i översiktsplanen.  

5.3 Kulturmiljövårdsprogram 
Generella riktlinjer och rekommendationer för områden med kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse och ett rikt kulturlandskap är att alltid hänvisa till befintliga 
kulturmiljövårdsprogram, inventeringar och kulturhistoriska utredningar. Ulricehamns 
kommun har ett kulturmiljövårdsprogram antaget 2002 som är uppdelat i två delar. Del 1 
omfattar hela Ulricehamns kommun och del 2 omfattar Ulricehamns stad.  

Kulturmiljölagstiftningen ska alltid beaktas vid exploatering. Det är viktigt att ha en 
helhetssyn på kulturarvet för att se hur ett varsamt bevarat kulturarv ger människor en 
känsla för sammanhang, berikar livet samt skapar trygghet och identitet. Kommunen ska 
aktivt arbeta för att informera fastighetsägare och markägare om kulturella värden. 
Kulturarvet i landskapet, bebyggelsen, bevarade traditioner och kunskaper ska ses som en 
tillgång att vårda, använda och utveckla. 

6 Bedömning av tillståndsansökningar 
De aktuella ansökningarna om tillstånd för vindkraft görs enligt box-modellen och avser 
därmed fri verksaplacering ingom ansökta områden. Bedömningen av de aktuella 
tillståndsansökningarna utgår därför från ett scenario där vindkraftsområdena utnyttjas på 
sådant sätt att de orsakar maximal skada ur olika aspekter.  

6.1 Miljökonsekvensbeskrivning Boarp 

6.1.1 Ekosystemtjänster 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen saknades underlag för ekosystemtjänster och 
ekosystemtjänstperspektivet har inte använts för att identifiera intressegrupper som 
påverkas eller kan påverkas av etableringen. Då ett flertal ekosystemtjänster kan påverkas 
negativt av vindkraftsetableringen gjordes bedömningen att miljökonsekvensbeskrivningen 
var bristfälligt ur ett ekosystemperspektiv.  
 
En kompletterande skrivelse (PM: Ekosystemtjänster Boarp vindkraftpark) angående 
ekosystemtjänster lämnades in till kommunen i maj 2018. I skrivelsen konstateras att 
ekosystemtjänster kopplat till hydrologi kan komma att påverkas negativt av etableringen 
men påverkan i området bedöms bli obetydlig efter vidtagna skyddsåtgärder. De kulturella 
ekosystemtjänsterna bedöms ha störst värde inom området och kan också komma att 
påverkas mest av etableringen. För dessa värden finns inte alltid möjlighet att vidta 
unvikande och skadelindrande åtgärder. Sammantaget bedöms negativ påverkan på 
ekosystemtjänsterna bli liten eller obetydlig. 
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Det är positivt att en kompletterande skrivelse skickats in av VVSAB men då ett flertal 
ekosystemtjänster riskeras att påverkas negativt av vindkraftsetableringen anser 
vindkraftsgruppen att det trots detta inte med säkerhet går att avgöra att den negativa 
påverkan på ekosystemtjänsterna blir obetydlig utifrån det underlag som presenterats, 
särskilt inte då den sökande poängterar att det är svårt att göra åtgärder som minimerar 
påverkan på kulturella ekosystemtjänster.  

6.1.2 Nollalternativ 
Vindkraftsgruppen anser att beskrivningen av nollalternativet inte ger en fullständig 
jämförelse av konsekvenserna på lokal nivå i relation till konsekvenserna för elproduktionen. 
Det är möjligt att det råder en obalans i bedömningsgrunderna där de negativa lokala 
effekterna riskerar att undervärderas.  

6.1.3 Utformningsalternativ 
De exempellayouter som den sökande presenterar i ansökningshandlingarna har inte någon 
självklar förankring i den slutliga placeringen av vindkraftverken. Exemplen används för att 
illustrera en hypotetisk påverkan baserat på avstånd och vinklar. Sannolikheten för att den 
slutliga placeringen av vindkraftverken blir en helt annan är betydande, vilket även anges i 
ansökningshandlingarna. En fri placering av vindkraftverk, och infrastruktur, inom det 
utpekade vindkraftområdet får följden att det blir svårt att förutse effekter på människors 
hälsa och livsmiljö, landskapsbild, friluftsliv samt på de natur- och kulturvärden som finns i 
området. Bedömningen blir därtill svårare av att den sökande har för avsikt att tillämpa 
vindkraftsplanens undantagsregel. Detta gör det svårt för vindkraftsgruppen att utgå från ett 
”värsta fall scenario” i bedömningen.  

6.1.4 Naturvård och naturvärden 

Art- och naturvärdesinventeringar 
De särskilda inventeringar som gjorts har haft fokus på fåglar och fladdermöss eftersom både 
fåglar och fladdermöss löper risk för ökad dödlighet och förlorade livsmiljöer under alla delar 
av parkens livscykel. 
 
De tre artrika grupperna insekter och grod- och kräldjur har utan motivering uteslutits helt 
ur miljökonsekvensbeskrivningen, inventeringsarbetet och analyserna. Fiskbestånden i 
Fagraredsån och Gölabäcken har inte heller undersökts. Våtmarkerna har inte inventerats i 
tillräcklig omfattning. Det gör att det saknas underlag för att bedöma påverkan på flera stora 
artgrupper. Många av dessa, framförallt bland grod- och kräldjuren, skyddas både genom 
EU:s art- och habitatdirektiv och den svenska Artskyddsförordningen. Grod- och kräldjur i 
småvatten och andra fuktiga biotoper kan använda diken, bäckar och mark som tidvis är 
översvämmad som spridningskorridorer. Det kan vara motiverat att inte göra någon 
detaljerad analys av detta innan det används som bas för att fastställa verkens placering, men 
miljökonsekvensbeskrivningen och bilagorna tar inte upp varför dessa artgrupper har 
uteslutits helt ur undersökningarna.  
 
För att parken ska fungera krävs en rad följdföretag som transporter, anläggning, byggande, 
elanslutningar inom parken (tas med i ansökan) och ut till det överliggande nätet (ingår inte i 
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ansökan). När verken är i drift har de sannolikt liten effekt på ovan nämnda artgrupper, men 
risken för påverkan är stor om kraftverken och alla följdföretag anläggs, drivs och avvecklas 
utan att undersöka och väga effekterna på insekter, grod- och kräldjur.  
 
VVSAB har även dragit slutsatsen att hasselmuspopulationen i området inte bedöms kunna 
påverkas av vindkraftsetableringen, trots att arten hittills varken inventerats eller 
analyserats. VVSAB har enligt tillståndsansökan åtagit sig följande:  
 
”Om någon av de tidigare kända hasselmuslokalerna eller något av de områden som 
bedömts vara lämpliga habitat för hasselmus tas i anspråk vid den slutliga utformningen 
av vindparkenarken kommer det föregås av en förnyad inventering. Om det då visar sig 
finnas fortplantningsområden eller viloplatser för hasselmus kommer bestämmelserna i 
artskyddsförordningen följas. Hasselmuspopulationen bedöms därmed inte komma att 
påverkas av vindparkenarken.” (s. 12 ansökan)  
 
En inventering enligt VVSAB:s åtagande skulle istället bli den första undersökningen och inte 
en fördjupning utifrån tidigare inventeringsresultat. 
 
De artrika vägkanterna kan vara viktiga spridningskorridorer för djur och växter. 
Spridningskorridorerna riskerar, enligt naturvärdesinventeringen, att slås ut, men 
försiktighetsmåtten i miljökonsekvensbeskrivningen undantar breddning av vägar och 
kabeldragning i vägkanten. Kompensation för att de redan smala korridorerna slås ut 
diskuteras inte, och inte heller vilket material som kommer återföras (andra jordmåner, fröer 
från andra växter m.m.). 

Vindkraftsgruppens bedömning är att effekterna från följdföretag som är nödvändiga för 
verksamheten behandlas undermåligt i ansökan. Det innebär att miljökonsekvenserna blir 
svåra att överblicka för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Även om 
Länsstyrelsen är prövningsmyndighet för verksamheten har Ulricehamns kommun ansvaret 
för att göra tillsyn på vindparken. 

6.1.5 Natura 2000-områden  
Bevarandeplanerna ska kunna användas som verktyg för att bedöma vad som kan göras utan 
risk att skada eller förstöra syftet med Natura 2000-området. Grunden för att bedöma 
påverkan behöver i första hand vara om verksamheten kan förenas med syftena i Komosses 
bevarandeplan. Miljökonsekvensbeskrivningen för vindpark Boarp saknar två av 
grundkomponenterna för att göra en sådan bedömning: 

 Undersökning och analys av om och hur verksamheten kan förenas med 
bevarandeplanen för Komosse. 

 Redovisning av vilka försiktighetsmått som kan minska påverkan på 
bevarandesyftena för Komosse. 

Vindkraftsgruppens bedömning blir därför att ansökan saknar argument för att hävda att 
påverkan från vindpark Boarp på Natura 2000-området Komosse är acceptabel. Det saknas 
därför skäl att tillstyrka ansökan i detta avseende. 
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6.2 Miljökonsekvensbeskrivning Stigared 

6.2.1 Ekosystemtjänster 
I miljökonsekvensbeskrivningen saknades underlag för ekosystemtjänster och 
ekosystemtjänstperspektivet har inte använts för att identifiera intressegrupper som 
påverkas eller kan påverkas av etableringen. Vidare har inte ekosystemtjänster inventerats 
eller värderats. Då ett flertal ekosystemtjänster kan komma att påverkas negativt av 
vindkraftsetableringen görs bedömningen att underlaget är bristfälligt ur 
ekosystemperspektiv. 
 
VVSAB begärde i kompletteringsskrivelsen till Länsstyrelsen daterad 2018-02-15 att få 
förlängd kompletteringstid för att utföra fler naturinventeringar och ta fram material kopplat 
till ekosystemtjänster. Förlängd tid medgavs inte och Länsstyrelsen bedömde att ansökan var 
komplett i april 2018. Kommunen är mycket positiv till den sökandes vilja att genomföra 
utredningar och att komplettera ansökningen utifrån de synpunkter som framförts. 

6.2.2 Nollalternativ 
Vindkraftsgruppen bedömer att avsaknaden av ekosystemperspektiv i jämförelsen med 
nollalternativet innebär en brist. Nollalternativets ekosystemtjänstvärden som t.ex. träden 
som producenter av syre och luftrenare nämns inte, däremot nämns vindkraftens värde som 
luftrenare och dess effekt för att minska koldioxidutsläpp. Effekter på rekreationsvärden, 
livskvalitet och hälsa omnämns inte. För fåglar underskattas etableringens potentiellt 
negativa effekter och jämförelsen med nollalternativet blir inte rättvis. Vindkraftsgruppen 
anser därför att nollalternativets värden underskattats.  

6.2.3 Utformningsalternativ 
De två exempellayouter som den sökande presenterar i ansökningshandlingarna har inte 
någon självklar förankring i den slutliga placeringen av vindkraftverken. Exemplen används 
för att illustrera en hypotetisk påverkan baserat på avstånd och vinklar. Sannolikheten för att 
den slutliga placeringen av vindkraftverken blir en helt annan är betydande, vilket även anges 
i ansökningshandlingarna. En fri placering av vindkraftverk och infrastruktur inom det 
utpekade vindkraftområdet får följden att det blir svårt att förutse effekter på människors 
hälsa och livsmiljö, landskapsbild, friluftsliv samt på de natur- och kulturvärden som finns i 
området. Bedömningen blir därtill svårare av att den sökande har för avsikt att tillämpa 
vindkraftsplanens undantagsregel. Detta gör det svårt för vindkraftsgruppen att utgå från ett 
”värsta fall scenario” i bedömningen. 

6.2.4 Naturvård och naturvärden 

Art- och naturvärdesinventeringar 
Områden med höga naturvärden lockar ofta till sig många arter. Arterna behöver inte 
nödvändigtvis ha själva området med höga naturvärden som sin huvudmiljö. De ansökta 
vindkraftsområdena kan därför innebära påverkan långt utanför gränserna, en risk som 
bedöms vara relativt stor för Stigared vindpark. 
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Våra örnarter, kungs- och havsörn, har förhållandevis små och hotade populationer i Sverige. 
Områdena mellan Komosse och Stigared har visat sig ha relativt stor population av örn, och 
därför bedöms risken för att individer dödas av vindkraftverken som stor. Fågelinventeringen 
har kompletterats i flera omgångar. Den största förändringen som minskar risken för 
påverkan på fågellivet (främst smålom) är att vindkraftsområdet norr om Lillö sjö uteslutits 
helt i den nu aktuella ansökningen.  
 
De ursprungliga inventeringarna för Stigared vindpark byggde på fasta positioner för verken. 
I några av uppdragen ingick följdföretagen, i andra bara verkplatserna (som de såg ut då, 
d.v.s inte hela vindkraftsområdet). Vissa analyser gjordes utifrån åtta verk, andra nio, och 
varken totalhöjd, tornhöjd eller rotordiameter togs upp. VVSAB har med tiden justerat 
antalet verk, vindkraftsområdenas utformning och antal, och preciserat vilken mark som 
behövs för följdföretag som vägar och elledningar. Inventeringarna har till stor del 
kompletterats. I nuläget saknas fortfarande kompletterande artinventeringsmaterial som 
VVSAB åtagit sig att ta fram och som behöver göras under växtsäsongen. 
 
Naturvärdena har i skrivande stund inventerats i tre omgångar. Calluna fick i uppdrag att 
undersöka naturvärdena och eventuella konflikter omkring verken med en radie på 100-200 
meter. Konflikt i detta sammanhang definierades som naturvärde inom 100, och i vissa fall 
200, meters radie från den angivna positionen för verket. Det är oklart vilken årstid 
fältarbetet gjordes i den första inventeringen. Den andra genomfördes 18-19 november 2014. 
Den tredje naturvärdesinventeringen, utförd av Örnborg och Kyrkander under oktober-
november 2017, kompletterar de tidigare och innefattar även vägkorridorer.  
 
Att inventera naturvärden för bland annat äng/hagmark och vägkanter när växtsäsongen är 
över och arterna som är beroende av dem inte är där ger ett osäkert underlag, och att inga 
rödlistade arter observerades säger därmed inte mycket. Minst en art som rapporterats i 
området omfattas av strikt skydd enligt Artskyddsförordningen och Artdirektivet, men 
vindparkens direkta eller indirekta effekter på arten har inte utretts. Mot bakgrund av detta 
bedömer vindkraftsgruppen att effekterna inom och utanför ansökningsområdena inte har 
utretts i relevant omfattning. Ansökan kan inte därför inte tillstyrkas med avseende på att 
negativ påverkan på naturvård och naturvärden inte kan uteslutas. 

6.2.5 Natura 2000-områden 
Smålommen utgör ett av de höga värdena på Komosse. Arten är starkt hotad i södra delen av 
landet och individerna på Komosse utgör en viktig del av de knappt 100 par smålom som 
häckar i södra Sverige. Ett förolyckande kan därför få stora negativa konsekvenser för arten. 
Detta särskilt om vindkraftverken blir en barriär som leder till att smålommarna måste ändra 
sin flygrutt då det finns risk att detta ytterligare kan försämra artens reproduktion. Ära- och 
Rullamossens bevarandeplan, fastställd 2011, pekar ut vindkraftsetablering som ett exempel 
på sådant som kan hända utanför området men ha effekter på bevarandearbetet. 

Efter flera kompletteringar har VVSAB valt att utesluta det vindkraftsområde i 
Stigaredsprojektet som bedömdes ha störst risk för påverkan på smålom och flera andra 
fågelarter (norr om Lillö sjö). En ytterligare skyddsåtgärd gäller systerprojektet Boarp, där ett 
vindkraftsområde ändrats för att bereda mer väg för smålommen. Dessa förändringar 
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innebär enligt vindkraftsgruppen att riskerna för vindpark Stigareds påverkan på framför allt 
smålom blivit betydligt mindre, och VVSAB:s slutsats om påverkan betydligt mer tillförlitlig. 

Vindkraftsgruppen bedömer att fågelarter som har strikt skydd av artskyddsförordningen 
löper viss risk att påverkas negativt av etableringen. Ansökan har kompletterats med bättre 
analyser och tydliga försiktighetsmått som minskar det allvarligaste riskobjektet men inte 
utesluter att det finns risker förenade med de kvarvarande vindkraftsområdena. 

Vindkraftsgruppens bedömning är att ansökan inte har fog för att hävda att 
vindkraftsetableringens effekter blir liten för fågellivet i Natura 2000-områdena närmast 
projektområdet. En negativ påverkan på den sydliga smålomspopulationen kan inte 
uteslutas. Populationerna är mindre än i norr och smålommen är beroende av att kunna 
färdas mellan boplats och jaktmark (i detta fall Komosse respektive Åsunden). 
”Flygkorridoren”10 för smålom är inte avgränsad av naturliga eller mänskliga barriärer, utan 
visar var smålom flög under inventeringstillfällena. Underlaget visar gott om smålom som 
observerats intill Lillö sjö, men det innebär inte att lom inte flyger längre söderut och riskerar 
att hamna i konflikt med kvarvarande vindkraftsområde. Med avseende på Natura 2000-
områden, utifrån nuvarande underlag, bedömer vindkraftsgruppen att det inte finns skäl att 
tillstyrka ansökan för vindpark Stigared. 

6.3 Förhållande till antagna planer och riktlinjer 
Kommunen är positivt inställd till vindkraft och vill ha en betydande produktion av 
miljöanpassad energi. Konkret innebär detta att en avvägning bör göras av miljönytta och de 
effekter som en exploatering för produktion av miljöanpassad energi kan ha. Ansökta 
områden ligger inom det som utpekats som prioriterade områden för vindkraft i såväl 
översiktsplanen som det tematiska tillägget avseende vindkraft. Vindkraftsgruppen har också 
identifierat såväl direkta som indirekta negativa effekter som är i konflikt med 
översiktsplanens utpekade fokusområden.  

6.3.1 Översiktsplanen 
Vindkraftsgruppen bedömer att ansökta etableringar bidrar positivt till kommunens 
energiförsörjning. Miljöanpassad energi är ett fokusområde för kommunen och vindkraft är 
en miljöanpassad energiform. Samtidigt är det viktigt för kommunen att också värna om 
andra resurser så som rent vatten, luft, natur- och kulturvärden, mark för jord- och 
skogsbruk och stora opåverkade områden. Ofta förekommer det konflikter mellan dessa olika 
resurser och intressen. Det är viktigt med ett beslutsunderlag som på ett relevant sätt belyser 
denna konflikt. Utnyttjandet av utpekade områden i vindkraftsplanen förutsätter att 
exploatören presenterar ett underlag som belyser dessa konflikter, vilket vindkraftsgruppen 
bedömer inte är gjort på ett tillräckligt utförligt sätt.  

Boarp och Stigared vindparker bedöms innebära en påverkan på det lokala friluftslivet11  och 
på landskapet. Sannolikt är den direkta påverkan relativt begränsad och området kan nyttjas 
även efter etableringen. Däremot är de indirekta effekterna mer svårbedömda, dvs. huruvida 

 
10 Flygkorridoren baseras på inventeringar av Örnborg & Kyrkanders. För mer detaljerad beskrivning se 
Utredning smålom, kungsörn och andra rödlistade fåglar i Stigared, Ulricehamns kommun.  
11 Lokala friluftsliv och fritidsutbud är t.ex. jakt, bär- och svampplockning. 
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viljan att nyttja vindkraftsområdet kommer att påverkas. Vindparkerna kommer också att 
synas vida omkring i landskapet och kan påverka friluftsanvändandet av skyddade områden 
såsom Äramossen och Komosse. Båda dessa områden, men främst Komosse, är av betydelse 
för kommunen både ur friluftslivs- och turistaspekter. Åtminstone 3 000 människor besöker 
årligen Komosse. En av Komosses främsta attraktioner är känslan av orördhet och vildmark. 
Med vindkraftverk synliga i horisonten kan denna känsla och Komosses attraktionskraft 
påverkas negativt. Det kan därigenom påverka Ulricehamn som turistkommun negativt och 
därmed minska andra positiva effekter som turismen för med sig. 

Vindkraftsgruppen bedömer att Götalandsbanan bör beaktas i frågan om 
vindkraftsetableringar vid Boarp och Stigared. Detta med anledning av att en framtida 
etablering av Ulricehamn som stationsort på Götalandsbanan beskrivs som viktig i 
översiktsplanen, och att vindkraftverk enligt vindkraftsplanen inte bör placeras inom 200 
meter från den. Tillstyrkan av ansökningarna kan innebära att alternativa sträckningar av 
Götalandsbanan minskas och därmed möjligheten för Ulricehamn som stationsort. Risken 
att verk kommer behöva monteras ned på grund av Götalandsbanan bör därför beaktas ur ett 
långsiktigt perspektiv.  

Fotomontage och synbarhetsanalyser har genomförts och resultaten visar att verken kommer 
synas olika mycket från olika platser, men att vegetation minskar synligheten i många fall. 
Ingreppet i landskapsbilden från Komosse bedöms vara icke dominerande tack vare 
avståndet. VVSAB bedömer ingreppen i landskapsbilden som liten till måttlig. 
Vindkraftsgruppen ställer sig frågande till dessa slutsatser då analyserna bygger på 
exempellayouter. Eftersom ansökan gäller fri placering kan verken komma att placeras på ett 
annat sätt inom de ansökta områdena, vilket skulle kunna innebära andra resultat än vad 
analyserna visar. 
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6.3.2 Vindkraftsplanen 
Ansökta vindkraftsområden ligger inom prioriterade områden för vindkraft (se figur 6 
nedan). 

 

Figur 3. Kartbild över de områden i vindbruksplanen som ansökningarna omfattar.  

Vindkraftsplanen redovisar att det ska finnas en buffertzon på 200 meter från det då aktuella 
förstudieområdet för Götalandsbanan. Det nya förstudieområdet som redovisas i 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för sträckan Linköping- Borås täcker nu båda de ansökta 
områdena och kan inverka negativt på synen på vindkraft i området beroende på hur denna 
förändring ska beaktas och tolkas i förhållande till vindkraftsplanen. Det går inte att i nuläget 
bedöma om och hur vindparker i vindkraftsområde 28 och 29 kan komma att påverka 
sträckningen av Götalandsbanan. Huruvida det nya utredningsområdet ska värderas 
likvärdigt som det tidigare är dock inte fastställt, men om så är fallet bör ansökningarna inte 
kunna tillstyrkas. 

I avsnittet ”Regler och rekommendationer” i vindkraftsplanen framgår det att kommunen i 
varje enskilt fall ska bedöma den upplevda störningen kopplat till rekommenderade avstånd 
mellan vindparken och bostäder. I fallet Stigared och Boarp har kommuninvånarna utryckt 
att det finns en stor upplevd störning bland annat på landskapsbild och av buller. Detta har 
tagit sig uttryck i bland annat skrivelser till kommunen, politiker och den lokala tidningen. 
Den oro som kommuninvånarna upplever kopplat till den upplevda störningen berör främst 
den sammanlagda storleken på vindkraftsprojekten Stigared och Boarp samt den ansökta 
maximala totalhöjden och att effekterna av det till stor del inte är utredda då det inte finns 
några parker med så höga verk i Sverige idag.  
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Vindkraftsgruppen bedömer att den upplevda störningen i detta fall kan motivera att ett 
längre skyddsavstånd till bostäder bör användas, vilket är något som vindkraftsplanen också 
medger. Ett längre skyddsavstånd är aktuellt då vindkraftverkens totalhöjd är högre än vad 
som förespråkas i vindkraftsplanens grundregel, utifrån vilken skyddsavstånden till bostäder 
är framtagna och beslutade av kommunfullmäktige.  

Vindkraftverk som är synliga från Komosse kan uppfattas som störande och påverka 
Komosses värden för friluftslivet negativt. Kommunen ska därför i prövning av 
vindkraftsetableringar eftersträva en placering av verken som bidrar till att verken inte 
upplevs som ett dominerande inslag i landskapet. Detta är inte möjligt att bedöma då 
ansökningarna är gjorda enligt box- modellen. En etablering av 17 vindkraftverk med en 
totalhöjd på 220 meter i Boarp och Stigared vindkraftsområden skulle innebära ett 
dominerande inslag i landskapet oavsett placering inom ansökta områden. 

Vindkraftsplanen förespråkar också en sparsamhet med vindkraftsanläggningar som är 
synliga från mossen för att undvika en negativ påverkan på den som turism- och besöksmål. 
De effekter som en vindkraftsetablering av ansökt omfattning skulle få på Komosses värden 
har inte utretts närmare i arbetet med vindkraftsplanen då de siktanalyser som tagits fram 
för Komosse är baserade på verk med en totalhöjd om maximalt 200 meter och inte 220 
meter.  

Undantagsregeln 
Utifrån vindkraftsgruppens tolkning kan undantagsregeln inte användas som en ny 
grundregel gällande totalhöjd. Undantag ska kunna göras men i en begränsad omfattning så 
länge vindkraftsplanen ser ut som den gör idag. Vindkraftsgruppen anser att undantag kan 
göras upp till ungefär 10% av den uppskattade maximala utbyggnaden enligt 
vindbruksplanen.  

Undantagsregeln avseende verkens totalhöjd bedöms inte kunna tillämpas för någon av 
ansökningarna då mer än 10% av den maximala utbyggnaden redan tillstyrkts.  

6.4 Kultur- och friluftsliv 
Fullt utbyggda vindkraftsetableringar  i Boarp och Stigared kommer att synas vida omkring i 
landskapet och ianspråkta ytor för fundament och vägar m.m. Detta innebär att 
vindkraftsetableringen kan påverka olika uttryck för friluftslivet såväl inom området som i 
angränsande områden. Etableringen kan också komma att påverka kulturmiljön och 
historiska spår av hur området använts. 

6.4.1 Riksintresse för friluftsliv 
Nära området för ansökan ligger Komosse, vars värden för friluftsliv bland annat finns i den 
känsla av storslagen ödemark som kan upplevas på mossen. Komosse är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv, för att skydda de unika upplevelsevärdena på mossen. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland beskriver att exploatering i eller i närheten med större 
verksamhet som till exempel vindkraft och bebyggelse stör områdets karaktär av ödemark 
och därmed en av förutsättningarna för att bevara och utveckla områdets värden.  
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Hur vi upplever vindkraftverk skiljer sig åt mellan individer. Medan vissa tycker att det stör 
och bidrar till en industriell känsla i landskapet anser andra att de är en symbol för 
förnyelsebar energi.  

Vindkraftsetableringarna i Stigared och Boarp påverkar inte möjligheten att använda 
Komosse till friluftsliv och rekreation, men det finns en risk att upplevelsen av orörd och tyst 
ödslighet försvinner. Besökare på Komosse får en vildmarkskänsla som är svår att hitta 
någon annanstans så här långt söder ut. Det är mängden verk, snarare än höjden på dem, 
som påverkar landskapsbilden från Komosse. Upplevelsen påverkas därmed framför allt av 
det totala antalet verk som planeras i Stigared och Boarp tillsammans. 

Vindkraftsgrupper gör bedömningen att etablering av vindparker i Boarp och Stigared inte 
går i linje med riksintressets och kommunens intentioner att bevara och utveckla Komosses 
värden för friluftsliv. Särskilt då vindkraft är utpekat som en åtgärd som påtagligt kan skada 
områdets värden.  

6.4.2 Rekreation och upplevelser 
Arealen av tillgängliga rekreationsområden minskar direkt till följd av vindkraftsetableringen 
och de ytor etableringen tar i anspråk, men arealen kan också minska indirekt beroende på 
hur de som nyttjar området idag upplever vindkraftsetableringen. 

Etableringsområdena nyttjas idag av boende i närheten för flera rekreationsändamål 
däribland promenader, bär och svampplockning och jakt. Det är sannolikt att skogen kan 
nyttjas för dessa ändamål även efter en vindkraftsetablering, men upplevelsevärdet minskar 
och kan i värsta fall försvinna. Det är osäkert om boende kommer att söka sig ut i skogen när 
landskapet bryts av med vägar, vindkraftsbyggnader och kanske till och med stora 
inhängnade områden. En positiv effekt kan vara att de vägar som tillkommer till verken gör 
det enklare att ta sig ut i området.  

Upplevs ljudet från verken under en skogspromenad kan också detta få potentiella effekter på 
nyttjandet av området för rekreationsändamål. Eftersom bland annat siktanalyser och 
bullerutredningar är gjorda enbart utifrån exempellayouter anser vindkraftsgruppen att 
underlaget i ansökningshandlingarna inte kan visa på att vindkraftsetableringarna inte 
kommer skada värden som är viktiga för rekreation och upplevelser. För Ulricehamn som 
besöksmål är den största reseanledningen just natur och friluftsliv, och Komosse är ett 
populärt besöksmål för att få uppleva vildmark och orörd natur. En etablering som påverkar 
Komosses värden negativt kan också påverka turismen i Ulricehamn negativt och därmed 
minska andra positiva effekter som turismen för med sig för kommunen. 

Den påverkan på landskapsbilden som en etablering av de sex vindkraftsverk som ansökan 
om vindpark i Stigared bedöms kunna räknas som sparsam och då eventuellt ligga i linje med 
vindkraftsplanen. Det går dock inte att avgöra etableringens påverkan på Komosses värden är 
godtagbar på grund av att ansökan görs enligt box-modellen. De 17 verk som ansökan om 
vindkraft i Boarp gäller bedöms kunna påverka landskapsbilden från Komosse i en sådan 
grad att ansökan inte kan tillstyrkas.  

6.4.3 Arkeologi och kulturmiljö 
En arkeologisk utredning har gjorts för området Stigared av Arkeologicentrum AB: ”Stigared. 
Arkeologisk utredning steg 1. AC-rapport 1513”. Enligt denna berörs inga fornlämningar av 
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de ansökta vindkraftsetableringarna. De lämningar som berörs härrör med stor sannolikhet 
från tiden efter 1850 och klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. Det är dock ur 
kulturmiljövårdssynpunkt önskvärt att flertalet av de kulturhistoriska lämningarna kan 
kvarligga i meningsfulla miljöer. Det är främst småskaligt jordbruk och mindre boställen som 
gjort avtryck i utredningsområdet, såsom en stengärdesgård, ett röjningsröse, grindstolpar i 
sten, inägomark till ett soldattorp och en backstugulämning. Länsstyrelsen ska besluta om 
ytterligare antikvariska åtgärder. 

Inom det norra och södra området för den eventuella etableringen av vindkraft i Boarp finns 
36 stycken kulturlämningar och fornlämningar som direkt berörs. I dessa båda områden med 
omnejd finns mycket fossil åkermark, röjningsrösen och lämningar av torp och backstugor 
som härrör från senare tid och klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. Även gravar 
och odlingsspår som är fornlämningar, det vill säga lämningar från förhistorisk tid, finns här.  

De båda inventerade områdena för vindkraftsetablering i Boarp visar att området är relativt 
fyndfattigt. Miljön har fungerat som utmark och främst nyttjats för bete. Människor har odlat 
här, men inte i någon större utsträckning då området är svårodlat.  

De kulturlämningar och fornlämningar som finns vid både Stigared och Boarp bör bevaras 
och vara tillgängliga vid idkande av friluftsliv. Placeringen av verken kan påverka upplevelsen 
av kulturmiljöerna som visar hur människor levt i utmarken under 1600-talet och fram till 
tidigt 1900-tal. Även spår från forntiden finns kvar. Också atmosfären och vyerna i orörda 
miljöer kan tjäna som inspiration till aktörer i kulturlivet, exempelvis konstnärer, fotografer 
och författare. Att båda ansökningarna gjorts enligt box-modellen gör det svårt för 
vindkraftsgruppen att bedöma risken för skada på kulturlämningar.  

7 Samlad bedömning 
Kommunen är positiv till vindkraft som energikälla för att tillgodose framtidens energibehov. 
Målet är att 60% av vindkraftspotentialen utifrån kommunens vindkraftsplan ska vara 
utbyggd och att vindkraftsproduktionen ska motsvara 83 % av energiproduktionen i 
kommunen år 2030. En tillstyrkan av de ansökta vindparkerna är därmed i linje med de 
uppsatta målen i översiktsplanens energi- och klimatstrategi. 

En tillstyrkan av ansökningar är möjlig om;  

 ansökningen följer vindbruksplanens utpekade vindbruksområden, övriga riktlinjer 
och,  

 inget hälso- eller naturvårdsskäl omöjliggör detta. 

Vid tillämpande av undantagsregeln är tillstyrkan möjlig om ovanstående och nedanstående 
punker uppfylls; 

 Antalet vindkraftverk kan beaktas som ett undantagsfall och,  

 den högre totalhöjden inte innebär en större påverkan på närboende avseende ljud 
och ljus (att buller- och skuggkrav uppfylls) och,  
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 den högre totalhöjden medför en godtagbar påverkan på landskapsbilden, natur-, 
kultur- och friluftsvärden.  

De aktuella ansökningarna görs enligt box-modellen. Det innebär att kommunen inte kan 
göra bedömningar om vilken påverkan etableringen får i vissa avseenden. Därför är 
försiktighetsprincipen särskilt vägledande vid bedömningar av ansökningar enligt box-
modellen.  

Vindkraftsgruppen bedömer att ansökningarna inte kan tillstyrkas. Detta då de kan påverka 
de höga naturvärdena på Komosse eftersom parkerna bland annat kan påverka arters 
rörelsemönster och livsvillkor. Etableringarna kommer påverka landskapsbilden från bland 
annat Komosse och bedöms inte leva upp till vindkraftsplanes krav på sparsamhet av verk 
som är synliga från mossen. Vidare bedömer vindkraftsgruppen att ansökningarna inte är ett 
undantagsfall och att undantagsregeln inte kan tillämpas.  

7.1 Vindpark Boarp 
Den ansökta etableringen ligger inom kommunens utpekade vindbruksområden. 
Ansökningen omfattar en högre totalhöjd än 170 meter och kräver därmed att 
undantagsregeln tillämpas. Ansökningen omfattar totalt 17 högre verk vilket 
vindkraftsgruppen anser inte kan räknas som ett undantagsfall.  

Ansökan uppfyller rådande buller- och skuggkrav även med den högre totalhöjden. 
Etableringen bedöms dock bli ett dominerade inslag i landskapsbilden, särskilt utifrån de 
frilufts-, kultur- och naturvärden som finns på Komosse. Länsstyrelsen och kommunen har 
identifierat Komosse och dess värden som skydds- och bevarandevärda bland annat utifrån 
att det är ett viktigt besöksmål och har unika upplevelsevärden i form av upplevelsen av 
orörd vildmark. Utifrån landskapspåverkan på Komosse kan ansökan inte tillstyrkas.  

Vindparken riskerar att påverka flera arter och habitat i samband med etablering och 
nedmontering. Etableringen av vindparken kan komma att påverka hydrologin i områden 
även utanför parken. Det kan medföra negativa konsekvenser för Natura 2000-områden, 
arters livsvillkor och populationsstatus. Utifrån påverkan på naturvärden och skyddade arter 
kan ansökan inte tillstyrkas. 

Vindkraftsgruppen bedömer att den aktuella ansökan om vindpark Boarp inte kan tillstyrkas.  

7.2 Vindpark Stigared 
Den ansökta etableringen ligger inom kommunens utpekade vindbruksmråden. Ansökningen 
omfattar en högre totalhöjd än 170 meter och kräver därmed att undantagsregeln tillämpas. 
Ansökningen omfattar totalt 6 högre verk vilket vindkraftsgruppen anser inte kan räknas som 
ett undantagsfall i relation till redan tillstyrkta högre vindkraftverk.  

Ansökan uppfyller rådande buller- och skuggkrav även med den högre totalhöjden. 
Etableringen bedöms dock bli ett dominerade inslag i landskapsbilden, särskilt utifrån de 
frilufts-, kultur- och naturvärden som finns på Komosse. Länsstyrelsen och kommunen har 
identifierat Komosse och dess värden som skydds- och bevarandevärda bland annat utifrån 
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att det är ett viktigt besöksmål och har unika upplevelsevärden i form av upplevelsen av 
orörd vildmark. Utifrån landskapspåverkan på Komosse kan ansökan inte tillstyrkas.  

Samverkansnämnden har, i rollen som tillsynsmyndighet, tidigare under vintern begärt 
kompletteringar av bland annat art- och naturvärdesinventeringarna. VVSAB har delvis 
genomfört och haft intentioner att genomföra dessa kompletteringar. Länsstyrelsen ansåg 
inte att det var nödvändigt, utan ansåg att ansökan var komplett för beslut. VVSAB kan tänka 
sig att utföra fler inventeringar men då först efter att beslut enligt MB 16:4 är fattat då de inte 
vill investera ytterligare i ett osäkert projekt. Utifrån nuvarande underlag med avseende på 
skyddade arter och Natura 2000-områden bedömer vindkraftsgruppen att ansökan inte kan 
tillstyrkas.  
 

Vindkraftsgruppen bedömer att den aktuella ansökan om vindpark Stigared inte kan 
tillstyrkas.  
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Beslut om vindkraftsprojekt Stigared enligt MB 16:4 
Dnr 2015/266 
 
 
Sammanfattning 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 6 
vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Stigared. För att ett tillstånd ska 
kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom 
kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna 
totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas 
och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden 
som riksintresse för friluftsliv och riskerna för negativ påverkan på Natura 2000-områden 
och arter med strikt skydd. Försiktighetsprincipen bör tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning vindpark Boarp och vindpark Stigared 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-15 

Tjänsteskrivelse beslut om vindkraftsprojekt Stigared 
enligt MB 16:4 
Diarienummer 2015/266, löpnummer 3121/2018 
 
Sammanfattning 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 6 
vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Stigared. För att ett tillstånd ska 
kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom 
kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna 
totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas 
och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden 
som riksintresse för friluftsliv och riskerna för negativ påverkan på Natura 2000-områden 
och arter med strikt skydd. Försiktighetsprincipen bör tillämpas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tillståndsansökan till vindkraft, vindpark Stigared i Ulricehamns kommun, avstyrks med 
stöd av 16 kap. 4 § miljöbalken. 
 
 
Ärendet 
Aktuell tillståndsansökan omfattar maximalt 6 vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd 
på 220 meter. Sammanlagt i vindpark Stigared och angränsande vindpark Boarp ansöker 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB om att få uppföra maximalt 17 vindkraftverk på 220 meter.  
Ansökningen görs enligt box-modellen, det vill säga fri placering av vindkraftverk inom 
ansökta områden. Det innebär att projektören kan anpassa byggnationen efter tekniska 
utvecklingen och tillåts göra en mer detaljerad projektering längre fram som fastslår verkens 
positioner inom området. 
 
Den ansökta etableringen ligger inom kommunens utpekade vindbruksområden och 
uppfyller de generella rekommendationerna för placering av vindkraft. Ansökan uppfyller 
rådande buller- och skuggkrav även med den högre totalhöjden. 
 
Etableringen bedöms dock bli ett dominerade inslag i landskapsbilden, särskilt utifrån de 
frilufts-, kultur- och naturvärden som finns på Komosse. Länsstyrelsen och kommunen har 
identifierat Komosse och dess värden som skydds- och bevarandevärda bland annat utifrån 
att det är ett viktigt besöksmål och har unika upplevelsevärden i form av upplevelsen av 
orörd vildmark. Etablering av ansökt vindpark i Stigared går inte i linje med riksintresset för 
friluftsliv och kommunens intentioner att bevara och utveckla Komosses värden för 
friluftsliv. Särskilt då vindkraft är utpekat som en åtgärd som påtagligt kan skada 
riksintresset för friluftsliv, även vid etablering utanför riksintressets geografiska avgränsning.  
Områden med höga naturvärden lockar ofta till sig många arter. Arterna behöver inte 
nödvändigtvis ha själva området med höga naturvärden som sin huvudmiljö. Etableringen 
kan således innebära påverkan långt utanför ansökta områden. Risken för detta bedöms vara 
relativt stor för Stigared vindkraftspark. Riskerna har minskats genom åtaganden och 
kompletteringar från projektören. Förvaltningen bedömer dock att riskerna för negativ 
påverkan på Natura 2000-områden, skyddsvärda arter och fågelarter med strikt skydd enligt 
artskyddsförordningen kvarstår och att försiktighetsprincipen bör vara vägledande. 
Utifrån ovanstående aspekterna bedömer förvaltningen att ansökan inte kan tillstyrkas. 
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Ansökningen omfattar en högre totalhöjd än 170 meter och kräver därmed att 
undantagsregeln tillämpas. Undantagsregeln ska inte användas som en ny grundregel 
gällande totalhöjd. Undantag ska kunna göras men i en begränsad omfattning så länge 
vindkraftsplanen ser ut som den gör idag. Förvaltningen anser att undantag kan göras upp 
till ungefär 10% av den uppskattade maximala utbyggnaden enlig vindkraftsplanen. 
Ansökningen omfattar totalt sex högre verk vilket inte kan räknas som ett undantagsfall i 
relation till redan tillstyrkta högre vindkraftverk i kommunen. 
 
Sammantaget anser förvaltningen att ansökan inte kan tillstyrkas även om 
ansökningsområden är belägna inom utpekade vindkraftsområden baserat på nuvarande 
vindkraftsplan, kunskapsunderlag och de aspekter som redogörs ovan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning vindpark Boarp och vindpark Stigared 
 
Beslut lämnas till 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Puck Larsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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1 Syfte och bakgrund 
Utredningen syftar till att skapa ett sammanfattande beslutsunderlag inför det remissvar om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning (det s.k. kommunala vetot) som begärs av 
Länsstyrelsen i tillståndsärenden för vindkraft enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.  
 
Utredningen har sammanställs av förvaltningens vindkraftsgrupp1 utifrån de ansökningar 
som remitterats inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och annan relevant dokumentation. 
Det är ett underlag för de två tillståndsansökningarna vindpark Boarp (dnr: 2015/264)2 och 
vindpark Stigared (dnr: 2015/266)3. De två ansökta områdena är geografisk belägna på ett 
sådant sätt att förvaltningen bedömer att det är lämpligt och mest effektivt att göra en 
gemensam utredning.  
 
Den samlade bedömningen i utredningen kan leda till att följande beslut föreslås, men 
eftersom det är två ärenden kan olika beslut föreslås i respektive tjänsteskrivelse; 
 

 Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun tillstyrker tillståndsansökan till 
vindkraft med stöd av miljöbalken 16 kap. 4§. 
 

I de fall det föreslagna beslutet är ett tillstyrkande har förvaltningen bedömt att 
vindkraftsetableringen stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen och 
vindkraftsplanen, samt innebär en godtagbar påverkan på människors hälsa och berörda 
natur-, kultur- och friluftsvärden m.m. Efter att kommunen meddelat ett beslut om 
tillstyrkande fortsätter Länsstyrelsen bedömningen av tillståndsansökningen. Ansökningen 
kan fortfarande godkännas eller avslås av Länsstyrelsen. 

 
 Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun avstyrker tillståndsansökan till 

vindkraft med stöd av miljöbalken 16 kap. 4§. 
 

I de fall det föreslagna beslutet är ett avstyrkande har förvaltningen bedömt att 
vindkraftsetableringen inte stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen och 
vindkraftsplanen och/eller att det inte innebär en godtagbar påverkan på människors hälsa 
och berörda natur-, kultur- och friluftsvärden m.m. Efter att kommunen meddelat ett beslut 
om avstyrkande kan tillstånd inte lämnas av Länsstyrelsen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 
  

 
1 Vindkraftsgruppen består av tjänstemän från olika kommunala förvaltningar och ska sammanställa 
beslutsunderlag inför beslutet om kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 16 kap 4§.   
2 Länsstyrelsens diarenummer 551-8618-2017 
3 Länsstyrelsens diarenummer: 551-20684-2017 
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2 Tillståndsansökan 
En tillståndsansökan för vindkraft ska innehålla tekniska beskrivningar, information om 
eventuella utsläppskällor, skyddsåtgärder och försiktighetsmått, miljökonsekvensbeskrivning 
m.m. (se 22 kap. 1§ miljöbalken). Innan tillståndsansökan lämnas in ska samrådet ha 
genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
En tillståndsansökan för vindkraft ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den 
ska vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en samlad bedömning av de direkta och 
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra.  

Syftet med en MKB-process (6 kap 3 § miljöbalken) är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på 
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning 
med material, råvaror och energi. Utifrån det ska det vara möjligt att göra en samlad 
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.  

Utöver detta ska en miljökonsekvensbeskrivning också presentera alternativa lokaliseringar 
om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med ett eller flera noll-
alternativ. Såväl förordade som avfärdade alternativ ska beskrivas tillsammans med 
nollalternativet och ställningstagandena ska motiveras. På detta sätt kan den sammantaget 
bästa lösningen identifieras.  

2.1 Tillståndsansökan Boarp 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB (VVSAB) har skickat in en ansökan till Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation om att få etablera en vindpark i Boarp. De sökta 
vindkraftsområdena i Boarp är belägna i anslutning till de sökta vindkraftsområdena i 
Stigared.  

Länsstyrelsen skickade 2017-03-22 ut ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning på 
remiss till kommunfullmäktige för beslut om kommunalt tillstyrkande eller avstyrkande 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Remissen skickades också till samverkansnämnden miljö och 
bygg för yttrande angående behov av eventuella kompletteringar av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ansökan gjordes för maximalt 25 vindkraftverk med en högsta totaljöjd på 240 meter. 
Ansökan kompletterades och en ny remiss skickades till Ulricehamns kommun gällande 
maximalt 22 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 240 meter och ett åtagande om att 
inte uppföra fler än totalt 25 stycken vindkraftverk i vindparkerna Boarp och Stigared. 

Ansökan har kompletterats ytterligare en gång och den nu aktuella ansökan för Boarp 
omfattar maximalt 17 stycken vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 220 meter. Totalt 
inom de båda vindparkerna åtar sig VVSAB att inte uppföra fler än 17 stycken vindkraftverk.  

Ansökningsområdet för Boarp har också succecivt minskats i samband med att 
kompletteringar har gjorts. Ansökningen är baserat på ett ansökansområden där åtgärder 
kan vidtas men inga vindkraftverk kommer uppföras, vindkraftsområden där vindkraftverk 
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kan komma att placeras och stoppområden där inga åtgärder vidtas och inga vindkraftverk 
kommer att placeras. 

Ansökan om tillstånd för vindkraft i Boarp avser flera fristående vindkraftsområden, vilket 
innebär att den sökande inte pekar ut exakta positioner för vindkraftverken, utan önskar få 
tillstånd att placera vindkraftverken fritt inom de ansökta områdena. Detta möjliggör en 
större frihet vid etableringen för den sökande. Anpassningar i placering kan göras utifrån den 
teknik som finns vid tidpunkten för etableringen och energiutvinningen kan därmed 
optimeras. Denna utredning utgår från ett scenario där vindkraftsområdena utnyttjas på 
sådant sätt att de orsakar maximal skada ur olika aspekter. 

De ansökta vindkraftsområdena för Boarp är tillsammans cirka 324 hektar och belägna inom 
vad som i kommunens vindkraftsplan benämns som vindbruksområde 28 SO Äramossen och 
vindbruksområde 29 Strängsered-Rånnaväg (se figur 1 och 2 nedan). I ansökningen 
inkluderas förslag till villkor för tillståndet som berör bland annat buller och skuggor för att 
uppnå rådande krav.  
 
I ansökningen gör den sökande bedömningen att undantagsregeln gällande vindkraftverkens 
totalhöjd går att tillämpa då vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter inte medför någon  
eller en försumbar skillnad gentemot verk med en totalhöjd på 170 meter avseende ljud, 
hinderljus eller skuggor. Den sökande åtar sig att inte montera hinderljuset över 150 meter, 
så att ljuset kan riktas uppåt, under förutsättning att nu gällande regler inte ändras. Krav och 
riktvärden för buller och skuggpåverkan kommer att efterlevas oavsett verkens totalhöjd 
genom utformning och andra anpassningar av vindparken. Den sökande gör bedömningen 
att vindparken inte skulle generera några oacceptabla negativa konsekvenser för människors 
hälsa. 

Den sökande poängterar i miljölkonsekvensbeskrivningen för den ursprungliga ansökan att 
högre verk kommer synas från fler platser i landskapet, däribland Komosse men också att att 
energiproduktionen är cirka 60 % högre vid 25 verk med en totalhöjd på 240 meter gentemot 
25 verk med en totalhöjd på 170 meter. 
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Bild 1 Ansökningsområde Boarp och Stigared hämtad från Bilaga 3. Komplettering daterad 2018-05-17. Obs! Ej skalenlig. 
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2.1.1 Miljökonsekvensbeskriving Boarp 

Lokaliseringsutredning  
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB har inventerat möjliga projekteringsområden för att 
identifiera lämpliga lokaliseringar för vindkraft i hela Sverige. De kriterium som användes 
vid inventeringen utgick från vindförhållanden, motstående intressen, infrastruktur och 
huruvida områdena är utpekade i kommunernas vindkraftsplaner eller översiktsplaner. 
Bland annat har fyra områden i Uppvidinge kommun utretts vidare. Framförallt är det 
vindförhållandena som anses vara bättre vid Boarp än vid områdena i Uppvidinge kommun. 
Övriga kriterium beskrivs vara likvärdiga med de i områdena vid Boarp.  

Ytterligare ett område som utreddes är vid Stenkullafors i Åsele kommun. Vindförhållandena 
bedöms vara bättre vid Stenkullafors än vid Boarp. På grund av de starka motstående 
intressena, främst fåglar och rennäring, bedöms det dock vara osannolikt att tillräckligt 
många vindkraftverk skulle kunna tillåtas enligt miljöbalken för att bekosta etableringen. Det 
krävs också en komplicerad och omfattande elnätsanslutning för att uppföra vindkraftverk 
vid Stenkullafors. Sammantaget bedömdes därför Boarp vara en bättre lokalisering av 
vindkraft än Stenkullafors.  

Utformningsalternativ 
Ansökningen görs enligt box-modellen, det vill säga fri placering av vindkraftverk inom 
ansökta områden. Det innebär att projektören tillåts göra en mer detaljerad projektering 
längre fram som fastslår verkens positioner inom området. I miljökonskekvensbeskrivningen 
redogörs för tre exempelutföranden utifrån två exempellayouter (baserade på den 
ursprungliga ansökan) för placeringar av verk inom Boarpsområdet. Exempellayout A består 
av 25 verk på 240 respektive 170 meters totalhöjd. Exempellayout B består av 16 verk med en 
totalhöjd på 240 meter. Exempelutförandena beräknas och beskrivs med "värsta fall 
scenarier" i fråga om förändring för kringboende och "bästa fall scenarier" i förhållande till 
nyttjande av platsen.  

Vindkraftverk med en totalhöjd på 170 meter begränsar den maximala rotordiametern, vilket 
gör lönsamheten låg. En högre totalhöjd möjliggör en större rotordiameter och ökad 
lönsamhet. Vid en etablering om 25 vindkraftverk på 240 meter (exempellayout A) kan en 
rotordiameter på 131 meter användas utan att verken ”stjäl” vind från varandra. En större 
rotordiameter kan också innebära att turbulensen skadar vindkraftverken. Exempellayout B 
med 16 verk med en totalhöjd på 240 meter skulle innebära att rotordiametern kan öka 
ytterligare utan att verken ”stjäl” vind från varandra. Layouten är baserad på vindkraftverk 
som skulle vara möjliga om teknikutvecklingen fortsätter och vindkraftverk med 150 meter i 
rotordiameter skulle tillverkas.  

Jämförelser mellan de olika exempelutförandena visar att exempellayout A med 25 verk á 
240 meter resulterar i den sammanlagt högsta elproduktionen per år, medan exempellayout 
B har den mesta elproduktionen per enskilda verk. Ljudberäkningarna visar att alla tre 
exempelutföranden kräver reglering i olika utsträckning för att leva upp till ljudkravet på 40 
dB(A). Skuggreglering är också nödvändig för alla utformningsalternativ. Det är placeringen 
av, snarare än storleken på, vindkraftverken som avgör vilka bostäder som kräver 
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skuggreglering. Påverkan på landskapsbilden, liksom natur- och kulturvärden inom 
ansökansområdena, bedöms vara likvärdig oavsett utformning.   

2.2 Tillståndsansökan Stigared  
Millcreek Wind i Stigared AB skickade in en ansökan till Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation om att få tillstånd för att etablera en vindpark i Stigared i 
Ulricehamns kommun. De sökta vindkraftsområdena i Stigared är belägna i anslutning till de 
sökta vindkraftsområdena i Boarp. 

Länsstyrelsen skickade 2017-06-30 ut ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning på 
remiss till kommunfullmäktige för beslut om kommunalt tillstyrkande eller avstyrkande 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Remissen skickades också till samverkansnämnden miljö och 
bygg för yttrande angående behov av eventuella kompletteringar av 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Ansökan gjordes för maximalt 8 vindkraftverk med en högsta totaljöjd på 240 meter. 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB (VVSAB) förvärvade vindkraftsprojektet Stigared av 
Millcreek Wind AB i juni 2017. Ansökan komlpetterades och en ny remiss skickades till 
Ulricehamns kommun gällande maximalt 6 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 240 
meter och ett åtagande om att totalt inte uppföra fler än 25 stycken vindkraftverk i 
vindparkerna Boarp och Stigared. 

Ansökan har kompletterats ytterligare en gång och den aktuella ansökan för Stigared 
omfattar maximalt 6 stycken vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 220 meter. Totalt 
inom de båda vindparkerna åtar sig VVSAB att inte uppföra fler än 17 stycken vindkraftverk. 

Ansökningsområdet för Stigared har också succecivt minskats i samband med att 
kompletteringar har gjorts. Ansökningen är basetat på vindkraftsfria områden där åtgärder 
kan vidtas men inga vindkraftverk kommer uppföras, vindkraftsområden där vindkraftsverk 
kan komma att placeras, vägkorridorer där elkablar och vägar kan komma att förläggas och 
stoppområden där inga åtgärder vidtas och inga vindkraftverk ikommer att placeras (se bild 1 
s.8). 

Ansökan om tillstånd för vindkraft i Stigared avser flera fristående vindkraftsområden vilket 
innebär att den sökande inte pekar ut exakta positioner för vindkraftverken, utan önskar få 
tillstånd att placera vindkraftverken fritt inom de sökta vindkraftsområdena. En ansökan 
som omfattar vindkraftsområden och inte fasta placeringar möjliggör en större frihet vid 
etableringen för den sökande. Anpassningar i placering kan göras utifrån den teknik som 
finns vid etableringen och energiutvinningen kan därmed optimeras. Denna utredning utgår 
från ett scenario där vindkraftsområdena utnyttjas på sådant sätt att de orsakar maximal 
skada ur olika aspekter. 

De ansökta vindkraftsområdena för Stigared är har en sammanlagd areal på cirka 38 hektar 
och är belägna inom det som i kommunens vindkraftsplan benämns som vindbruksområde 
29 Strängsered-Rånnaväg (se figur 3). I ansökningen inkluderas förslag till villkor för 
tillståndet som berör bland annat buller och skuggor för att uppnå rådande krav.   
 
I ansökningen gör den sökande bedömningen att undantagsregeln gällande vindkraftverkens 
totalhöjd går att tillämpa då vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter inte medför någon  
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eller en försumbar skillnad gentemot verk med en totalhöjd på 170 meter avseende ljud, 
hinderljus eller skuggor. Den sökande åtar sig att inte montera hinderljuset över 150 meter, 
så att ljuset kan riktas uppåt, under förutsättning att nu gällande regler inte ändras. Krav och 
riktvärden för buller och skuggpåverkan kommer att efterlevas oavsett verkens totalhöjd 
genom utformning och andra anpassningar av vindparken. Den sökande gör bedömningen 
att vindparken inte skulle generera några oacceptabla negativa konsekvenser för människors 
hälsa. 
 
Den sökande poängterar i miljökonsekvensbeskrivningen att högre verk kommer att synas 
från fler platser i landskapet, däribland Komosse. Vidare poängteras att energiproduktionen 
är cirka 40 % högre vid 8 verk med en totalhöjd på 240 meter gentemot 8 verk med en 
totalhöjd på 170 meter. En etableringen av 8 verk med en totalhöjd på 240 innebär att 
produktionen blir 107 GWh/år, vilket motsvarar ca 0,03 % av Sveriges energibehov och 16 % 
av Ulricehamn kommuns energibehov år 2015. Beräknad drifttid är 40 år vilket innebär en 
total produktion på 4 280 GWh. 

2.2.1 Miljökonsekvensbeskrivning Stigared 

Lokaliseringsutredning  
Lokaliseringsutredningen utgick från möjliga lämpliga platser för vindkraftsetablering i 
Ulricehamn och Tranemo kommun. Det kriterium som användes vid första urvalet var att 
området skulle vara utpekat i kommunernas vindbruksplaner. Utifrån det resultatet gjordes 
ytterligare ett urval med kriteriet att området inte skulle vara ianspråktaget av andra 
projektörer. Utav de kvarstående områdena valdes tre bort på grund av storleken på 
områdena samt mängden verk som kunde rymmas inom dem. Då kvarstod området Stigared 
i Ulricehamn och området Ljungsarp i Tranemo. De två kvarstående områdena utreddes 
bland annat utifrån vindförhållanden, maximalt antal verk och miljömässiga konsekvenser.  

Området i Ljungsarp valdes bort då det hade ett sämre vindläge och eftersom färre verk var 
möjligt att uppföra än i Stigared. Enligt den sökande berördes också fler skyddade områden i 
Ljungsarp, dessa har dock inte detaljstuderats. 

Utformningsalternativ 
Ansökningen görs enligt box-modellen. I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för två 
alternativa exempellayouter  för placeringar av verk inom Stigaredsområdet (baserade på den 
ursprungliga ansökningen). Exempellayouterna jämför tre olika totalhöjder på verk 170, 200 
och 240 meter. 

Jämförelsen görs med hjälp av ett rankingsystem utifrån elva olika aspekter och den sökande 
gör bedömningen att sju av dessa aspekter inte påverkas av skillnaderna i totalhöjd. 
Vindkraftverk med en högre totalhöjd bedöms vara bäst utifrån aspekterna energi och 
naturresurser, klimat och utsläpp till luft. Vindkraftverken med lägst totalhöjd (170 meter) 
genererar minst landskapspåverkan och verk med högst totalhöjd (240 meter) genererar 
mest landskapspåverkan.  
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3 Riksintressen och Natura 2000 

3.1 Riksintresse för vindbruk 
Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur 
ett nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället 
och/eller för en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är 
framtagna med hänsyn till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv 
(Energimyndigheten).  

De i vindkraftsplanen utpekade områdena Boarp och Stigared var vid planens antagande 
även utpekade som riksintresse för vindbruk. Sedan dess har riksintressets områden 
uppdaterats. Större delen av det utpekade vindkraftsområdet vid Stigared är idag inte längre 
riksintresse (se figur 4).  

 
Figur 1. Kartan visar riksintresse för vindbruk i vid Boarp och Stigared. Kartan är hämtad från Vindbrukskollen. 

Kritererna för riksintresse för vinbruk på land är:  
 

 Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 
meter ovan mark (MIUU 2011). 

 Området ska vara större än 5 kvadratkilometer (undantaget elområde 4). 



Vindpark Boarp och vindpark Stigared

 
 
 
 

12

 Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet mellan vindkraftverk och 
bebyggelse ska vara mer än 800 meter (Undantag för de områden som kvarstår sedan 
2008 där 400 meter är gällande). 

Undantagna områden enligt miljöbalken: 

 Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 § MB. 

 Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 § MB. 

 Natura 2000-områden på land, 4 kap. 1 § och 7 kap. 28 § MB (ej till havs).  

 Nationalparker, 7 kap. 2§ MB.  

 Natur- och kulturreservat, 7 kap. 4 och 9 §§ MB (ej till havs). 

3.2 Riksintresse för kommunikationer  
Riksintresse för framtida järnväg (Götalandsbanan) omfattar en relativt stor del av 
kommunen. Att riksintresset avser framtida järnväg innebär att det är relativt tidigt i 
planeringsprocessen och beslut om slutlig lokalisering saknas. Dessa tänkbara framtida 
åtgärder sträcker sig till år 2040 vilket gör det svårt att precisera exakta markanspråk. 
 
En del av det nordligaste ansökningsområdet för Boarp vindpark ligger inom det område som 
idag är utpekat som riksintresse för framtida järnväg. I övrigt ligger de ansökta vindparkerna 
strax söder om den utpekade korridoren för riksintresset. 

3.3 Riksintresse för friluftsliv 
Områden som pekats ut som riksintresse för friluftslivet har stora friluftsvärden ur ett 
nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i 
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. De ska skyddas mot åtgärder, såväl inom 
som utanför området, som påtagligt kan skada de värden som utgör grunden för 
riksintresset. Det som avgör är om naturvärdena som gjort området till riksintresse riskerar 
att ta skada.  
 
Komosse är utpekat som riksintresse för friluftsliv och det flacka orörda myrlandskapet med 
en mångfald av naturtyper och arter samt en i huvudsak obruten vy är grundläggande 
förutsättningar för områdets värde för friluftslivet.  
 
”Åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden: 
Exploatering i eller i närheten med större verksamheter som till exempel vindkraft och 
bebyggelse skulle störa områdets karaktär av ödemark. Bland annat försvarets 
överflygningar ger upphov till störande buller som påverkar intrycket av orörd vildmark 
för besökande.Myrområdets höga naturvärden är känsligt för hydrologisk påverkan och 
skogsbruk. Dessa typer av störningar bör emellertid inte utgöra något hot eftersom hela 
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området är skyddat som naturreservat. Dock kan sådana åtgärder i omgivningen påverka 
riksintresset negativt.”4 
 
”Exempel på åtgärder och verksamheter som påtagligt kan skada områdets värden: 

 Visuella element som enskilt eller kumulativt väsentligt stör landskapsbilden 
 Ljudalstrande verksamheter som enskilt eller kumulativt väsentligt stör 

upplevelsevärden 
 Begränsning av allmänhetens tillgänglighet i området 

 
Påtaglig skada handlar om åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan på det 
aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ påverkan på detta. Det 
handlar även om åtgärder som kumulativt kan ha en mycket stor negativ inverkan.”5 

3.4 Riksintresse för naturvård 
Riksintressen för naturvård är områden som t.ex. ingår i Natura 2000 eller av någon annan 
anledning är viktiga för att Sverige ska kunna skydda artrikedomen och våra olika naturtyper. 

3.4.1 Komosse 
Komosse ingår i riksintresset Naturvård (Harmonisering). Området har fått 
riksintressestatus på grund av att det är ett av Västeuropas mest värdefulla mossekomplex. 
Beslutet togs år 2000 och innehåller en värdebeskrivning som kan sammanfattas med att 
Komosse innehåller flera typer av mossar, sumpskogar och kärr, är stort till ytan och relativt 
orörd, representerar naturen i regionen, är livsmiljö för intressant växtliv och har ett rikt 
fågelliv. 

För att värdena ska finnas kvar för kommande generationer krävs att mossekomplexet kan 
fortsätta vara opåverkat. 

3.4.2 Ära- och Rullamossen 
Äramossen ingår också i riksintresset Naturvård (Harmonisering), och har precis som 
Komosse en värdebeskrivning som motiverar beslutet. Äramossens naturvärden kan 
sammanfattas till att den är ett stort myrkomplex med många naturtyper, som flera sorters 
mosse, kärr, dråg och holmar med fast mark. Dessa är delvis livsmiljö för intressanta 
växtarter och är en bra häckningsplats för många fågelarter.  

För att Ära- och rullamossen ska kunna behålla sina värden även i framtiden är det viktigt att 
låta bli att bland annat dränera, dämma, och avverka i och nära området. 

3.5 Natura 2000 
Natura 2000 grundar sig i en kartläggning av europeiska naturtyper och arter som snabbt 
försvinner. En rad habitat och arter pekades ut i EU:s Art- och habitatdirektiv, och ibland 
överlappar de även med nationell lagstiftning som svenska Artskyddsförordningen. Att 

 
4 Område av riksintresse för friluftsliv, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2016-03-16) 
5 Område av riksintresse för friluftsliv, Länsstyrelsen i Jönköpings län (2014-02-28) 
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identifiera Natura 2000-områden syftar till att bevara och förbättra dem genom juridiskt 
skydd och bevarandeplaner. Förenklat är syftet med Natura 2000 att vi inte ska radera arter 
och miljöer av tanklöshet eller utifrån antagandet att det inte är något särskilt med dem. Det 
innebär att det inte alltid handlar om naturtyper eller arter som just Sverige har ont om, men 
som är hotade eller minskar snabbt i Europa. 
 
Överlappningen mellan EU-nivå och nationell nivå gäller inte bara arter utan även 
geografiska platser. Natura 2000-områden (värdet bottnar i Europaperspektiv på hotade 
arter och miljöer) kan också skyddas som t.ex. naturreservat (värdet bottnar i nationellt, 
regionalt eller lokalt hotade arter och miljöer). Både Komosse och Ära- och Rullamossen är 
naturreservat och ingår i Natura 2000, men gränserna för Natura 2000 och reservaten skiljer 
sig åt. En viktig juridisk skillnad är att föreskrifterna för ett naturreservat endast gäller inne i 
reservatet, medan bevarandeplanen för ett Natura 2000-område kan ställa krav på åtgärder 
som ska genomföras utanför området om åtgärden kan påverka det som ska skyddas. Detta 
blir extra aktuellt när Natura 2000-områden ska skydda fåglars livsmiljöer eftersom deras 
livscykel ofta spänner över olika platser långt från varandra. 

Natura 2000-områden har s.k. bevarandeplaner som ska beskriva vad som skyddas, varför 
det behöver skydd, hur det ska skötas och vad som riskerar att skada eller förstöra området. 

3.5.1 Komosse 
Komosse Västra föreslogs som Natura 2000-område redan 1995 och fick en bevarandeplan 
2005. I planen står att det främsta syftet med att skydda Komosse är ”att bevara de olika 
våtmarkstyperna hydrologiskt intakta och utan ingrepp som stör landskapsbilden i ett av 
Sydsveriges största våtmarkskomplex samt att bevara förutsättningarna för de starkt 
specialiserade och unika växt- och djurarter som är bundna till dessa våtmarksmiljöer.” 

Bland riskerna för negativ påverkan listas flera åtgärder som är vanliga i samband med att 
förbereda mark inför en ny verksamhet: 
 
”Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till våtmarksområdet och som påverkar de 
hydrologiska förhållandena i våtmarken utgör de mest allvarliga hoten. Sådana ingrepp 
kan vara dikning, torvtäkt, omfattande avverkningar, byggande av vägar (omfattar även 
skogsbilvägar), järnvägar etc.” 

3.5.2 Ära- och Rullamossen 
Ära- och Rullamossen föreslogs som Natura 2000-område 2006 eftersom den har rikt 
fågelliv och påverkas av Fågeldirektivet. Samtidigt föreslogs att området var värt att skydda 
och bevara enligt art- och habitatdirektivet. Ära- och Rullamossen fick en bevarandeplan 
2011. Där beskrivs det främsta bevarandesyftet som: ”att bevara de olika våtmarkstyperna 
hydrologiskt intakta och utan ingrepp, samt att bevara förutsättningarna för områdets 
rika fågelfauna”. 

Riskerna för påverkan på Ära- och Rullamossens bevarande är delvis desamma som för 
Komosse, men specificerar vindkraft som ett potentiellt hot: 

”Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till våtmarksområdet och som påverkar 
vattenförhållandena i våtmarken. Sådana ingrepp kan vara: 
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 Dikning 
 Dämning 
 Täktverksamhet, schaktning, grävning 
 Avverkningar på fastmarksholmar och närliggande fastmark i anslutning till 

våtmarksnaturtyperna om de skadar de biologiskt viktiga kantzonerna eller leder 
till att näring läcker ut i myren. 

 Vindkraftverk i smålommarnas flygvägar.” 

4 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor 
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Vi människor får nyttan antingen direkt, som 
när växter producerar syre, eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger 
livsmedel. Ekosystemtjänsterna är starkt sammankopplade med många av 
miljökvalitetsmålen. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en 
kommunikationssatsning om ekosystemtjänster där ett av etappmålen är att senast år 2018 
ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt känt och 
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och skäligt. 

En vindkraftsetablering påverkar ett stor geografiskt område där det bor människor och där 
det finns biologisk mångfald och naturvärden. Då verksamheten ska pågå under cirka 40 år 
är det relevant att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster finns 
med i miljökonsekvensbeskrivningen. Sannolikt sker detta på bästa sätt genom att i 
miljökonsekvensbeskrivningen använda ett ekosystemtjänstperspektiv. Att lyfta 
ekosystemtjänstperspektivet och att uppmärksamma de ekosystemtjänster som naturen 
erbjuder innebär ett perspektiv där relationen mellan människa och natur står i centrum och 
där ekosystemens värde för människan synliggörs på ett effektivt sätt. 

5 Planer och riktlinjer 
Kommunen har ett generellt ansvar vad gäller användande av resurserna som finns inom 
kommungränsen. Översiktsplanen är vägledande för användandet av mark och vatten inom 
kommunen. Inkomna tillståndsansökningar bedöms utifrån hur väl de stämmer överens med 
kommunens intentioner i översiktsplanen, vindkraftsplanen och andra relevanta planer och 
strategier. 

5.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen för Ulricehamns kommun antogs 2015-09-29 och består utöver det antagna 
dokumentet också av ett tematiskt tillägg för vindkraft upprättat 2010-11-19 och reviderat 
2013-06-27.  
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5.1.1 Fokusområden 
Den antagna översiktsplanen är ett övergripande styrdokument för alla kommunens 
verksamhetsområden som ska utmynna i att livet i Ulricehamns kommun kännetecknas av 
hälsa, välbefinnande, trygghet och livskvalitet. För att uppnå det och en långsiktig hållbar 
utveckling, pekar översiktsplanen ut flera fokusområden utifrån vilka kommunen ska bedriva 
sitt arbete. Dessa fokusområden är bland annat: 

Människan. Alla människor har lika värde hela livet och att alla ska ges möjlighet att vara 
delaktiga i beslutsprocesser. Det ska finnas ett rikt och omväxlande fritidsutbud. Det ska vara 
ett gott näringslivsklimat med framgångsrika företag, ett brett utbud av arbetstillfällen och 
god tillgång på arbetskraft. 

Resurser. Resurshushållning blir allt viktigare i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser. Rent vatten, ren luft, natur- och kulturvärden, mark för jord- och 
skogsbruk och stora opåverkade områden är viktiga kvaliteter och resurser som kommunen 
värnar om. Kommunen vill profilera sig som energikommun i regionen med en betydande 
produktion av miljöanpassad energi. Vidare ska kommunens ambition vara att ta vara på 
resurserna i hela kommunen på bästa sätt. 

Kommunikationer. Tillgängligheten är avgörande för kommunens utvecklingsmöjligheter. 
Transportsystemet ska bli mer miljöanpassat, energisnålt och attraktivt. Utbyggnaden av 
Götalandsbanan med stationsläge i Ulricehamn är viktig och skulle kunna ge kommunen ett 
starktare kommunikationsläge med förbättrade pendlingsmöjligheter tillsammans med 
effektiv kollektiv linjetrafik.  

Bebyggelseutveckling. Tillkomsten av ny bebyggelse är en av förutsättningarna för en ökande 
befolkning. Byggnation sker i attraktiva lägen och det ska finnas ett brett utbud av bostäder 
inom kommunen. Bebyggelseutvecklingen bidrar till att skapa livsmiljöer med kvaliteter som 
främjar socialt liv och god hälsa.  

5.1.2 Naturvård och naturvärden 
I kommunens översiktsplan anges riktlinjer för natur som innebär att naturområden och 
funktioner av betydelse för den biologiska mångfalden ska bevaras. Värdepyramiden används 
som instrument för avvägningar mellan naturvårdsintressen och andra intressen vid 
exploatering, och visar såväl naturvärden som hur stor yta som områden med olika 
naturvärden upptar. Områden med de högsta naturvärdena finns längst upp i pyramiden och 
upptar också lägst areal i landskapet. Både Äramossen och Komosse ligger högst i 
värdepyramiden, vilket innebär att  de prioriteras högt.  

5.1.3 Energi- och klimatstrategi 
I översiktsplanen för Ulricehamns kommun finns en energi- och klimatstrategi inkorporerad. 
Den redogör bland annat för kommunens målsättning 2030 gällande vindkraftsproduktion. 
Målet är att 60% av vindkraftspotentialen utifrån kommunens vindkraftsplan ska vara 
utbyggd och att vindkraftsproduktionen ska motsvara 83 % av energiproduktionen i 
kommunen.  

Följande prioriterade vindkraftsområden illustreras i Energi- och klimatstrategin: 



Vindpark Boarp och vindpark Stigared

 
 
 
 

17

 

Figur 2. Karta från Översiktsplan för Ulricehamns kommun s.101. De röda och orangefärgade områdena 
representerar prioriterade områden för vindkraft. Se översiktsplan för mer information. 

I den samlade miljöbedömningen för genomförandet av översiktsplanen konstateras att det 
kan uppstå såväl en negativ som en positiv påverkan i samspelet mellan landskap och 
exploatering. De vindbruksområden som pekas ut beskrivs som små, vilket i sin tur 
begränsar vindparkernas storlek och påverkan på landskapet, enligt översiktsplanen. 

5.2 Vindkraftsplan 
I vindkraftsplanen identifieras de vindbruksområden som kommunen anser kan vara 
lämpliga för vindkraftsetablering samt restriktiva områden och stoppområden6.   

I vindkraftsplanen utrycks också en grundregel gällande högsta tillåtna totalhöjd. 
Grundregeln innebär att vindkraftverk som etableras i kommunen inte får överstiga en 
totalhöjd på 170 meter. I undantagsfall kan dock högre verk komma att prövas. Läs mer om 
detta under rubrik ”Undantagsregel avseende totalhöjd”. 

Kriterier för utpekade vindbruksområden7 
 Årsmedelvind på minst 6,5 meter per sekund. 

 En minsta sammanhängande yta på 0,4 km². 

 
6 Utpekade vindbruksområden är prioriterade områden för vindkraftsetablering. Restriktiva områden är 
olämpliga för stora vindkraftverk. Stoppområden är områden där inga vindkraftverk får placeras. 
7 För mer detaljerade beskrivningar se vindkraftsplanen. 
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 Ett minsta avstånd mellan vindkraftverk och tätorter och bebyggelse på 750 meter. 

 Inte utpekat som utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse enligt översiktsplanen8. 

 Området är inte en bergtäkt, sjö eller skyddsvärd våtmark och/eller inom gränsen för 
av kommunen identifierat bevarandeintressant område. 

 Området är inte beläget inom säkerhetszon från Timmele flygplats. 

 Området är inte beläget inom 750 meter från Natura 2000- områden. 

Kriterier för restriktiva områden 
 Området är utpekat som riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 Området är utpekat som utökad skyddszon för Komosse. 

Kriterier för stoppområden 
 Området är skyddat genom Natura 2000, naturreservat, djur- och 

växtskyddsområden och/eller utpekat som biotopskyddsområde. 

Vindkraftsetableringar inom strandskyddsområde anses olämpligt. Enligt vindkraftsplanen 
är vindkraftsetableringar olämplig inom 200 meter från Götalandsbanan, väg 1704 (gamla 
riksväg 40) och nuvarande riksväg 40.  

Sedan vindkraftsplanen antogs 2013 har det då gällande förstudieområdet för 
Götalandsbanan uppdaterats. I förhandskopian ”Åtgärdsvalsstudie: höghastighetsjärnväg 
Linköping-Borås” delas delsträckan upp i fyra delområden. Två av dessa, delområde 7 och 8 
går igenom Ulricehamns centralort och täcker tillsammans större delen av kommunens yta. 
Båda de ansökta områdena Boarp och Stigared ligger inom delområde 8. Ulricehamns 
kommun förespråkar en dragning i kommunen genom delområde 8, strax ovanför de ansökta 
områdena i linje med kraftledningsgatan.  

Undantagsregel avseende totalhöjd 
Enligt det kommunala ställningstagandet i vindkraftsplanen ska inte vindkraftverk med en 
högre totalthöjd än 170 meter tillåtas i regel. Verk med en högre totalhöjd kan dock komma 
att prövas i undantagsfall.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 § 18 om ett förtydligande gällande 
undantagsregeln avseende vindkraftverkens totalhöjd. Enligt detta ska en särskild utredning 
genomföras och tydliggöra vilka skillnader som uppstår mellan en totalhöjd på 170 meter och 
den högre ansökta höjden. Utredningen ska bland annat säkerställa att boende i närområdet 
inte lider större olägenheten av ljud och ljus om högre verk skulle etableras. 

Uppskattad energiproduktion 
Då vindkraftsplanen togs fram gjordes översiktliga beräkningar om vilken energiproduktion 
som skulle kunna uppnås vid utbyggnad inom alla utpekade vindbruksområden. 
Uppskattningen genomfördes utifrån dåvarande teknik och kunskapsunderlag och utgick 
från att det maximalt gick att bygga 67 vindkraftverk inom utpekade områden. Vid en 
fullständig utbyggnad skulle det generera cirka 335 GWh per år. År 2016 fanns det fyra 

 
8 Vindkraftsplanens utpekanden baseras på den översiktsplan som antogs 2002-02-21. 
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vindkraftverk i kommunen med en installerad effekt på 6 MWh9. Det motsvarar cirka 17 000 
MWh per år vilket kan jämföras med en ungefärlig årsförbrukning för cirka 680 
eluppvärmda villor eller hushållselsförbrukning för cirka 3 400 hushåll. 

De fyra uppförda vindkraftverken innebär att cirka 6 % av den maximala utbyggnad som 
vindkraftsplanen bedöms medge är utbyggd. 

Aktuellt vindbruksområde 28 SO Äramossen 
Vindbruksområde 28 är ca 3,7 km² och består till största del av barrskog men även inslag av 
sumpskogar och mindre våtmarker finns i svackor i terrängen. Delar av Fagaredsmossen och 
Boaredsmossen ligger inom vindbruksområdet. Smålommarna på Komosse och Äramossen 
kan ha flygstråk som kommer i konflikt med vindkraftsetablering i detta vindbruksområde. 

I vindkraftsplanen bedöms påverkan på den närliggande landskapsbilden vara godtagbar. 
Äramossen kan dock påverkas och på längre avstånd finns även en risk för påverkan på 
Komosse. Bedömningen av påverkan på landskapsbilden gjordes utifrån en lägre totalhöjd än 
den som de aktuella ansökningarna gäller. 

Länstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande om översiktsplanen att påtaglig skada på 
Natura 2000-område inte kan uteslutas vid etablering av vindkraft i område 28. Våtmarken 
inom området har stora värden för fågellivet och det kan inte uteslutas att våtmarksmiljöerna 
hyser stora värden för Komosses fågelliv. Länsstyrelsen skriver att påverkan på smålom 
måste utredas vidare. 

Med hänsyn till riksintresse för vindbruk finner Länsstyrelsen dock att område 28 bör 
kvarstå som reservområden/utredningsområden för vindbruk i översiktsplanen.  

Aktuellt vindbruksområde 29 Strängsered-Rånnaväg 
Vindbruksområde 29 är cirka 9,8 km² och är det största utpekade vindbruksområdet i 
vindkraftsplanen. Området motsvarar cirka 37 % av den totalt utpekade arealen. Området 
består till största del av barrskog men det förekommer också inslag av sumpskogar med 
nyckelbiotoper och flertalet våtmarker med höga naturvärden. Smålommen flyger genom 
området men dess flygvägar har inte utretts närmare i vindkraftsplanen. 

Vindkraftsplanen identifierar att påverkan på landskapsbilden bedöms vara godtagbar men 
också att myrmarkerna inom och i anslutning till området är känsliga miljöer. Komosse är 
särskilt känsligt för ingrepp i landskapsbilden och vindbruksområdet ligger mellan 900 – 
1 600 meter från mossen. Bedömningen av påverkan på landskapsbilden gjordes utifrån en 
lägre totalhöjd än den som de aktuella ansökningarna gäller. 

Länstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande om översiktsplanen att påtaglig skada på 
Natura 2000-område inte kan uteslutas vid etablering av vindkraft i område 29. Exploatering 
i område 29 riskerar att medföra markavvattning och kan komma att påverka Komsses 
Natura 2000-område negativt. Våtmarken inom området har stora värden för fågellivet och 
det kan inte uteslutas att våtmarkmiljöerna hyser stora värden för Komosses fågelliv. 
Länsstyrelsen skriver att påverkan på smålom måste utredas vidare.  

 
9 Energimyndigheten. 
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Med hänsyn till riksintresse för vindbruk finner Länsstyrelsen dock att område 29 bör 
kvarstå som reservområden/utredningsområden för vindbruk i översiktsplanen.  

5.3 Kulturmiljövårdsprogram 
Generella riktlinjer och rekommendationer för områden med kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse och ett rikt kulturlandskap är att alltid hänvisa till befintliga 
kulturmiljövårdsprogram, inventeringar och kulturhistoriska utredningar. Ulricehamns 
kommun har ett kulturmiljövårdsprogram antaget 2002 som är uppdelat i två delar. Del 1 
omfattar hela Ulricehamns kommun och del 2 omfattar Ulricehamns stad.  

Kulturmiljölagstiftningen ska alltid beaktas vid exploatering. Det är viktigt att ha en 
helhetssyn på kulturarvet för att se hur ett varsamt bevarat kulturarv ger människor en 
känsla för sammanhang, berikar livet samt skapar trygghet och identitet. Kommunen ska 
aktivt arbeta för att informera fastighetsägare och markägare om kulturella värden. 
Kulturarvet i landskapet, bebyggelsen, bevarade traditioner och kunskaper ska ses som en 
tillgång att vårda, använda och utveckla. 

6 Bedömning av tillståndsansökningar 
De aktuella ansökningarna om tillstånd för vindkraft görs enligt box-modellen och avser 
därmed fri verksaplacering ingom ansökta områden. Bedömningen av de aktuella 
tillståndsansökningarna utgår därför från ett scenario där vindkraftsområdena utnyttjas på 
sådant sätt att de orsakar maximal skada ur olika aspekter.  

6.1 Miljökonsekvensbeskrivning Boarp 

6.1.1 Ekosystemtjänster 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen saknades underlag för ekosystemtjänster och 
ekosystemtjänstperspektivet har inte använts för att identifiera intressegrupper som 
påverkas eller kan påverkas av etableringen. Då ett flertal ekosystemtjänster kan påverkas 
negativt av vindkraftsetableringen gjordes bedömningen att miljökonsekvensbeskrivningen 
var bristfälligt ur ett ekosystemperspektiv.  
 
En kompletterande skrivelse (PM: Ekosystemtjänster Boarp vindkraftpark) angående 
ekosystemtjänster lämnades in till kommunen i maj 2018. I skrivelsen konstateras att 
ekosystemtjänster kopplat till hydrologi kan komma att påverkas negativt av etableringen 
men påverkan i området bedöms bli obetydlig efter vidtagna skyddsåtgärder. De kulturella 
ekosystemtjänsterna bedöms ha störst värde inom området och kan också komma att 
påverkas mest av etableringen. För dessa värden finns inte alltid möjlighet att vidta 
unvikande och skadelindrande åtgärder. Sammantaget bedöms negativ påverkan på 
ekosystemtjänsterna bli liten eller obetydlig. 
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Det är positivt att en kompletterande skrivelse skickats in av VVSAB men då ett flertal 
ekosystemtjänster riskeras att påverkas negativt av vindkraftsetableringen anser 
vindkraftsgruppen att det trots detta inte med säkerhet går att avgöra att den negativa 
påverkan på ekosystemtjänsterna blir obetydlig utifrån det underlag som presenterats, 
särskilt inte då den sökande poängterar att det är svårt att göra åtgärder som minimerar 
påverkan på kulturella ekosystemtjänster.  

6.1.2 Nollalternativ 
Vindkraftsgruppen anser att beskrivningen av nollalternativet inte ger en fullständig 
jämförelse av konsekvenserna på lokal nivå i relation till konsekvenserna för elproduktionen. 
Det är möjligt att det råder en obalans i bedömningsgrunderna där de negativa lokala 
effekterna riskerar att undervärderas.  

6.1.3 Utformningsalternativ 
De exempellayouter som den sökande presenterar i ansökningshandlingarna har inte någon 
självklar förankring i den slutliga placeringen av vindkraftverken. Exemplen används för att 
illustrera en hypotetisk påverkan baserat på avstånd och vinklar. Sannolikheten för att den 
slutliga placeringen av vindkraftverken blir en helt annan är betydande, vilket även anges i 
ansökningshandlingarna. En fri placering av vindkraftverk, och infrastruktur, inom det 
utpekade vindkraftområdet får följden att det blir svårt att förutse effekter på människors 
hälsa och livsmiljö, landskapsbild, friluftsliv samt på de natur- och kulturvärden som finns i 
området. Bedömningen blir därtill svårare av att den sökande har för avsikt att tillämpa 
vindkraftsplanens undantagsregel. Detta gör det svårt för vindkraftsgruppen att utgå från ett 
”värsta fall scenario” i bedömningen.  

6.1.4 Naturvård och naturvärden 

Art- och naturvärdesinventeringar 
De särskilda inventeringar som gjorts har haft fokus på fåglar och fladdermöss eftersom både 
fåglar och fladdermöss löper risk för ökad dödlighet och förlorade livsmiljöer under alla delar 
av parkens livscykel. 
 
De tre artrika grupperna insekter och grod- och kräldjur har utan motivering uteslutits helt 
ur miljökonsekvensbeskrivningen, inventeringsarbetet och analyserna. Fiskbestånden i 
Fagraredsån och Gölabäcken har inte heller undersökts. Våtmarkerna har inte inventerats i 
tillräcklig omfattning. Det gör att det saknas underlag för att bedöma påverkan på flera stora 
artgrupper. Många av dessa, framförallt bland grod- och kräldjuren, skyddas både genom 
EU:s art- och habitatdirektiv och den svenska Artskyddsförordningen. Grod- och kräldjur i 
småvatten och andra fuktiga biotoper kan använda diken, bäckar och mark som tidvis är 
översvämmad som spridningskorridorer. Det kan vara motiverat att inte göra någon 
detaljerad analys av detta innan det används som bas för att fastställa verkens placering, men 
miljökonsekvensbeskrivningen och bilagorna tar inte upp varför dessa artgrupper har 
uteslutits helt ur undersökningarna.  
 
För att parken ska fungera krävs en rad följdföretag som transporter, anläggning, byggande, 
elanslutningar inom parken (tas med i ansökan) och ut till det överliggande nätet (ingår inte i 
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ansökan). När verken är i drift har de sannolikt liten effekt på ovan nämnda artgrupper, men 
risken för påverkan är stor om kraftverken och alla följdföretag anläggs, drivs och avvecklas 
utan att undersöka och väga effekterna på insekter, grod- och kräldjur.  
 
VVSAB har även dragit slutsatsen att hasselmuspopulationen i området inte bedöms kunna 
påverkas av vindkraftsetableringen, trots att arten hittills varken inventerats eller 
analyserats. VVSAB har enligt tillståndsansökan åtagit sig följande:  
 
”Om någon av de tidigare kända hasselmuslokalerna eller något av de områden som 
bedömts vara lämpliga habitat för hasselmus tas i anspråk vid den slutliga utformningen 
av vindparkenarken kommer det föregås av en förnyad inventering. Om det då visar sig 
finnas fortplantningsområden eller viloplatser för hasselmus kommer bestämmelserna i 
artskyddsförordningen följas. Hasselmuspopulationen bedöms därmed inte komma att 
påverkas av vindparkenarken.” (s. 12 ansökan)  
 
En inventering enligt VVSAB:s åtagande skulle istället bli den första undersökningen och inte 
en fördjupning utifrån tidigare inventeringsresultat. 
 
De artrika vägkanterna kan vara viktiga spridningskorridorer för djur och växter. 
Spridningskorridorerna riskerar, enligt naturvärdesinventeringen, att slås ut, men 
försiktighetsmåtten i miljökonsekvensbeskrivningen undantar breddning av vägar och 
kabeldragning i vägkanten. Kompensation för att de redan smala korridorerna slås ut 
diskuteras inte, och inte heller vilket material som kommer återföras (andra jordmåner, fröer 
från andra växter m.m.). 

Vindkraftsgruppens bedömning är att effekterna från följdföretag som är nödvändiga för 
verksamheten behandlas undermåligt i ansökan. Det innebär att miljökonsekvenserna blir 
svåra att överblicka för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Även om 
Länsstyrelsen är prövningsmyndighet för verksamheten har Ulricehamns kommun ansvaret 
för att göra tillsyn på vindparken. 

6.1.5 Natura 2000-områden  
Bevarandeplanerna ska kunna användas som verktyg för att bedöma vad som kan göras utan 
risk att skada eller förstöra syftet med Natura 2000-området. Grunden för att bedöma 
påverkan behöver i första hand vara om verksamheten kan förenas med syftena i Komosses 
bevarandeplan. Miljökonsekvensbeskrivningen för vindpark Boarp saknar två av 
grundkomponenterna för att göra en sådan bedömning: 

 Undersökning och analys av om och hur verksamheten kan förenas med 
bevarandeplanen för Komosse. 

 Redovisning av vilka försiktighetsmått som kan minska påverkan på 
bevarandesyftena för Komosse. 

Vindkraftsgruppens bedömning blir därför att ansökan saknar argument för att hävda att 
påverkan från vindpark Boarp på Natura 2000-området Komosse är acceptabel. Det saknas 
därför skäl att tillstyrka ansökan i detta avseende. 
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6.2 Miljökonsekvensbeskrivning Stigared 

6.2.1 Ekosystemtjänster 
I miljökonsekvensbeskrivningen saknades underlag för ekosystemtjänster och 
ekosystemtjänstperspektivet har inte använts för att identifiera intressegrupper som 
påverkas eller kan påverkas av etableringen. Vidare har inte ekosystemtjänster inventerats 
eller värderats. Då ett flertal ekosystemtjänster kan komma att påverkas negativt av 
vindkraftsetableringen görs bedömningen att underlaget är bristfälligt ur 
ekosystemperspektiv. 
 
VVSAB begärde i kompletteringsskrivelsen till Länsstyrelsen daterad 2018-02-15 att få 
förlängd kompletteringstid för att utföra fler naturinventeringar och ta fram material kopplat 
till ekosystemtjänster. Förlängd tid medgavs inte och Länsstyrelsen bedömde att ansökan var 
komplett i april 2018. Kommunen är mycket positiv till den sökandes vilja att genomföra 
utredningar och att komplettera ansökningen utifrån de synpunkter som framförts. 

6.2.2 Nollalternativ 
Vindkraftsgruppen bedömer att avsaknaden av ekosystemperspektiv i jämförelsen med 
nollalternativet innebär en brist. Nollalternativets ekosystemtjänstvärden som t.ex. träden 
som producenter av syre och luftrenare nämns inte, däremot nämns vindkraftens värde som 
luftrenare och dess effekt för att minska koldioxidutsläpp. Effekter på rekreationsvärden, 
livskvalitet och hälsa omnämns inte. För fåglar underskattas etableringens potentiellt 
negativa effekter och jämförelsen med nollalternativet blir inte rättvis. Vindkraftsgruppen 
anser därför att nollalternativets värden underskattats.  

6.2.3 Utformningsalternativ 
De två exempellayouter som den sökande presenterar i ansökningshandlingarna har inte 
någon självklar förankring i den slutliga placeringen av vindkraftverken. Exemplen används 
för att illustrera en hypotetisk påverkan baserat på avstånd och vinklar. Sannolikheten för att 
den slutliga placeringen av vindkraftverken blir en helt annan är betydande, vilket även anges 
i ansökningshandlingarna. En fri placering av vindkraftverk och infrastruktur inom det 
utpekade vindkraftområdet får följden att det blir svårt att förutse effekter på människors 
hälsa och livsmiljö, landskapsbild, friluftsliv samt på de natur- och kulturvärden som finns i 
området. Bedömningen blir därtill svårare av att den sökande har för avsikt att tillämpa 
vindkraftsplanens undantagsregel. Detta gör det svårt för vindkraftsgruppen att utgå från ett 
”värsta fall scenario” i bedömningen. 

6.2.4 Naturvård och naturvärden 

Art- och naturvärdesinventeringar 
Områden med höga naturvärden lockar ofta till sig många arter. Arterna behöver inte 
nödvändigtvis ha själva området med höga naturvärden som sin huvudmiljö. De ansökta 
vindkraftsområdena kan därför innebära påverkan långt utanför gränserna, en risk som 
bedöms vara relativt stor för Stigared vindpark. 
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Våra örnarter, kungs- och havsörn, har förhållandevis små och hotade populationer i Sverige. 
Områdena mellan Komosse och Stigared har visat sig ha relativt stor population av örn, och 
därför bedöms risken för att individer dödas av vindkraftverken som stor. Fågelinventeringen 
har kompletterats i flera omgångar. Den största förändringen som minskar risken för 
påverkan på fågellivet (främst smålom) är att vindkraftsområdet norr om Lillö sjö uteslutits 
helt i den nu aktuella ansökningen.  
 
De ursprungliga inventeringarna för Stigared vindpark byggde på fasta positioner för verken. 
I några av uppdragen ingick följdföretagen, i andra bara verkplatserna (som de såg ut då, 
d.v.s inte hela vindkraftsområdet). Vissa analyser gjordes utifrån åtta verk, andra nio, och 
varken totalhöjd, tornhöjd eller rotordiameter togs upp. VVSAB har med tiden justerat 
antalet verk, vindkraftsområdenas utformning och antal, och preciserat vilken mark som 
behövs för följdföretag som vägar och elledningar. Inventeringarna har till stor del 
kompletterats. I nuläget saknas fortfarande kompletterande artinventeringsmaterial som 
VVSAB åtagit sig att ta fram och som behöver göras under växtsäsongen. 
 
Naturvärdena har i skrivande stund inventerats i tre omgångar. Calluna fick i uppdrag att 
undersöka naturvärdena och eventuella konflikter omkring verken med en radie på 100-200 
meter. Konflikt i detta sammanhang definierades som naturvärde inom 100, och i vissa fall 
200, meters radie från den angivna positionen för verket. Det är oklart vilken årstid 
fältarbetet gjordes i den första inventeringen. Den andra genomfördes 18-19 november 2014. 
Den tredje naturvärdesinventeringen, utförd av Örnborg och Kyrkander under oktober-
november 2017, kompletterar de tidigare och innefattar även vägkorridorer.  
 
Att inventera naturvärden för bland annat äng/hagmark och vägkanter när växtsäsongen är 
över och arterna som är beroende av dem inte är där ger ett osäkert underlag, och att inga 
rödlistade arter observerades säger därmed inte mycket. Minst en art som rapporterats i 
området omfattas av strikt skydd enligt Artskyddsförordningen och Artdirektivet, men 
vindparkens direkta eller indirekta effekter på arten har inte utretts. Mot bakgrund av detta 
bedömer vindkraftsgruppen att effekterna inom och utanför ansökningsområdena inte har 
utretts i relevant omfattning. Ansökan kan inte därför inte tillstyrkas med avseende på att 
negativ påverkan på naturvård och naturvärden inte kan uteslutas. 

6.2.5 Natura 2000-områden 
Smålommen utgör ett av de höga värdena på Komosse. Arten är starkt hotad i södra delen av 
landet och individerna på Komosse utgör en viktig del av de knappt 100 par smålom som 
häckar i södra Sverige. Ett förolyckande kan därför få stora negativa konsekvenser för arten. 
Detta särskilt om vindkraftverken blir en barriär som leder till att smålommarna måste ändra 
sin flygrutt då det finns risk att detta ytterligare kan försämra artens reproduktion. Ära- och 
Rullamossens bevarandeplan, fastställd 2011, pekar ut vindkraftsetablering som ett exempel 
på sådant som kan hända utanför området men ha effekter på bevarandearbetet. 

Efter flera kompletteringar har VVSAB valt att utesluta det vindkraftsområde i 
Stigaredsprojektet som bedömdes ha störst risk för påverkan på smålom och flera andra 
fågelarter (norr om Lillö sjö). En ytterligare skyddsåtgärd gäller systerprojektet Boarp, där ett 
vindkraftsområde ändrats för att bereda mer väg för smålommen. Dessa förändringar 
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innebär enligt vindkraftsgruppen att riskerna för vindpark Stigareds påverkan på framför allt 
smålom blivit betydligt mindre, och VVSAB:s slutsats om påverkan betydligt mer tillförlitlig. 

Vindkraftsgruppen bedömer att fågelarter som har strikt skydd av artskyddsförordningen 
löper viss risk att påverkas negativt av etableringen. Ansökan har kompletterats med bättre 
analyser och tydliga försiktighetsmått som minskar det allvarligaste riskobjektet men inte 
utesluter att det finns risker förenade med de kvarvarande vindkraftsområdena. 

Vindkraftsgruppens bedömning är att ansökan inte har fog för att hävda att 
vindkraftsetableringens effekter blir liten för fågellivet i Natura 2000-områdena närmast 
projektområdet. En negativ påverkan på den sydliga smålomspopulationen kan inte 
uteslutas. Populationerna är mindre än i norr och smålommen är beroende av att kunna 
färdas mellan boplats och jaktmark (i detta fall Komosse respektive Åsunden). 
”Flygkorridoren”10 för smålom är inte avgränsad av naturliga eller mänskliga barriärer, utan 
visar var smålom flög under inventeringstillfällena. Underlaget visar gott om smålom som 
observerats intill Lillö sjö, men det innebär inte att lom inte flyger längre söderut och riskerar 
att hamna i konflikt med kvarvarande vindkraftsområde. Med avseende på Natura 2000-
områden, utifrån nuvarande underlag, bedömer vindkraftsgruppen att det inte finns skäl att 
tillstyrka ansökan för vindpark Stigared. 

6.3 Förhållande till antagna planer och riktlinjer 
Kommunen är positivt inställd till vindkraft och vill ha en betydande produktion av 
miljöanpassad energi. Konkret innebär detta att en avvägning bör göras av miljönytta och de 
effekter som en exploatering för produktion av miljöanpassad energi kan ha. Ansökta 
områden ligger inom det som utpekats som prioriterade områden för vindkraft i såväl 
översiktsplanen som det tematiska tillägget avseende vindkraft. Vindkraftsgruppen har också 
identifierat såväl direkta som indirekta negativa effekter som är i konflikt med 
översiktsplanens utpekade fokusområden.  

6.3.1 Översiktsplanen 
Vindkraftsgruppen bedömer att ansökta etableringar bidrar positivt till kommunens 
energiförsörjning. Miljöanpassad energi är ett fokusområde för kommunen och vindkraft är 
en miljöanpassad energiform. Samtidigt är det viktigt för kommunen att också värna om 
andra resurser så som rent vatten, luft, natur- och kulturvärden, mark för jord- och 
skogsbruk och stora opåverkade områden. Ofta förekommer det konflikter mellan dessa olika 
resurser och intressen. Det är viktigt med ett beslutsunderlag som på ett relevant sätt belyser 
denna konflikt. Utnyttjandet av utpekade områden i vindkraftsplanen förutsätter att 
exploatören presenterar ett underlag som belyser dessa konflikter, vilket vindkraftsgruppen 
bedömer inte är gjort på ett tillräckligt utförligt sätt.  

Boarp och Stigared vindparker bedöms innebära en påverkan på det lokala friluftslivet11  och 
på landskapet. Sannolikt är den direkta påverkan relativt begränsad och området kan nyttjas 
även efter etableringen. Däremot är de indirekta effekterna mer svårbedömda, dvs. huruvida 

 
10 Flygkorridoren baseras på inventeringar av Örnborg & Kyrkanders. För mer detaljerad beskrivning se 
Utredning smålom, kungsörn och andra rödlistade fåglar i Stigared, Ulricehamns kommun.  
11 Lokala friluftsliv och fritidsutbud är t.ex. jakt, bär- och svampplockning. 
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viljan att nyttja vindkraftsområdet kommer att påverkas. Vindparkerna kommer också att 
synas vida omkring i landskapet och kan påverka friluftsanvändandet av skyddade områden 
såsom Äramossen och Komosse. Båda dessa områden, men främst Komosse, är av betydelse 
för kommunen både ur friluftslivs- och turistaspekter. Åtminstone 3 000 människor besöker 
årligen Komosse. En av Komosses främsta attraktioner är känslan av orördhet och vildmark. 
Med vindkraftverk synliga i horisonten kan denna känsla och Komosses attraktionskraft 
påverkas negativt. Det kan därigenom påverka Ulricehamn som turistkommun negativt och 
därmed minska andra positiva effekter som turismen för med sig. 

Vindkraftsgruppen bedömer att Götalandsbanan bör beaktas i frågan om 
vindkraftsetableringar vid Boarp och Stigared. Detta med anledning av att en framtida 
etablering av Ulricehamn som stationsort på Götalandsbanan beskrivs som viktig i 
översiktsplanen, och att vindkraftverk enligt vindkraftsplanen inte bör placeras inom 200 
meter från den. Tillstyrkan av ansökningarna kan innebära att alternativa sträckningar av 
Götalandsbanan minskas och därmed möjligheten för Ulricehamn som stationsort. Risken 
att verk kommer behöva monteras ned på grund av Götalandsbanan bör därför beaktas ur ett 
långsiktigt perspektiv.  

Fotomontage och synbarhetsanalyser har genomförts och resultaten visar att verken kommer 
synas olika mycket från olika platser, men att vegetation minskar synligheten i många fall. 
Ingreppet i landskapsbilden från Komosse bedöms vara icke dominerande tack vare 
avståndet. VVSAB bedömer ingreppen i landskapsbilden som liten till måttlig. 
Vindkraftsgruppen ställer sig frågande till dessa slutsatser då analyserna bygger på 
exempellayouter. Eftersom ansökan gäller fri placering kan verken komma att placeras på ett 
annat sätt inom de ansökta områdena, vilket skulle kunna innebära andra resultat än vad 
analyserna visar. 
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6.3.2 Vindkraftsplanen 
Ansökta vindkraftsområden ligger inom prioriterade områden för vindkraft (se figur 6 
nedan). 

 

Figur 3. Kartbild över de områden i vindbruksplanen som ansökningarna omfattar.  

Vindkraftsplanen redovisar att det ska finnas en buffertzon på 200 meter från det då aktuella 
förstudieområdet för Götalandsbanan. Det nya förstudieområdet som redovisas i 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för sträckan Linköping- Borås täcker nu båda de ansökta 
områdena och kan inverka negativt på synen på vindkraft i området beroende på hur denna 
förändring ska beaktas och tolkas i förhållande till vindkraftsplanen. Det går inte att i nuläget 
bedöma om och hur vindparker i vindkraftsområde 28 och 29 kan komma att påverka 
sträckningen av Götalandsbanan. Huruvida det nya utredningsområdet ska värderas 
likvärdigt som det tidigare är dock inte fastställt, men om så är fallet bör ansökningarna inte 
kunna tillstyrkas. 

I avsnittet ”Regler och rekommendationer” i vindkraftsplanen framgår det att kommunen i 
varje enskilt fall ska bedöma den upplevda störningen kopplat till rekommenderade avstånd 
mellan vindparken och bostäder. I fallet Stigared och Boarp har kommuninvånarna utryckt 
att det finns en stor upplevd störning bland annat på landskapsbild och av buller. Detta har 
tagit sig uttryck i bland annat skrivelser till kommunen, politiker och den lokala tidningen. 
Den oro som kommuninvånarna upplever kopplat till den upplevda störningen berör främst 
den sammanlagda storleken på vindkraftsprojekten Stigared och Boarp samt den ansökta 
maximala totalhöjden och att effekterna av det till stor del inte är utredda då det inte finns 
några parker med så höga verk i Sverige idag.  



Vindpark Boarp och vindpark Stigared

 
 
 
 

28

Vindkraftsgruppen bedömer att den upplevda störningen i detta fall kan motivera att ett 
längre skyddsavstånd till bostäder bör användas, vilket är något som vindkraftsplanen också 
medger. Ett längre skyddsavstånd är aktuellt då vindkraftverkens totalhöjd är högre än vad 
som förespråkas i vindkraftsplanens grundregel, utifrån vilken skyddsavstånden till bostäder 
är framtagna och beslutade av kommunfullmäktige.  

Vindkraftverk som är synliga från Komosse kan uppfattas som störande och påverka 
Komosses värden för friluftslivet negativt. Kommunen ska därför i prövning av 
vindkraftsetableringar eftersträva en placering av verken som bidrar till att verken inte 
upplevs som ett dominerande inslag i landskapet. Detta är inte möjligt att bedöma då 
ansökningarna är gjorda enligt box- modellen. En etablering av 17 vindkraftverk med en 
totalhöjd på 220 meter i Boarp och Stigared vindkraftsområden skulle innebära ett 
dominerande inslag i landskapet oavsett placering inom ansökta områden. 

Vindkraftsplanen förespråkar också en sparsamhet med vindkraftsanläggningar som är 
synliga från mossen för att undvika en negativ påverkan på den som turism- och besöksmål. 
De effekter som en vindkraftsetablering av ansökt omfattning skulle få på Komosses värden 
har inte utretts närmare i arbetet med vindkraftsplanen då de siktanalyser som tagits fram 
för Komosse är baserade på verk med en totalhöjd om maximalt 200 meter och inte 220 
meter.  

Undantagsregeln 
Utifrån vindkraftsgruppens tolkning kan undantagsregeln inte användas som en ny 
grundregel gällande totalhöjd. Undantag ska kunna göras men i en begränsad omfattning så 
länge vindkraftsplanen ser ut som den gör idag. Vindkraftsgruppen anser att undantag kan 
göras upp till ungefär 10% av den uppskattade maximala utbyggnaden enligt 
vindbruksplanen.  

Undantagsregeln avseende verkens totalhöjd bedöms inte kunna tillämpas för någon av 
ansökningarna då mer än 10% av den maximala utbyggnaden redan tillstyrkts.  

6.4 Kultur- och friluftsliv 
Fullt utbyggda vindkraftsetableringar  i Boarp och Stigared kommer att synas vida omkring i 
landskapet och ianspråkta ytor för fundament och vägar m.m. Detta innebär att 
vindkraftsetableringen kan påverka olika uttryck för friluftslivet såväl inom området som i 
angränsande områden. Etableringen kan också komma att påverka kulturmiljön och 
historiska spår av hur området använts. 

6.4.1 Riksintresse för friluftsliv 
Nära området för ansökan ligger Komosse, vars värden för friluftsliv bland annat finns i den 
känsla av storslagen ödemark som kan upplevas på mossen. Komosse är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv, för att skydda de unika upplevelsevärdena på mossen. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland beskriver att exploatering i eller i närheten med större 
verksamhet som till exempel vindkraft och bebyggelse stör områdets karaktär av ödemark 
och därmed en av förutsättningarna för att bevara och utveckla områdets värden.  
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Hur vi upplever vindkraftverk skiljer sig åt mellan individer. Medan vissa tycker att det stör 
och bidrar till en industriell känsla i landskapet anser andra att de är en symbol för 
förnyelsebar energi.  

Vindkraftsetableringarna i Stigared och Boarp påverkar inte möjligheten att använda 
Komosse till friluftsliv och rekreation, men det finns en risk att upplevelsen av orörd och tyst 
ödslighet försvinner. Besökare på Komosse får en vildmarkskänsla som är svår att hitta 
någon annanstans så här långt söder ut. Det är mängden verk, snarare än höjden på dem, 
som påverkar landskapsbilden från Komosse. Upplevelsen påverkas därmed framför allt av 
det totala antalet verk som planeras i Stigared och Boarp tillsammans. 

Vindkraftsgrupper gör bedömningen att etablering av vindparker i Boarp och Stigared inte 
går i linje med riksintressets och kommunens intentioner att bevara och utveckla Komosses 
värden för friluftsliv. Särskilt då vindkraft är utpekat som en åtgärd som påtagligt kan skada 
områdets värden.  

6.4.2 Rekreation och upplevelser 
Arealen av tillgängliga rekreationsområden minskar direkt till följd av vindkraftsetableringen 
och de ytor etableringen tar i anspråk, men arealen kan också minska indirekt beroende på 
hur de som nyttjar området idag upplever vindkraftsetableringen. 

Etableringsområdena nyttjas idag av boende i närheten för flera rekreationsändamål 
däribland promenader, bär och svampplockning och jakt. Det är sannolikt att skogen kan 
nyttjas för dessa ändamål även efter en vindkraftsetablering, men upplevelsevärdet minskar 
och kan i värsta fall försvinna. Det är osäkert om boende kommer att söka sig ut i skogen när 
landskapet bryts av med vägar, vindkraftsbyggnader och kanske till och med stora 
inhängnade områden. En positiv effekt kan vara att de vägar som tillkommer till verken gör 
det enklare att ta sig ut i området.  

Upplevs ljudet från verken under en skogspromenad kan också detta få potentiella effekter på 
nyttjandet av området för rekreationsändamål. Eftersom bland annat siktanalyser och 
bullerutredningar är gjorda enbart utifrån exempellayouter anser vindkraftsgruppen att 
underlaget i ansökningshandlingarna inte kan visa på att vindkraftsetableringarna inte 
kommer skada värden som är viktiga för rekreation och upplevelser. För Ulricehamn som 
besöksmål är den största reseanledningen just natur och friluftsliv, och Komosse är ett 
populärt besöksmål för att få uppleva vildmark och orörd natur. En etablering som påverkar 
Komosses värden negativt kan också påverka turismen i Ulricehamn negativt och därmed 
minska andra positiva effekter som turismen för med sig för kommunen. 

Den påverkan på landskapsbilden som en etablering av de sex vindkraftsverk som ansökan 
om vindpark i Stigared bedöms kunna räknas som sparsam och då eventuellt ligga i linje med 
vindkraftsplanen. Det går dock inte att avgöra etableringens påverkan på Komosses värden är 
godtagbar på grund av att ansökan görs enligt box-modellen. De 17 verk som ansökan om 
vindkraft i Boarp gäller bedöms kunna påverka landskapsbilden från Komosse i en sådan 
grad att ansökan inte kan tillstyrkas.  

6.4.3 Arkeologi och kulturmiljö 
En arkeologisk utredning har gjorts för området Stigared av Arkeologicentrum AB: ”Stigared. 
Arkeologisk utredning steg 1. AC-rapport 1513”. Enligt denna berörs inga fornlämningar av 
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de ansökta vindkraftsetableringarna. De lämningar som berörs härrör med stor sannolikhet 
från tiden efter 1850 och klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. Det är dock ur 
kulturmiljövårdssynpunkt önskvärt att flertalet av de kulturhistoriska lämningarna kan 
kvarligga i meningsfulla miljöer. Det är främst småskaligt jordbruk och mindre boställen som 
gjort avtryck i utredningsområdet, såsom en stengärdesgård, ett röjningsröse, grindstolpar i 
sten, inägomark till ett soldattorp och en backstugulämning. Länsstyrelsen ska besluta om 
ytterligare antikvariska åtgärder. 

Inom det norra och södra området för den eventuella etableringen av vindkraft i Boarp finns 
36 stycken kulturlämningar och fornlämningar som direkt berörs. I dessa båda områden med 
omnejd finns mycket fossil åkermark, röjningsrösen och lämningar av torp och backstugor 
som härrör från senare tid och klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. Även gravar 
och odlingsspår som är fornlämningar, det vill säga lämningar från förhistorisk tid, finns här.  

De båda inventerade områdena för vindkraftsetablering i Boarp visar att området är relativt 
fyndfattigt. Miljön har fungerat som utmark och främst nyttjats för bete. Människor har odlat 
här, men inte i någon större utsträckning då området är svårodlat.  

De kulturlämningar och fornlämningar som finns vid både Stigared och Boarp bör bevaras 
och vara tillgängliga vid idkande av friluftsliv. Placeringen av verken kan påverka upplevelsen 
av kulturmiljöerna som visar hur människor levt i utmarken under 1600-talet och fram till 
tidigt 1900-tal. Även spår från forntiden finns kvar. Också atmosfären och vyerna i orörda 
miljöer kan tjäna som inspiration till aktörer i kulturlivet, exempelvis konstnärer, fotografer 
och författare. Att båda ansökningarna gjorts enligt box-modellen gör det svårt för 
vindkraftsgruppen att bedöma risken för skada på kulturlämningar.  

7 Samlad bedömning 
Kommunen är positiv till vindkraft som energikälla för att tillgodose framtidens energibehov. 
Målet är att 60% av vindkraftspotentialen utifrån kommunens vindkraftsplan ska vara 
utbyggd och att vindkraftsproduktionen ska motsvara 83 % av energiproduktionen i 
kommunen år 2030. En tillstyrkan av de ansökta vindparkerna är därmed i linje med de 
uppsatta målen i översiktsplanens energi- och klimatstrategi. 

En tillstyrkan av ansökningar är möjlig om;  

 ansökningen följer vindbruksplanens utpekade vindbruksområden, övriga riktlinjer 
och,  

 inget hälso- eller naturvårdsskäl omöjliggör detta. 

Vid tillämpande av undantagsregeln är tillstyrkan möjlig om ovanstående och nedanstående 
punker uppfylls; 

 Antalet vindkraftverk kan beaktas som ett undantagsfall och,  

 den högre totalhöjden inte innebär en större påverkan på närboende avseende ljud 
och ljus (att buller- och skuggkrav uppfylls) och,  
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 den högre totalhöjden medför en godtagbar påverkan på landskapsbilden, natur-, 
kultur- och friluftsvärden.  

De aktuella ansökningarna görs enligt box-modellen. Det innebär att kommunen inte kan 
göra bedömningar om vilken påverkan etableringen får i vissa avseenden. Därför är 
försiktighetsprincipen särskilt vägledande vid bedömningar av ansökningar enligt box-
modellen.  

Vindkraftsgruppen bedömer att ansökningarna inte kan tillstyrkas. Detta då de kan påverka 
de höga naturvärdena på Komosse eftersom parkerna bland annat kan påverka arters 
rörelsemönster och livsvillkor. Etableringarna kommer påverka landskapsbilden från bland 
annat Komosse och bedöms inte leva upp till vindkraftsplanes krav på sparsamhet av verk 
som är synliga från mossen. Vidare bedömer vindkraftsgruppen att ansökningarna inte är ett 
undantagsfall och att undantagsregeln inte kan tillämpas.  

7.1 Vindpark Boarp 
Den ansökta etableringen ligger inom kommunens utpekade vindbruksområden. 
Ansökningen omfattar en högre totalhöjd än 170 meter och kräver därmed att 
undantagsregeln tillämpas. Ansökningen omfattar totalt 17 högre verk vilket 
vindkraftsgruppen anser inte kan räknas som ett undantagsfall.  

Ansökan uppfyller rådande buller- och skuggkrav även med den högre totalhöjden. 
Etableringen bedöms dock bli ett dominerade inslag i landskapsbilden, särskilt utifrån de 
frilufts-, kultur- och naturvärden som finns på Komosse. Länsstyrelsen och kommunen har 
identifierat Komosse och dess värden som skydds- och bevarandevärda bland annat utifrån 
att det är ett viktigt besöksmål och har unika upplevelsevärden i form av upplevelsen av 
orörd vildmark. Utifrån landskapspåverkan på Komosse kan ansökan inte tillstyrkas.  

Vindparken riskerar att påverka flera arter och habitat i samband med etablering och 
nedmontering. Etableringen av vindparken kan komma att påverka hydrologin i områden 
även utanför parken. Det kan medföra negativa konsekvenser för Natura 2000-områden, 
arters livsvillkor och populationsstatus. Utifrån påverkan på naturvärden och skyddade arter 
kan ansökan inte tillstyrkas. 

Vindkraftsgruppen bedömer att den aktuella ansökan om vindpark Boarp inte kan tillstyrkas.  

7.2 Vindpark Stigared 
Den ansökta etableringen ligger inom kommunens utpekade vindbruksmråden. Ansökningen 
omfattar en högre totalhöjd än 170 meter och kräver därmed att undantagsregeln tillämpas. 
Ansökningen omfattar totalt 6 högre verk vilket vindkraftsgruppen anser inte kan räknas som 
ett undantagsfall i relation till redan tillstyrkta högre vindkraftverk.  

Ansökan uppfyller rådande buller- och skuggkrav även med den högre totalhöjden. 
Etableringen bedöms dock bli ett dominerade inslag i landskapsbilden, särskilt utifrån de 
frilufts-, kultur- och naturvärden som finns på Komosse. Länsstyrelsen och kommunen har 
identifierat Komosse och dess värden som skydds- och bevarandevärda bland annat utifrån 
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att det är ett viktigt besöksmål och har unika upplevelsevärden i form av upplevelsen av 
orörd vildmark. Utifrån landskapspåverkan på Komosse kan ansökan inte tillstyrkas.  

Samverkansnämnden har, i rollen som tillsynsmyndighet, tidigare under vintern begärt 
kompletteringar av bland annat art- och naturvärdesinventeringarna. VVSAB har delvis 
genomfört och haft intentioner att genomföra dessa kompletteringar. Länsstyrelsen ansåg 
inte att det var nödvändigt, utan ansåg att ansökan var komplett för beslut. VVSAB kan tänka 
sig att utföra fler inventeringar men då först efter att beslut enligt MB 16:4 är fattat då de inte 
vill investera ytterligare i ett osäkert projekt. Utifrån nuvarande underlag med avseende på 
skyddade arter och Natura 2000-områden bedömer vindkraftsgruppen att ansökan inte kan 
tillstyrkas.  
 

Vindkraftsgruppen bedömer att den aktuella ansökan om vindpark Stigared inte kan 
tillstyrkas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-08 

Tjänsteskrivelse ändring av valdistriktsindelning 
Diarienummer 2018/629, löpnummer 4038/2018 
 
Sammanfattning 
Inför 2018 års val till riksdag, kommun och landsting behövde kommunen genomföra ganska 
omfattande förändringar av valdistriktsindelningen för att uppfylla vallagens krav och 
valmyndighetens riktlinjer. Därför behöver kommunen inför europaparlamentsvalet 2019 
endast göra några mindre justeringar av valdistriktsindelningen. Dessa justeringar syftar till 
att inkludera områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna tillhörande 
valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna, så att 
dessa områden ska tillhöra respektive valdistrikt. Motiveringen till de föreslagna ändringarna 
är att de röstberättigade invånare som berörs, skulle få kortare avstånd till den vallokal de 
kan rösta i på valdagen. Därutöver föreslås några mindre ändringar av valdistriktens namn. 
 
Valnämndens förslag till beslut 
Förvaltningens förslag på ändringar i valdistriktsindelningen antas, för att lämnas som 
kommunens förslag till länsstyrelsen.  
 
Ändringarna består i att områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna 
för valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna 
inkluderas i respektive valdistrikt, enligt kartbilaga.   
 
Följande 13 valdistrikt föreslås: 

Gunnarshill/Borgmästarhagen Blidsberg/Dalum/Trädet 

Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs Gällstad/Rånnaväg/Grönahög 

Centrum/Tingsholm N. Hökerum/Nitta 

Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. Hössna/Liared 

Fridhem/Paradiset/Centrum S. Timmele/Älmestad 

Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp Tvärred/Vegby 

Marbäck/Fredriksberg/Fållorna  
 
 
Ärendet 
Vallagen 4 kap. 16-17 §§ anger att varje kommun ska vara geografiskt indelad i olika 
röstningsområden, så kallade valdistrikt. Varje valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade personer som är folkbokförda inom valdistriktets gränser.  
 
Enligt vallagen ska länsstyrelsen utifrån förslag från kommunfullmäktige besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Senast den 1 december ska länsstyrelsen ha fått in 
kommunens förslag på valdistriktsindelning. Därmed ska ärendet behandlas i 
kommunfullmäktige, med valnämndens beslut som ett underlag och förslag till fullmäktiges 
förslag till länsstyrelsen om ny valdistriktsindelning. 
 
Inför 2018 års val till riksdag, kommun och landsting gjorde kommunen en ganska 
omfattande förändring av valdistriktsindelningen för att uppfylla vallagens krav och 



  2018/629, 4038/2018 2(2) 

valmyndighetens riktlinjer. Därför behöver kommunen inför Europaparlamentsvalet 2019 
endast göra några mindre justeringar av valdistriktsindelningen.  
Ändringarna som behövs är att dra om gränserna så att områdena i direkt närhet till de 
planerade vallokalerna tillhörande valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och 
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna inkluderas i respektive valdistrikt. Skälet till dessa 
ändringar är att de berörda invånarna skulle få kortare avstånd till den vallokal där de kan 
rösta på valdagen. De områden som berörs är alltså delar av centrum kring 
Församlingsgården samt närområdet kring Solrosen äldreboende. Församlingsgården och 
Solrosen har använts som vallokaler i flera val i rad och bedöms som fortsatt lämpliga att 
använda. Till följd därav bör också invånarna som bor i direkt närhet till dessa lokaler kunna 
rösta där. De föreslagna ändringarna av valdistrikten åskådliggörs av en kartbilaga över 
centralortens valdistrikt.  
 
Om det ska göras större förändringar i valdistriktsindelningen än vad som föreslås här, är det 
mer lämpligt att göra dessa inför valet till riksdag, kommun och landsting år 2022. Eftersom 
befolkningen och fördelningen av röstberättigade hinner förändras mer till dess.  
 
Utöver revideringen av valdistriktsindelningen föreslår förvaltningen även följande ändringar 
av namnen på fyra valdistrikt i kommunen: 

Tvärred/Vegby/Hulu    →    Tvärred/Vegby 
Gällstad/Rånnaväg/Köttkulla    →    Gällstad/Rånnaväg/Grönahög 
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna m.fl.    →    Marbäck/Fredriksberg/Fållorna 

Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp m.fl.   →   Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp 
 

De föreslagna reviderade namnen motiveras som antingen mer renodlade eller bättre 
anpassade till hur invånarna som bor där benämner de ingående områdena. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga 1 - Karta med förslag till ändring av valdistriktsindelning inför 2019 
2 VN protokollsutdrag 4 §, 2018-11-05 

 
Beslut lämnas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län   
Valnämnden 
 
 
 
 

Fredrik Paulsson 
Utredare, kanslifunktionen 
 
 

 



Bilaga 1 

Karta - Förslag till ändring av valdistriktsindelning 

inför Europaparlamentsval 2019 

 

Notering: De geografiska ytor som är markerade med röda linjer anger områdena som föreslås 

tillhöra de valdistrikt som anges av pilarnas riktning. Valdistriktens indelning visas av kartans olika 

bakgrundsfärger. De röda prickarna anger var de aktuella vallokalerna ligger. Med förslaget ska 

samtliga vallokaler ligga inom gränserna för det valdistrikt de tillhör. 



 
      sid 1 (7) 

Valnämnden 

Protokoll 2018-11-05  

 Tid och plats Måndagen den 5 november 2018 kl. 17.15 – 18.30,  
  Stadshuset, 5:e våningen 

 Ledamöter Börje Enander (S), ordförande § 3-5 
Bengt Andelius (KD), ordförande § 1-2, vice ordförande § 3-5  
Elsa Wilhelmsson (M), tjänstgör för Göte Öberg (M) 

  Björn Andén (C) 
Mikael Odhage (MP), tjänstgör för Rune Hegland (MP) 

  Bengt Eriksson (V) 
 

 Ersättare   
 

 
Övriga närvarande  Lena Brännmar, kanslichef 
   Fredrik Paulsson, utredare 
   Karin Bergdahl, kommunens valledare inför EP-val 2019 

 

 Justerare  Bengt Eriksson (V) 
 
 

Underskrifter 

  Sekreterare ……………………………………………………………… 
  Fredrik Paulsson 

 

  Ordförande ………………………………………………………………. 
  Bengt Andelius (KD) § 1-2, Börje Enander (S) § 3-5 

 
 

 Justerare ……………………………………………………………… 
  Bengt Eriksson (V) 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-11-05 
 
Datum då anslaget sätts upp ……………………….  Datum då anslaget tas ner …………………..... 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset 
 
 
Underskrift …………………………………………. 



 
     sid 5  
   

Valnämnden 

Protokoll 2018-11-05 

 

§ 4 

Ändring av valdistriktsindelningen 
Dnr 2018/629 

 
 

Sammanfattning 
Inför 2018 års val till riksdag, kommun och landsting behövde kommunen genomföra ganska 
omfattande förändringar av valdistriktsindelningen för att uppfylla vallagens krav och 
valmyndighetens riktlinjer. Därför behöver kommunen inför europaparlamentsvalet endast 
göra några mindre justeringar av valdistriktsindelningen. Dessa justeringar syftar till att 
inkludera områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna tillhörande 
valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna, så att 
dessa områden ska tillhöra respektive valdistrikt. Motiveringen till de föreslagna ändringarna 
är att de röstberättigade invånare som berörs, skulle få kortare avstånd till den vallokal de 
kan rösta i på valdagen. Därutöver föreslås några mindre ändringar av valdistriktens namn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ändring av kommunens valdistriktsindelning, 2018-10-22 
Bilaga 1. Karta - Förslag till ändring av valdistriktsindelning inför EP-val 2019 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag på ändringar i 
valdistriktsindelningen att lämna till länsstyrelsen.  
 
Ändringarna består i att områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna 
för valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna 
inkluderas i respektive valdistrikt, enligt kartbilaga.   
 
Följande 13 valdistrikt föreslås: 

Gunnarshill/Borgmästarhagen Blidsberg/Dalum/Trädet 
Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs Gällstad/Rånnaväg/Grönahög 
Centrum/Tingsholm N. Hökerum/Nitta 
Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. Hössna/Liared 
Fridhem/Paradiset/Centrum S. Timmele/Älmestad 
Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp Tvärred/Vegby 
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna  

 
 
Beslutet lämnas till 
Lena Brännmar, kanslichef 
Kommunfullmäktige 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-01 
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§ 293/2018 
 

Borgen för Ulricehamns Stadshus AB 
Dnr 2018/580 
 
 
Sammanfattning 
I samband med omsättning av befintligt lån hos Kommuninvest, i Ulricehamns Stadshus AB, 
i september 2018 uppmärksammades att beslutsformuleringen i det senaste borgensbeslutet 
avseende Ulricehamns Stadshus AB (KF §104, 2011) inte är en så kallad proprieborgen (det 
vill säga ”såsom för egen skuld”). 
 
Anledningen till att Kommuninvest ställer krav på just en proprieborgen är att om ett bolag 
skulle fallera kan de kräva borgensmannen (kommunen) direkt, det vill säga ”såsom för egen 
skuld”, vilket minimerar risken för kreditförlust. 
 
För att Ulricehamns Stadshus AB ska kunna fortsätta ta upp lån och omsätta lån hos 
Kommuninvest krävs därför ett förnyat beslut i kommunfullmäktige om kommunens 
borgensåtagande gentemot bolaget. 
 
Efter omsättning av lån i september 2018 uppgår bolagets låneskuld till 96 mnkr. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ulricehamns 
Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ulricehamns 
Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-09-13 

Tjänsteskrivelse - borgen för Ulricehamns  
Stadshus AB 
Diarienummer 2018/580, löpnummer 3365/2018 
 
Sammanfattning 
I samband med omsättning av befintligt lån hos Kommuninvest, i Ulricehamns Stadshus AB, 
i september 2018 uppmärksammades att beslutsformuleringen i det senaste borgensbeslutet 
avseende Ulricehamns Stadshus AB (KF §104, 2011) inte är en så kallad proprieborgen (det 
vill säga ”såsom för egen skuld”). 
 
Anledningen till att Kommuninvest ställer krav på just en proprieborgen är att om ett bolag 
skulle fallera kan de kräva borgensmannen (kommunen) direkt, det vill säga ”såsom för egen 
skuld”, vilket minimerar risken för kreditförlust. 
 
För att Ulricehamns Stadshus AB ska kunna fortsätta ta upp lån och omsätta lån hos 
Kommuninvest krävs därför ett förnyat beslut i kommunfullmäktige om kommunens 
borgensåtagande gentemot bolaget. 
 
Efter omsättning av lån i september 2018 uppgår bolagets låneskuld till 96 mnkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ulricehamns 
Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
  
  

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 294/2018 
 

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2019 
Dnr 2018/527 
 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2019. Taxorna består av taxor och 
beräkningsgrunder för Miljö- och byggnämndens ansvarsområde och kommunstyrelsens 
ansvarområde inom miljö och samhällsbyggnad.  
 
Beslutsunderlag 

1 Taxeöversyn 2019 Miljöenheten 
2 Taxeöversyn 2019 Planenheten 
3 Taxeöversyn 2019 Byggenheten 
4 Taxeöversyn 2019 Exploateringsenheten 
5 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2018 
6 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 2019 
7 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2019 
8 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2019 
9 Bilaga 5 Taxa receptfria läkemedel 2019 
10 Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2019 
11 Bilaga 7 Taxa Tobakslagen 2019 
12 Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2019 
13 Bilaga 9 Taxa Bygg 2019 (SKL beräkningsunderlag från 2011) 
14 Bilaga 10 Utredning om planavgifter 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom Miljö och 
byggnämndens ansvarsområde antas.   
 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom Miljö och 
byggnämndens ansvarsområde antas.   
 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde antas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-04 

Tjänsteskrivelse Taxor miljö och samhällsbyggnad år 
2019 
Diarienummer 2018/527, löpnummer 3481/2018 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2019. Taxorna består av taxor och 
beräkningsgrunder för Miljö- och byggnämndens ansvarsområde och kommunstyrelsens 
ansvarområde inom miljö och samhällsbyggnad.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom Miljö- och 
byggnämndens ansvarsområde antas.   
 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde antas. 
 
 
Ärendet 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2019. Taxorna består av taxor och 
beräkningsgrunder för Miljö- och byggnämndens ansvarsområde och kommunstyrelsens 
ansvarområde inom miljö och samhällsbyggnad.  
 
Miljö och samhällsbyggnad har taxorna och beräkningsunderlag som ses över årligen för att 
följa kommunens kostnader och vara skäliga för kommunmedborgare och företagare. 
Taxorna och beräkningsunderlagen är av avgörande betydelse för det ekonomiska utfallet. 
Kommunen kan genom taxorna styra kostnadstäckningsgraden, således hur mycket som 
finansieras via skatteintäkter respektive avgifter. I bilagda dokument framgår kommentarer 
på väsentliga förändringar och justeringar som föreslås inför 2019. Förvaltningen har även 
bifogat den planutredning som är gjord och som ligger tillgrund för förslaget om att justera 
detaljplanetaxan. 
 

Beslutsunderlag 
1 Taxeöversyn 2019 Miljöenheten 
2 Taxeöversyn 2019 Planenheten 
3 Taxeöversyn 2019 Byggenheten 
4 Taxeöversyn 2019 Exploateringsenheten 
5 Bilaga 1 Taxa Miljobalken 2018 
6 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 2019 
7 Bilaga 3 Taxa Stralskyddslagen 2019 
8 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2019 
9 Bilaga 5 Taxa receptfria lakemedel 2019 
10 Bilaga 6 Taxa Folkolstillsyn 2019 
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11 Bilaga 7 Taxa Tobakslagen 2019 
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1 Taxor 
Anvisning 
 

Här fyller du i förändrad taxa för 2019 exkl moms. 

Fyll i värde i kloumn 'Taxa budgetåret' även om det inte är någon justering av taxan mellan åren. 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN 
LIVSMEDEL ETC   

Livsmedel (nomalkontroll) 1 300 kr/tim 1 340 kr/tim 

Livsmedel (extra offentlig kontroll) 1 130 kr/tim 1 165 kr/tim 

Tobak 920 kr/tim 950 kr/tim 

Folköl 920 kr/tim 950 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 920 kr/tim 950 kr/tim 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM 
MILJÖOMRÅDET ETC   

Kemikalier 920 kr/tim 950 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 920 kr/tim 950 kr/tim 

Hälsoskydd 920 kr/tim 950 kr/tim 

Solarier 920 kr/tim 950 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 920 kr/tim 950 kr/tim 

PRÖVNING OCH TILLSYN AV 
SERVERINGSTILLSTÅND   

Serveringstillstånd, stadigvarande till 
allmänhet eller slutna sällskap 16,9 % av prisbasbeloppet (pbb) 7 920 kr 

Serveringstillstånd, stadigvarande till slutna 
sällskap, catering 16,9 % av pbb 7 920 kr 

Serveringstillstånd, stadigvarande 
tillverkningsställe 16,9 % av pbb 7 920 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 9 % av pbb 4 220 kr 

Utvidgat tillstånd 5,4 % av pbb 2 530 kr 

Utvidgat tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 3,6 % av pbb 1 690 kr 

Ändrade förutsättningar i bolag. Prövning av 
nya ägare i HB och AB 6,8 % av pbb 3 190 kr 

Stadigvarande servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 5,4 % av pbb 2 530 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhet 
(upp till 3 dagar) 7,4 % av pbb 3 470 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap 1,4 % av pbb 660 kr 

Tillfälligservering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökanden) 2,0 % av pbb 940 kr 

Ny bolagsform samma personer 9 % av pbb 4 190 kr 

Avgift för kunskapsprov 820 kr/tillfälle 850 kr 

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar 1 030 kr 1 060 kr 

Tillsynsavgift serveringsställen, med 
öppettider till kl 02.00 1 540 kr 1 590 kr 

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering 
beroende på omsättning   

Alkoholomsättning 0–100 000 kr 820 kr 850 kr 

Alkoholomsättning 100 001 kr - 250 000 kr 1 650 kr 1 700 kr 

Alkoholomsättning 250 001 kr - kr 500 000 kr 2 470 kr 2 540 kr 

Alkoholomsättning 500 001 kr - kr 1 000 
000 kr 3 300 kr 3 400 kr 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

Alkoholomsättning 1 000 001 kr - kr 2 000 
000 kr 4 120 kr 4 240 kr 

Alkoholomsättning 2 000 001 kr - kr 4 000 
000 kr 4 950 kr 5 100 kr 

Alkoholomsättning 4 000 001 kr - kr 6 000 
000 kr 5 770 kr 5 940 kr 

Alkoholomsättning 6 000 001 kr - kr 8 000 
000 kr 6 600 kr 6 800 kr 

Alkoholomsättning 8 000 001 kr - kr 12 000 
000 kr 7 420 kr 7 640 kr 

Alkoholomsättning 12 000 001 kr - uppåt 8 250 kr 8 500 kr 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd 920 kr/tim 950 kr/tim 

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport 510 kr 525 kr 

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport 510 kr 525 kr 

   

   

Kommentar 

Taxorna ska ses ihop med bilagda taxor och beräkningsgrunder. 

Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö och byggnämndens 
verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2018 års belopp utifrån prisbasbeloppet (pbb). Vi har valt att frångå 
kopplingen till pbb för att kunna presentera belopp samtidigt som taxan för områden och inte behöva vänta till sent 
på hösten, när pbb fastställs.
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1 Taxor 
Anvisning 
 

Här fyller du i förändrad taxa för 2019 exkl moms. 

Fyll i värde i kloumn 'Taxa budgetåret' även om det inte är någon justering av taxan mellan åren. 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR VID DETALJPLANER   

Planavgift exkl. utrednings- och konsultkostnader mPBB*PF*OF*N Ersätts enligt nedan. 

   

N 1,0 1,0 

PF =Framtagande av ny 
detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser 
vid planavtal 

100 Ersätts enligt nedan. 

Planavgift vid markförsäljning (faktureras vid 
fastighetsförsäljning,100 % BTA)  100 

PF = När konsult anlitas för framtagande av 
detaljplan (konsult bekostas av extern part) 60 Ersätts enligt nedan 

OF = Objektsfaktor vid uttag av planavgift vid 
bygglov  Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 0-49m² 4 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 50-129m² 6 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 130-199m² 8 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 200-299m² 10 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 300-499m² 14 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 500-799m² 20 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 800-1199m² 26 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 1200-1999m² 36 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 2000-2999m² 46 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 3000-3999m² 56 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 4000-4999m² 64 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 5000-5999m² 72 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 6000-7999m² 88 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 8000-9999m² 100 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA =10000-10999m² 101 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 11000-11999m² 102 Överförs till byggs taxa 

Därefter höjs OF med en enhet per 1000m² 
BTA+OPA  Överförs till byggs taxa 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 300 *mPBB 300 * mPBB 

Planbesked stor åtgärd 400 *mPBB 400 *mPBB 

Klass 1, Mycket enkelt planärende med liten 
planproblematik, begränsad yta, få sakägare. 
Exempelvis ändring av planbestämmelser. Inte i 
strid med översiktsplanen. 

 70 000 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad 
problematik, begränsad sakägarkrets. Inte i strid 
medöversiktsplanen. 

 150 000 kr 

Klass 3, Normalt planärende med normal 
planproblematik och ej alltför stort område och 
sakägarkrets. Inte istrid med översiktsplan eller 
andra ställningstaganden. 

 250 000 kr 

Klass 4, Normalt planärende med normal 
planproblematik, ej alltför stort område. Större 
sakägarkrets. Inte i strid medöversiktsplan eller 

 350 000 kr 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

andra ställningstaganden. 

Klass 5, Komplext planärende med omfattande 
planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets. 
I viss mån strid med översiktsplanen eller andra 
ställningstaganden. 

 450 000 kr 

Klass 6, Mycket komplext planärende med särskilt 
omfattande planproblematik och oklara 
förutsättningar. I strid med översiktsplanen eller 
andra ställningstaganden eller kan innebära 
betydande miljöpåverkan. 

 600 000 kr 

Lägsta kostnad för ändring av detaljplan på mark 
avsedd för enbostadshus 1 PBB Tas bort (enligt ovan) 

BTA ytan för underjordiska garage avräknas vid 
beräkning av plantaxa vid tecknande av planavtal.  Tas bort (Ej aktuell då plankostnad ej 

beräknas på BTA) 

KARTTAXA: SKL:s riktlinjer från 2011 följs, N=1   

Nybyggnadskarta mPBB*NFK*N mPBB*NFK*N 

Utstakningsavgift mPBB*UF*N mPBB*UF*N 

Lägeskontroll mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

MF (0–49 kvm) = 60 mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information mPBB*KF*N/hektar exkl. moms mPBB*KF*N/hekttar exkl.moms 

Markering och inmätning av tillfällig punkt mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

Utskrift mPBB*A*ÅF*N exkl. Moms mPBB*A*ÅF*N exkl. Moms 

Utdrag Webbkarta 300 kr/st exkl. moms 300 kr/st exkl. moms 

Timtaxa 920 kr/tim exkl. moms 950 kr/tim exkl. moms 

Kommentar 

En ny beräkningsmodellen för planavgifter har tagits fram för att få en mer rättvis taxa utifrån det arbete som läggs 
ner i en detaljplan. Planavgiften är nu uppdelad i sex klassificeringar som har en egen fast avgift. Förslaget till ny 
planavgift har den genomsnittliga arbetsinsatsen per ärendetyp som utgångspunkt. En jämförelse har gjort med 
tidigare planarbeten samt vilken avgift andra kommuner tar ut. Målsättningen har varit att få en förutsägbar taxa som 
speglar arbetsinsatsen. 

Tidigare baserades planavgiften på byggrätt (BTA+OPA), vilket inte anses spegla handläggningstiden per ärende 
vilket får till effekt att vissa betalar mycket för ett arbete som tagit kort tid för kommunen och tvärtom. Tanken är att 
den nya planavgiften ska kopplas mer till nerlagd arbetstid och därav ta ut en mer rättvis avgift. Det medför vidare att 
våra kunder inte uppmanas att begränsa byggrätten utan mer se långsiktigt. Förvaltningen fattar beslut i vilken klass 
detaljplanen hamnar. Som vägledning till klassning har ett antal detaljplaner lagts in i underlagsrapporten. Detta för 
att lättare se avgränsningarna mellan klassena. 

Justering har gjorts av timtaxan. Justerad utifrån  prisökning mm på ca 2%. 

Taxorna för planbesked har benämnts om för att stämma överens med SKL:s benämningar. Detta då det i ett initialt 
skede är svårt att avgöra vilken process en viss åtgärd kommer få. 

En avräkning av BTA ytan för underjordiska garage, är ej längre aktuell då plankostnaden ej direkt styrs av BTA, d.v.s 
utan den tidigare avräkningen hade underjordiskt garage ökat BTA vilket ökade planavgiften på ett oönskat sätt. 
Detta sker inte nu. 

Delar av taxan flyttas till bygglovtaxan då de avgifterna tas ut i samband med bygglov. 
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Bilaga 1: Bilaga 1 Plan- och bygglovstaxa 2019 

  



Bygg, Taxeöversyn inför budget 2019 3(4)

1 Taxor 
Anvisning 
 

Här fyller du i förändrad taxa för 2019 exkl moms. 

Fyll i värde i kloumn 'Taxa budgetåret' även om det inte är någon justering av taxan mellan åren. 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR BYGGLOV   

Bygg/plan/mät, timavgift 920 kr/tim 950 kr/tim 

Anmälan 25 m2 komplementbostad 7,5 tim 7,5 tim 

Anmälan 25 m2 komplementbyggnad 3,5 tim 3,5 tim 

Anmälan 15 m2 tillbyggnad 4 tim 4 tim 

Anmälan inreda ny lägenhet 5 tim 5 tim 

Anmälan takkupor i bärandekonstruktion 1,5 tim 1,5 tim 

SKL:s plan- och bygglovstaxa tillämpas.   

Prövning för bygglov, justeringsfaktor N =1,0 mPBB*OF*N1,0 mPPB*OF*N1,0 

Kart och mät, justeringsfaktor N = 1,0 mPBB*OF*N1,0 mPPB*OF*N1,0 

TAXOR FÖR PLANAVGIFT   

Planavgift för bygglov mPBB*PF*OF*N mPPB*PF*OF*N 

OF = Objektsfaktor vid uttag av planavgift vid bygglov   

OF = BTA + OPA = 0-49m²  4 

OF = BTA + OPA = 50-129m²  6 

OF = BTA + OPA = 130-199m²  8 

OF = BTA + OPA = 200-299m²  10 

OF = BTA + OPA = 300-499m²  14 

OF = BTA + OPA = 500-799m²  20 

OF = BTA + OPA = 800-1199m²  26 

OF = BTA + OPA = 1200-1999m²  36 

OF = BTA + OPA = 2000-2999m²  46 

OF = BTA + OPA = 3000-3999m²  56 

OF = BTA + OPA = 4000-4999m²  64 

OF = BTA + OPA = 5000-5999m²  72 

OF = BTA + OPA = 6000-7999m²  88 

OF = BTA + OPA = 8000-9999m²  100 

OF= BTA + OPA =10000-10999m²  101 

OF= BTA + OPA =11000-11999m²  102 

Därefter höjs OF med en enhet per 1000m² BTA 
+ OPA   

Planavgift, framtagande av ny 
detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser 

PF 100, PF 60 när konsult anlitas för 
framtagande av detaljplan (konsult 

bekostas av extern part) 
Utgår (regleras via taxa på plan) 

Planavgift vid bygglov  Detaljplaner 2017 och framåt 
(då avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid 
upprättandet av detaljplanen) 

 PF 100 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016 nybyggnad PF 74 PF 74 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m.m.> 50 m2 BTA PF 35 PF 35 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m. m. <50 m2 BTA Fast Pris 2000 kr Fast pris 2000 kr 

ÖVRIGT   

Komplett ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr 
i sänkt avgift med anledning av att det administrativa 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

arbetet med dessa ärenden tar mindre tid. 

Lämplighet/Lokaliseringsprövning utanför detaljplan. 
(Gäller ej vid givet förhandsbesked) 

Normalprövning: 100 mPBB (* N) 
Enkel prövning: 1,25 * bygglov-avgiften 

Normalprövning: 100 mPBB (* N) 
Enkel prövning: 1,25 * bygglov-avgiften 

   

Kommentar 

Taxorna ska ses ihop med bilagd taxa och beräkningsgrunder. 

Timavgiften är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2018 års belopp utifrån prisbasbeloppet (pbb). Vi har valt att frångå 
kopplingen till pbb för att kunna presentera belopp samtidigt som taxan för områden och inte behöva vänta till sent 
på hösten, när pbb fastställs. 

Justering av taxa för planavgifter sker dels för framtagande av ny detaljplan med anledning av att taxan justeras via 
planenheten samt justering av detaljplaner från 2017 och framåt då avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid 
upprättande av detaljplan. 

Planavgift vid framtagande av ny detaljplan utgår och hanteras i taxan för planenheten. 

Objektsfaktorn vid uttag av planavgift vid bygglov lyfts över från planenheten till byggenheten 

Justering av taxa för avvisning av ärenden sker efter att det framgår i text att vi kan använda tidsersättning men ej i 
tabell 21. Grunden för detta är att vi har fått fel i överprövat ärende av Länsstyrelsen och behöver tydliggöra vad som 
gäller.
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1 Taxor 
Anvisning 
 

Här fyller du i förändrad taxa för 2019 exkl moms. 

Fyll i värde i kloumn 'Taxa budgetåret' även om det inte är någon justering av taxan mellan åren. 

 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR JAKTRÄTTER   

Arrende jordbruksmark 640 kr exkl. moms/ha/år Enligt regler för arrenden 

Arrende Jaktzon 4 101 kr exkl. moms/ha/år 126 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 3 86 kr exkl. moms/ha/år 107 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 2 43 kr exkl. moms/ha/år 54 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 1 17 kr exkl. moms/ha/år 21 kr/ha/år 

   

TAXOR FÖR NYTTJANDERRÄTTER, EJ ALLMÄN 
PLATSMARK, FÖLJER TAXORNA FÖR 
UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK 

  

   

TAXOR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK, 
VID VARJE UPPLÅTELSE TAS DET UT EN 
ADMINISTRATIV AVGIFT 

  

Taxan gäller för all kommunal allmän 
platsmark, gata, park och natur   

Administrativ avgift  600 kr/ upplåtelse 

Vid ianspråktagande av mark före och/ eller 
efter upplåten tid 

1,5 * fastställd taxa + administrativ avgift, 
600 kr 

3 * fastställd taxa 
+ administrativ avgift 

BYGGETABLERINGAR: Byggställningar, bodar, 
upplag, containrar, byggkranar 62 kr/m²/år, minst 600 kr 5 kr/m²/påbörjad månad, minst 600 

kr/månad 

Upplåtelse av mark för återvinningsstation  Ingen avgift, ingen administrativ avgift 

   

EVENEMANG   

Cirkus 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Stora evenemang med inträde, över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Mindre evenemang med inträde, max 500m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 

Evenemang utan inträde Endast administrativ avgift, 600 kr Endast administrativ avgift 

Ideella föreningar utan inträde Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ avgift 

FÖRSÄLJNING   

Uteservering 60 kr/m²/mån, minst 400 kr 60 kr/m²/påbörjad månad, minst 400 kr/ 
månad 

Försäljning, korttid, max 10m² 200 kr/dygn 200 kr/påbörjat dygn 

Försäljning, korttid, över 10m² 400 kr/dygn 400 kr/påbörjat dygn 

Försäljning 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 

   

ÖVRIGT   

Uppställning av fordon, max 500 m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 

Uppställning av fordon, över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Reklamskyltar, trottoarpratare, ej 
bygglovspliktiga, ej Storgatan 800 kr/år 800 kr/påbörjad månad 

Tidningsställ/varuställ 1 000 kr/st/år 1 000 kr/st/år 

Ideella aktiviteter Endast administrativ avgift, 600 kr Ingen avgift, ingen administrativ avgift 

Bergvärme 1 000 kr/hål+100kr/100 m påbörjat borrdjup 1 000 kr/hål +100kr/100 m påbörjat borrdjup 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga 5 kr/m²/mån 5 kr/m²/påbörjad månad 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

upplåtelser, inom centralorten 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga 
upplåtelser, utom centralorten 1 kr/m²/mån 1 kr/m²/påbörjad månad 

   

AVVIKELSER FÖR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN 
PLATSMARK   

Storgatan 1,5 m från fasadliv Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ avgift 

Skolklasser och välgörenhet Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ avgift 

   

TORGHANDELSTAXA   

Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år 0 kr/tillfälle 0 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 
kalenderdagar per kvartal (minst 6 
kalenderdagar på ett år) 

120 kr/tillfälle 120 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–29 
kalenderdagar per kvartal (minst 6 
kalenderdagar på ett år) 

270 kr/mån 270 kr/tillfälle 

Fast försäljning 1–5 m², minst en månad 300 kr/mån 300 kr/mån 

Fast försäljning 5,1–30 m², minst en månad 600 kr/mån 600 kr/mån 

   

ÖVERTRÄDELSE ENLIGT P-ANMÄRKING   

ÖVERTRÄDELSER AV BESTÄMMELSER I 
TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276)   

Stannat eller parkerat fordon på plats med 
förbud att stanna och parkera fordon 700 kr 700 kr 

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) 
eller parkerat fordon på plats avsedd för 
rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt 
tillstånd avsedd för rörelsehindrad 

900 kr 900 kr 

Parkerat på plats med förbud att parkera 
fordon 500 kr 500 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten parkering 
enligt trafikförordningen 400 kr 400 kr 

   

ÖVERTRÄDELSER AV LOKALA 
TRAFIKFÖRESKRIFTER ENLIGT 10 KAP 1§ OCH 
FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 KAP 14§ 
TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) 

  

Stannat eller parkerat fordon på plats med 
förbud att stanna och parkera fordon 700 kr 700 kr 

Parkerat fordon på plats med förbud att 
parkera 500 kr 500 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten parkering 
enligt lokal trafikföreskrift 400 kr 400 kr 

   

TRAFIK, GATA, PARKERING: kommunens 
gator, vägar och anläggningar   

Nyttoparkeringstillstånd 1 år 2 500 kr/år 2 500 kr/år 

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad 350 kr/mån 350 kr/mån 

Trafikö 1 120 kr exkl. moms april-okt 1 120 kr exkl. moms april-okt 

Extra trafikö 320 kr exkl. moms/april-okt 320 kr exkl. moms/april-okt 

Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i 
tid = ingen avgift) 2 000 kr/st 2 000 kr/st 

Framtida underhåll av asfaltskarv vid 
schaktöppning i gata. Taxan undantas vid 
grävning för fiber under förutsättning att 10 
års garantitid lämnas på arbetet. 

120 kr/löpmeter/skarv 120 kr/löpmeter/skarv 

Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid 
återställd schakt 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Brister på arbetsplatser på väg enligt 5 000 kr/st 5 000 kr/st 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

handbok Arbete på väg 

Trafikmätning 3 000 kr/st 3 000 kr/st 

Dispens för tunga, långa, höga och breda 
transporter 600 kr/dispens 600 kr/dispens 

Flyttning av fordon gatumark, enligt gällande 
lagstiftning (fordonsägaren debiteras) 2 000 kr/fordon 2 000 kr/fordon 

Flyttning av fordon tomtmark, enligt gällande 
lagstiftning (tomtägaren debiteras om 
fordonsägaren är okänd) 

1 000 kr/fordon 1 000 kr/fordon 

Uppställning av fordon vid fordonsflytt 20 kr/dygn 20 kr/dygn 

   

TOMTAVGIFTER, BOSTÄDER 
(fastighetsbildning eller planavgift  ingår ej i 
taxan om annat ej anges), vid fler 
intressenter på samma tomt används 
budgivningsförfarande för villatomter. 
Utgångspriset för villatomter kan även sättas 
utifrån värdering. Tomter för 
parhus/radhus/kedjehus/flerbostadshus 
försäljs enligt kommunens riktlinjer för 
markanvisning. 

  

Byggrätt enligt gällande detaljplan med total 
möjlig byggrätt, kr/m² BTA för 
Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata, 
fastighetsbildning, 

lägst 250 kr/m² BTA lägst 250 kr/m² BTA 

Villatomter Ulricehamn lägst 100 kr/m² lägst 130 kr/m² 

Villatomter Dalum, Blidsberg, Timmele, 
Hökerum, Gällstad 50 kr/m² 50 kr/m² 

Villatomter, övriga orter 25 kr/m² 25 kr/m² 

   

INDUSTRI OCH SERVICETOMTER 
(fastighetsbildning ingår ej i taxan om annat 
ej anges), vid fler intressenter på samma 
tomt används budgivningsförfarande. 
Utgångspriset för industri och servicetomter 
kan även sättas utifrån värdering. 

  

Vist 70 kr/m² 100 kr/m² 

Hester 90 kr/m² 100 kr/m² 

Rönnåsen, befintlig grovterasserad mark norr 
om Rönnåsgatan inkl.  gatukostnadsersättning 
och fastighetsbildning 

325 kr/m² 325 kr/m² 

Rönnåsen, befintlig grovterasserad mark 
söder om Rönnåsgatan inkl. 
gatukostnadsersättning och fastighetsbildning 

265 kr/m² 265 kr/m² 

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inkl. 
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning 120 kr/m² 130 kr/m² 

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inkl. 
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning 170 kr/m² 180 kr/m² 

Rönnåsen, servicetomt, inkl. 
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning 170 kr/m² 180 kr/m² 

Blidsberg, Dalum, Gällstad, Hökerum, 
Timmele 50 kr/m² 60 kr/m² 

Övriga orter 5 kr/m² 10 kr/m² 

   

Kommentar 

Taxan för jordbruksarrende regleras i regler för arrenden. 

Den administrativa avgiften vid markupplåtelser har specificerats för att öka tydligheten. 

Taxan för ianspråktagande av mark före och/ eller efter upplåten tid har ökats till tre gånger fastställd taxa. Detta för 
att säkerställa att allmän platsmark är tillgänglig innan och efter en upplåtelse, samt att skapa incitament att söka 
markupplåtelse för hela den tid som marken ianspråktas. 

Vid upplåtelser för byggetableringar kommer taxan baseras på per påbörjad månad istället för per år. Detta för att 
undvika risken att ett område används för upplag efter etablering. 
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Den administrativa avgiften för ideella aktiviteter i kategorin övrigt tas bort så det blir en liknande bedömning oavsett 
om det är frågan om en försäljning, evenemang eller övrigt. 

Taxan för bygglovspliktiga skyltar ändras till per påbörjad månad för att öka tydligheten. 

Dispens för tunga, breda, långa och höga transporter enligt bestämmelser i trafikförordningen ersätter nuvarande två 
poster i taxan för ökad tydlighet samt att den tid som behövs för handläggning av dispenserna bedöms likvärdig. 

Taxan för industrimark på Rönnåsen- och Hesters industriområden samt industrimark i Blidsberg, Dalum, Gällstad, 
Hökerum och Timmele som inte är terraserad har ökats med 10 kr/kvm. Taxan på Vist industriområde sätts i samma 
nivå som för Hesters industriområde. Intresset för industrimark i Vist är högt och de båda områdena bedöms ha 
samma förutsättning gällande läge. Taxan för industrimark i övriga orter höjs till 10 kr/ kvm vilket mer motsvarar 
marknadsvärde för ren åkermark. Samtliga höjningar baseras på att markpriser överlag har ökat de senaste åren.
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för den verksamhet som bedrivs kopplat till Miljö- och 
byggnämndens ansvarsområde inom Ulricehamns kommun. 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 av 
Miljö- och byggnämnden. 

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

1. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

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

3. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme handläggningstid. 

 
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, 
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inspektioner, revisioner, provtagning, restid 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. 

Avgifter för prövning 
8 § 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. 
 

9 § 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. 

10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås 
 

12 § 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. 

13 § 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 
14 § 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. 
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15 § 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. 

16 § 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 
17 § 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 byggnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. 
Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten 
bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering (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. 

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. 

18 § 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. 

19 § 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. 

20 § 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. 
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21 § 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 
22 § 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. 
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
24 § 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. 

25 § 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. 

26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

 
 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

 
 
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. 
MILJÖBALKEN 

AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timtaxa i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften enligt 
taxebilaga 2 

 
SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 9h 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, gällande mindre teknisk 
anläggning i närhet av väg, t.ex. transformatorstation, mindre markstation, etc. 

7h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan 
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

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 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn 
eller allemansrätten 

timtaxa 

 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
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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 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6 h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma 
fastighet och vid samma tillfälle 

7 h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person- 
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på samma fastighet 

7 h 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person- 
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på flera fastigheter 

9 h 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 person- 
ekvivalenter 

timtaxa 

9. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 person- 
ekvivalenter 

timtaxa 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde 5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump 1h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

6 h 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Belopp som motsvarar 
den årliga 
tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 
enligt riskkolumn 0 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

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: 
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1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde, primär och sekundär zon samt 
ytvattenvärmepump primär och sekundärzon Öresjö vattenskyddsområde 

5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump 1 h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timtaxa 

 
HÄLSOSKYDD ENL. 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 2h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h 

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 

4 h 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för människors 
hälsa 

timtaxa 

Anmälan  

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 

5 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 2 h 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många 
människor 

 

50 badande per dygn eller färre 3 h 

Fler än 50 badande per dygn 6 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

Skola med mer än 400 elever 6 h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 4 h 

Skola med högst 100 elever 2 h 
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Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass 4 h 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga 2 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 
 
timtaxa 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timtaxa 

 
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. 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från 
verksamhetsutövare. 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

timtaxa 

 
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timtaxa 

 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel 

timtaxa 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

timtaxa 
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Information  

Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, 
HFC 

1,5 h 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera 
anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 
1:2 § som avses installeras inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1,5 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark 
och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 

1,5 h 

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. 

1,5 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska 
lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser 

1,5 h 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timtaxa 

 
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 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

 

Uppehåll i hämtning 1 h 

Gemensam behållare 1 h 

Total befrielse 2 h 

Prövning av övriga ansökningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på 
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927) 

avgiftsbefriad 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ 
avfallsförordningen (2001:1063) 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timtaxa 
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Taxebilaga 2 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
 

Riskbedömningssystemet används med avgiftsklassen (AK) som underlag för taxesättningen. 

Följande förkortningar används i tabellen: 

KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid 
 

A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning 
 
 

KK AK PN Beskrivning 

   JORDBRUK 

   Djurhållning m.m. 

1.10 7 B Anläggning för djurhållning med 
 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

 
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för 
produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 

 
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller 

 
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans 
motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. 

1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer 
än 400 djurenheter, dock ej inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 

 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex 
månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 

 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 

 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar. 

1.20-1 4 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, dock ej 
inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 

 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex 
månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 

 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 
suggor), 
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   5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor), 

 
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, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 

 
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, eller 

 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter motsvaras 
en djurenhet av 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 skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 

   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1.10 eller 1.11. 

1.20-2 3 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men högst 200 
djurenheter, dock ej inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 

 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex 
månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 

 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 
suggor), 

 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor), 

 
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, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 

 
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, 
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   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, eller 

 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter motsvaras 
en djurenhet av 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 skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

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 1.20-1 

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 1.20-1 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

   Odling 

1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

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

1.3002 2 U Växthus, plantskola 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 Uppodling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3005 1 U Uppodling 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 M.M. 

5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om 
inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10. 

5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

   UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
M.M 

   Berg, naturgrus och andra jordarter 
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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. 

10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten 
inte enbart 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. 

10.20-1 20 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, 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. 

10.20-2 18 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, 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 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-3 16 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, 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 200 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-4 14 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten inte 
 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, 
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   2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
 
3. är tillståndspliktig enligt 10.11, 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 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-5 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, eller 

 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 
Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-6 10 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, 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 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-7 9 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, 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 500 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-8 8 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, eller 

 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 
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   Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-9 7 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, 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 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-10 6 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, eller 

 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 
Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

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. 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen 
mängd). 

10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen 
mängd). 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 

 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte om verksamheten 

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
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   lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

eller 

2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 

 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

10.50 4 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 
 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

10.5001 2 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför 
område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs 
på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

   Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 11.10. 

11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

   Malm och mineral 

13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 - 10.40. 

13.20 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 13.30. 

13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. 

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 13.50. 

13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än 
rostning och sintring. 

13.60 9 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 

   Annan utvinningsindustri 

13.70 3 C Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20. 

   LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
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   Animaliska råvaror 

15.10-1 19 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.10-2 11 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

15.20 8 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10. 

15.30 4 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. 

15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. 

15.40 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 
om verksamheten innebär annat än endast frysning. 

15.41 20 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på 
mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80. 

15.50-1 12 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 
ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-2 10 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.5001 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-3 11 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.50-4 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.5002 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.60-1 19 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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   1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 
 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-2 11 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men högst 5 
000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som 
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 

 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.6001 1 U  
 
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.60-3 19 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 

 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-4 11 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 

 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.70 3 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast 
frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80. 

15.7001 1 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår. 

15.80-1 5 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

15.80-2 3 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

15.8001 1 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 
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   Vegetabiliska råvaror 

15.90-1 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av mer än 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.90-2 16 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av mer än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per 
kalenderår. 

15.9001 15 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per 
kalenderår. 

15.9002 14 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 50 000 ton produkter per kalenderår. 

15.100-1 6 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.10001 3 U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.110-1 16 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.110-2 15 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.110-3 16 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.110-4 15 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.120 9 C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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   1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 

 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110. 

15.12001 4 U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår. 

15.130 5 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för 
en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.13001 1 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för 
en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.140-1 9 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.140-2 5 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.14001 1 U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

15.14002 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet 
av mer än 10 000 ton. 

15.150-1 16 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.150-2 15 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 25 000 men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.150-3 16 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte 
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.150-4 15 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.160 8 C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150. 

   Mjölk, oljor, fetter m.m. 

15.170 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 
ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

15.180-1 9 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.180-2 8 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 
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15.180-3 5 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. 

15.190-1 18 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-2 15 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-3 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 15.170 eller 
15.190. 

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. 

15.210-1 15 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.210-2 13 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 25 000 men högst 50 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.210-3 11 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per 
kalenderår men högst 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210. 

15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. 

   Drycker m.m. 

15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-1 9 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-2 7 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-3 5 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 
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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. 

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. 

15.250-1 12 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 50 000 ton malt per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-2 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 2 500 men högst 50 000 ton 
malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-3 10 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 500 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-4 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 20 000 m³ läskedryck per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.250-5 10 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 5 000 men högst 20 000 m³ 
läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.250-6 9 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 5 000 m³ 
läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.25001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ läskedryck per 
kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.250-7 12 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 20 000 m³ maltdryck per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.250-8 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 5 000 men högst 20 000 m³ 
maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.250-9 10 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 5 000 m³ 
maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
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15.25002 5 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ maltdryck per 
kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter 
maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Anmälningsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

   Annan livsmedelstillverkning 

15.270 19 B Anläggning för tillverkning av 
 
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 

 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

15.27001 4 U Anläggning för tillverkning av 
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 

15.280-1 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.280-2 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller konfektyr 
per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.280-3 5 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller konfektyr 
per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.28001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 

15.280-4 5 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.28002 1 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår. 

15.280-5 9 C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.280-6 5 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 
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15.28003 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 

15.290-1 20 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om 
verksamheten 

 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 - 
15.280, och 

 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.290-2 15 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår, om 
verksamheten 

 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 - 
15.280, och 

 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-1 12 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om 
verksamheten 

 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10- 
15.290, och 

 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-2 8 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten 
 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10- 
15.290, och 

 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30001 3 U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10- 
15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10 

KK AK PN Beskrivning 

15.300-3 8 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton livsmedel, om 
verksamheten 

 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10- 
15.290, och 

 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30002 3 U 
Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10- 
15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
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15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska 
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
15.10-15.300. 

   Foder 

15.320-1 20 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom 
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
produktionen baseras på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.320-2 11 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom 
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
produktionen baseras på mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.32001 4 U Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom 
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
produktionen baseras på högst 2 500 ton per kalenderår. 

15.330 11 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion av 

 
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller 

 
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår. 

 
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder 
som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in vid 
tillämpningen av första stycket. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-1 9 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 50 000 men högst 100 000 ton 
spannmålsfoder. 

 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.340-2 5 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder. 

 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
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   90.250 eller 90.260. 

15.34001 1 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av högst 5 000 ton spannmålsfoder. 

 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

15.340-3 9 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder. 

 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.340-4 5 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder. 

 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.34002 1 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av högst 500 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

   TEXTILVAROR 

17.10-1 24 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 ton fibrer eller textilier per 
kalenderår. 

17.10-2 22 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 men högst 20 000 ton fibrer 
eller textilier per kalenderår. 

17.20-1 14 B Anläggning för annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten 
och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-2 13 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000 men högst 2500 ton fibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 
ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 

 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 

 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-3 11 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 men högst 1000 ton fibrer eller 
textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 

 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
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   2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.30 5 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20. 

17.3001 3 U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton fibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.3002 3 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. 

17.3003 1 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. 

   PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10 18 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per 
kalenderår. 

18.20 18 B Anläggning för 
 
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, 
eller 

 
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 18.10 eller 90.240. 

18.30-1 7 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion 
av mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

 

18.30-2 5 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion 
av mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion 
av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn. 

18.3002 3 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till 
slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per kalenderår 

18.3003 1 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till 
slakteri, för en - baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår 

   TRÄVAROR 

20.10-1 9 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.10-2 8 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller 
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.10-3 7 C Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel 
genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 
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20.1001 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel 
genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning. 

20.20-1 17 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 500 000 m³ per kalenderår 

20.20-2 14 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av 200 000 - 500 000 m³ per kalenderår 

20.20-3 11 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per 
kalenderår 

20.30-1 9 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20. 

20.30-2 7 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20. 

20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.40-1 8 C 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 mer än 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-2 7 C 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 mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-3 4 C 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 mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

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. 

20.40-4 8 C 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 mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-5 7 C 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 mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 
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20.40-6 4 C 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 mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, 
trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 

20.40-7 5 C 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 mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

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. 

20.50-1 18 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor per kalenderår. 

20.50-2 14 B Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor per kalenderår. 

20.60-1 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 
 
1. fanér eller plywood, eller 

 
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår. 

20.60-2 7 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter 
 
1. fanér eller plywood, eller 

 
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår. 

20.70-1 9 B Anläggning för lagring av 
 
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 

 
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90. 

20.70-2 8 B Anläggning för lagring av 
 
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) 
på land med begjutning av vatten, eller 

 
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 20.90. 

20.70-3 7 B Anläggning för lagring av 
 
1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på 
land med begjutning av vatten, eller 

 
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 20.90. 



30

 

20.80-1 7 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer men högst 20 000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-2 5 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 10 000 kubikmeter 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-3 3 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

20.8001 3 C 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. 

20.80-4 7 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-5 5 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. 

20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har 
pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 

 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av 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. 

   MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.10-1 25 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Mer än 
300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning. 

21.10-2 22 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Högst 
300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning. 

21.10-3 18 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Massa 
(sulfat/sulfit) utan blekning. 

21.10-4 19 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Mer än 
200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-5 16 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Högst 
200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-6 16 A Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton returfibermassa per kalenderår. 

21.20-1 13 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10 000 ton returfibermassa per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10. 

21.20-2 11 B Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton returfibermassa per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10. 

21.2001 4 U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa per kalenderår. 
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21.30 15 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per 
kalenderår. 

21.40 9 B Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp eller kartong per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30. 

21.50 7 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5001 3 U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5002 2 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process 

   FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 

22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-1 3 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

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. 

22.40-2 6 C Anläggning med 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, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.40-3 4 C Anläggning med 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, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men 
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

   STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

23.10-1 19 A Anläggning för tillverkning av koks 

23.10-2 25 A Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. 

23.10-3 28 A Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig enligt 31.40. 
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23.1001 4 U Anläggning för framställning av kol (hårt kol) 

23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 23.10 eller 31.40. 

23.30-1 32 A Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja eller naturgas per 
kalenderår. 

23.30-2 28 A Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja eller naturgas per kalenderår. 

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 

23.50 16 A Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

   KEMISKA PRODUKTER 

24.10-1 24 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka mer än 5 000 ton 
per kalenderår organiska ämnen. 

24.10-2 22 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
per kalenderår organiska ämnen. 

24.10-3 26 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka kloralkali med 
amalgammetoden. 

24.10-4 24 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden. 

24.10-5 24 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka mer än 100 000 
ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. 

24.20 14 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell skala tillverka 
läkemedelssubstanser. 

24.30 8 C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka 
läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala. 

24.40-1 25 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka mer än 5 000 ton 
per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider) 

24.40-2 24 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider) 

24.40-3 24 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka bindemedel för 
färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer 

24.40-4 23 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka bindemedel för 
färg och lack - övriga ämnen 

24.40-5 22 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka bränsle ur 
vegetabiliska eller animaliska oljor. 

24.50 14 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
 
1. genom biosyntetiska reaktioner av 
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   a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, 
 
b) organiska syror, eller 

 
c) biopolymerer, eller 

 
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

24.60-1 27 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av fosfor-, 
kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 24.10. 

24.60-2 25 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av 
sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 24.10. 

24.60-3 11 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av acetylengas, 
lustgas och annan kemiskt framställd gas. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 

 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för 
desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller 

 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10 

24.60-4 11 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av andra 
oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-1, 24.60-2 eller 24,60-3. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 

 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för 
desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller 

 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10 

24.70 8 C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas per kalenderår. 

24.7001 3 U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 ton gas per kalenderår. 

24.80 8 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 24.81 

24.81 8 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur 
vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

24.90 8 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
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   skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”. 

24.100 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga. 

24.110-1 15 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 
20 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-2 13 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 
2 000 men högst 20 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-3 11 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 
1 000 men högst 2 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 

 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 

 
2. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-4 11 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 
eller lika med 100 men högst 1 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
2. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 

 
3. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.110-5 9 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 
100 ton per kalenderår 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition, 

 
om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
”frätande", "cancerframkallande", "mutagen", ”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig". 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.120-1 9 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
 
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110, 

 
2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation, eller 

 
3. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20 

24.12001 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 
ton färg eller lack per kalenderår. 

24.120-2 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.120-3 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 
1000 ton men högst 2000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.120-4 5 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 
10 ton men högst 1000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.12002 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

24.12003 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 
000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation. 

24.130 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

 
1. sprängämnen, 
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   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. 

24.13001 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. 

24.140-1 11 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 100 ton läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. apotek och sjukhus, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-2 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 10 men högst 100 
ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. apotek och sjukhus, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-3 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 500 kg men högst 
10 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. apotek och sjukhus, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-4 3 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 kg läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. apotek och sjukhus, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.150 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10-24.140. 

   GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10-1 16 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
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   enligt 39.20. 

25.10-2 12 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

25.11-1 10 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-2 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-3 6 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-4 4 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.20-1 9 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av polyuretan 
utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 

25.20-2 10 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 
500 ton plastråvara per kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.20-3 8 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 
20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per 
kalenderår. 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 
 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 

 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20. 

25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 
produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

25.50-1 7 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
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   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-2 4 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter 
av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-3 3 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

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. 

25.50-4 9 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-5 7 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-6 5 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-7 4 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-8 3 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

   ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 

   Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.10 14 B Anläggning för 
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   1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller 
 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av 
mineralull. 

26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

26.20-1 11 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

26.20-2 8 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5 
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

26.20-3 11 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2 
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

26.20-4 8 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 500 
men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

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. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10 eller 26.20. 

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. 

26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
26.10. 

26.50 11 B Anläggning för att genom bränning 
 
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 

 
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter 
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   och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter. 

26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51. 

26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår. 

   Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70 27 A Anläggning för att 
 
1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 

 
2. i annan ugn tillverka 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. 

26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
26.70. 

26.90 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, 
om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90. 

26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 
ton per kalenderår. 

26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. 

26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. 

   Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

26.130 15 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter. 

26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130. 

26.150-1 8 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

26.150-2 7 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
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26.150-3 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100 eller 90.110. 

   STÅL OCH METALL 

27.10-1 29 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-2 24 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-3 16 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-4 14 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per 
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.1001 10 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.20-1 18 A Anläggning för 
 
1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller 

 
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.10 eller 27.30. 

27.20-2 16 A Anläggning för 
 
1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 

 
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom varmvalsning. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.10 eller 27.30. 

27.30-1 26 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 500 
000 ton råstål per kalenderår. 

27.30-2 20 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 120 
000 men högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 
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27.30-3 20 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmide, om 
slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten 
överstiger 20 megawatt. 

27.30-4 16 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. 

27.30-5 14 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 10 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100 men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 7 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton per 
kalenderår. 

27.30-8 16 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-9 14 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-10 10 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-11 7 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-12 7 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår utan utsläpp av process- eller sköljvatten. 

27.31 12 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 
000 ton stål per kalenderår. 

27.32-1 13 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 20 000 
men högst 100 000 ton stål per kalenderår. 

27.32-2 10 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 20 000 
ton stål per kalenderår. 

27.40-1 12 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 

27.40-2 11 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 
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27.40-3 9 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

27.40-4 7 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

27.50-1 9 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för en produktion av 
 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-2 8 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för en produktion av 
 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-3 7 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 
 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-4 7 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 
 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.60 3 C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 
27.50 eller 27.101. 

27.6001 1 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 

27.70-1 26 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 
processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-2 18 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
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27.70-3 11 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-4 10 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-5 24 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-6 14 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-7 11 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-8 10 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men 
högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.80 9 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera ickejärnmetall, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70. 

27.90-1 26 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller 
elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70 eller 
27.80. 
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27.90-2 19 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70 eller 
27.80. 

27.90-3 13 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70 eller 
27.80. 

27.91 8 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke järnmetall, om 
produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70-27.90. 

27.100-1 27 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 

27.100-2 23 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst 50 000 
ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27.100-3 18 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst 10 000 ton 
bly eller kadmium per kalenderår. 

27.10001 4 U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller kadmium 
per kalenderår. 

27.101-1 21 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av legeringsmetall, för en 
produktion av mer än 20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-2 19 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av legeringsmetall, för en 
produktion av mer än 5 000 men högst 20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-3 16 B Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där form-, eller kärnsand 
används vid gjutning, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer 
än 7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 
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27.101-4 21 B Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller återvinningsprodukter än 27.101- 
1, 27.101-2 och 27.101-3, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av 
mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-5 19 B Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller återvinningsprodukter än 27.101- 
1, 27.101-2 och 27.101-3, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av 
mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.110-1 11 B Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-2 9 B Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.11001 4 U Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, 
inklusive framställning av legeringsmetall. 

27.120-1 26 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 80 000 ton icke- 
järnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 
27.70-27.110. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 27.10-27.110. 

27.120-2 21 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än 
de som anges i 27.70-27.110. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 27.10-27.110. 

27.120-3 13 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 27.10-27.110. 

27.120-4 9 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70- 
27.110. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. gjuterier, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
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   i 27.10-27.110. 

27.130-1 22 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 20 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-2 14 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-3 11 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-4 9 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-5 8 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-6 7 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.140 4 C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100, 27.101 eller 27.130. 

27.14001 1 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 

KK AK PN Beskrivning 

   YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 

   Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 

28.10-1 13 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

28.10-2 11 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
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28.10-3 8 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-4 7 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

28.10-5 7 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till avloppsvatten. 

28.1001 2 U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30 
kubikmeter. 

28.20-1 12 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. betning med betpasta, 

 
2. järnfosfatering, eller 

 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-2 9 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

 
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. betning med betpasta, 

 
2. järnfosfatering, eller 

 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-3 7 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

 
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. betning med betpasta, 

 
2. järnfosfatering, eller 

 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 
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28.20-4 7 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. betning med betpasta, 

 
2. järnfosfatering, eller 

 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.30-1 12 B Anläggning för 
 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 

 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 

28.30-2 9 B Anläggning för 
 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 

 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 

28.30-3 8 B Anläggning för 
 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 

 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod 

28.30-4 7 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 men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 

 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 

28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
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   kalenderår. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30. 

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. 

28.50-1 12 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.30. 

28.50-2 9 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-3 7 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-4 5 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-5 9 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.30. 

28.50-6 7 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-7 5 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-8 4 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.60 4 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. betning med betpasta, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20. 
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28.6001 1 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.70-1 6 C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter, för 
 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10, 

 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 

 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger 
upphov till avloppsvatten, 

 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår, 

 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 
ton per kalenderår, eller 

 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 
kilogram per kalenderår. 

28.70-2 4 C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för 
 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10, 

 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 

 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger 
upphov till avloppsvatten, 

 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår, 

 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 
ton per kalenderår, eller 

 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 
kilogram per kalenderår. 

28.7001 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 
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   kilogram per kalenderår. 

28.71 3 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 28.70. 

28.7101 1 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 39.10, 39.20 eller 39.40. 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller 
färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40. 

   ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 26 A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller 
kvicksilver ingår. 

31.20 15 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller 
kvicksilver ingår. 

31.30 5 C Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor. 

31.40 28 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. 

31.50 28 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 31.40. 

31.60 7 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

   METALLBEARBETNING M.M. 

34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

34.30-1 28 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 200 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 24 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 100 000 men 
högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-3 20 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 50 000 men 
högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 12 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 25 000 men 
högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-5 24 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 16 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 5 000 men 
högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 10 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 1 000 men 
högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
 
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
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   högst 3,5 ton, eller 
 
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 34.30. 

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. 

34.50 9 C Anläggning för 
 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

 
2. tillverkning av flygplan, eller 

 
3. reparation av flygplan. 

34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta 
(exklusive yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

34.70-1 16 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

34.70-2 14 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
20 men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 
34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade 
behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

34.80-1 9 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.80-2 6 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.80-3 4 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av 
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   metallbearbetningsmaskin. 

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. 

35.20 4 C Skeppsvarv. 

   FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.10 19 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av 
organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme 
eller 200 ton per kalenderår. 

 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en 
anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

39.1001 4 U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av 
organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme 
eller högst 200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en 
anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

39.20-1 17 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
 
a) rulloffset med heatsetfärg, 

 
b) djuptryck av publikationer, 

 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 

 
d) ytrengöring, 

 
e) fordonslackering, 

 
f) bandlackering, 

 
g) beläggning av lindningstråd, 

 
h) beläggning av träytor, 

 
i) träimpregnering, 

j). läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 
 
l) laminering av trä eller plast, 

 
m) limbeläggning, 

 
n) annan beläggning, 

 
o) omvandling av gummi, eller 

 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-2 15 B  
Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
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   kalenderår i 
 
a) rulloffset med heatsetfärg, 

 
b) djuptryck av publikationer, 

 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 

 
d) ytrengöring, 

 
e) fordonslackering, 

 
f) bandlackering, 

 
g) beläggning av lindningstråd, 

 
h) beläggning av träytor, 

 
i) träimpregnering, 

j). läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 
 
l) laminering av trä eller plast, 

 
m) limbeläggning, 

 
n) annan beläggning, 

 
o) omvandling av gummi, eller 

 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-3 14 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår i 

 
a) rulloffset med heatsetfärg, 

 
b) djuptryck av publikationer, 

 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 

 
d) ytrengöring, 

 
e) fordonslackering, 

 
f) bandlackering, 

 
g) beläggning av lindningstråd, 

 
h) beläggning av träytor, 

 
i) träimpregnering, 

j). läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 
 
l) laminering av trä eller plast, 

 
m) limbeläggning, 
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   n) annan beläggning, 
 
o) omvandling av gummi, eller 

 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.2001 8 U Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
 
a) djuptryck av publikationer, 

 
b) bandlackering, eller 

 
c) träimpregnering. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-4 17 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av farmaceutiska produkter. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-5 15 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 men högst 200 ton per 
kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.2002 10 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i 
tillverkning av farmaceutiska produkter. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-6 17 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-7 15 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100 men högst 200 ton 
per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.2003 10 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
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39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 

 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 

 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, 
"kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge 
nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 

 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 

 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 

 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 

 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 

 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 

 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 

 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 

 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 

 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 

 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 

 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 

 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.10 eller 39.20. 

39.3001 3 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemika- 
lieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge 
cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst 5 ton i skotillverkning, 
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i limbeläggning, 

 
13. högst 5 ton i annan beläggning, 
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 
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   Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 

39.40 15 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 
39.10 andra stycket. 

 
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska lösningsmedel 
som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av 
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.10 eller 39.20. 

39.50-1 8 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-2 8 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst 25 ton 
organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-3 6 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst 10 ton 
organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 ton organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5004 1 U  
 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

   LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M. 

39.60-1 16 B Anläggning för lagring eller hantering av 
 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 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 
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   2. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 2 
000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.60-2 12 B Anläggning för lagring eller hantering av 
 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 
500 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 25 000 men 
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 men högst 
500 000 ton per kalenderår, eller 

 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 1 
000 000 men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.60-3 8 B Anläggning för lagring eller hantering av 
 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 
250 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2 500 000 ton 
per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 men 
högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 men högst 
250 000 ton per kalenderår, eller 

 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
200 000 men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

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 

 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter 
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för 
att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
"frätande", ”cancerframkallande”, mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och 

 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 

 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara 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 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter 
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för 
att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
"frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 



60

 

   och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 

 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mindre än 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60. 

39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle 
per kalenderår. 

39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle 
per kalenderår. 

   GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

   Gasformiga bränslen 

40.10 11 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30. 

40.20 7 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10. 

   Kärnkraft 

40.30  A Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor. 

   Förbränning 

40.40-1 24 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 

40.40-2 12 A Gasturbin 

40.50-1 17 B 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 
300 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.50-2 12 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 
100 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50. 

40.60-1 5 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 5 MW men 
högst 20 MW, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.60-2 3 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 MW, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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   1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 
 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.60-3 5 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men 
högst 20 MW, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas används. 

 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.6001 2 U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW 

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

   Vindkraft 

40.90 4 B Verksamhet med 
 
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 

 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans 
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans 
med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten 
med det andra vindkraftverket påbörjades. 

40.95 3 B Verksamhet med 
 
1. sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 

 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans 
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

 
3. ett eller flera vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter 
och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 40.90. 

40.100 2 C Verksamhet med 
 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

 
2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 40.90 eller 40.95. 

40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter, 

   Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 

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 
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   än 10 megawatt. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt. 

40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 
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 

   RIVNING M.M. 

45.10  A Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller 
avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt 
kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen. 

   FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

50.10-1 8 C Anläggning för 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 2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.10-2 7 C Anläggning för tvättning av 
 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

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 100 men högst 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
 
1. högst 1 250 personbilar per kalenderår, 
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   2. högst 100 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.20-1 4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-2 3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 

50.20-3 4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas 
avsedd som motorbränsle. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-4 3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter men högst 
5 normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett 
som motorbränsle. 

50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 

50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 

50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare > 400 platser för motorfordon 

   INFRASTRUKTUR 

63.10-1 29 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-2 24 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-3 16 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-4 8 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 
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63.10-5 7 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig 
enligt 63.10. 

63.2001 5 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande 

63.2002 3 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller liknande 

63.30-1 28 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Mer än 50 000 
landningar per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

63.30-2 20 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Mer än 20 000 
landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

63.30-3 16 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Mer än 5 000 
landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

63.30-4 10 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Högst 5 000 
landningar per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

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. 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig 
enligt 63.30 eller 63.40. 

63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

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 

 
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 
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   100 miljoner3 fordonskilometer per kalenderår 

63.10004 2 U Långtidsparkering > 2000 platser 

63.10005 1 U Långtidsparkering > 500 platser 

63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 
kilometer 

63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller 
godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer 

63.10103 8 U Övriga spåranläggningar 

   LABORATORIER 

73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som 

 
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga, 

 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller 

 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 4 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter. 

73.1002 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 
5 000 kvadratmeter. 

73-1003 4 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 
000 kvadratmeter. 

   TANKRENGÖRING 

74.10-1 9 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av 
kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 

74.10-2 7 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av 
kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 

74.20 6 C 
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10. 

   HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel. 

85.3001 1 U Tandläkarmottagning 

   RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10-1 20 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 100 000 personer eller som tar 
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 

90.10-2 16 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter. 

90.10-3 12 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.20-1 8 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.20-2 7 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men 
högst 500 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men 
högst 200 personekvivalenter. 

90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter men 
högst 100 personekvivalenter. 

   AVFALL 

   Mellanlagring 

90.30-1 11 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-2 9 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 

 
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-3 8 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under 
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   längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.40 6 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30. 

90.4001 2 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 

90.50-1 11 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 300 ton blybatterier, 
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.50-2 9 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier, 
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.50-3 8 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 15 men högst 25 ton oljeavfall, 
2. mer än 75 men högst 150 ton blybatterier, 
3. mer än 250 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 75 men högst 150 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 2,5 men högst 5 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.50-4 6 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 5 men högst 15 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 men högst 75 ton blybatterier, 
3. mer än 100 men högst 250 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 men högst 75 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.60 3 C  
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon 
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   eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till 
 
1. mer än 5 ton oljeavfall, 

 
2. mer än 30 ton blybatterier, 

 
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 

 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt 
avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

   Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 

90.70-1 11 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

90.70-2 10 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

90.80 6 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.70. 

90.8001 2 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.90 6 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i 
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

90.100-1 20 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, 
om den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.100-2 12 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, 
om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.110-1 8 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än 
farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton 
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   avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 
90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.110-2 7 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än 
farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 
eller 90.260. 

90.119-1 14 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller 
annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton per kalenderår. 

90.119-2 8 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller 
annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den hanterade avfallsmängden är högst 10 
000 ton per kalenderår. 

90.120 6 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller 
annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 

   Användning för anläggningsändamål 

90.130-1 11 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats 

90.130-2 10 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.130-3 9 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.130-4 8 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.130-5 7 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats 

90.140 3 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. 

   Biologisk behandling 

90.150 26 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 



70

 

   2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.160-1 16 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är större än 50 000 men högst 100 000 ton per kalenderår. 

 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.160-2 10 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 men högst 50 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.160-3 7 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 

 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.16001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.170-1 5 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton 
per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-2 4 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton 
per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-3 3 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.150 eller 90.160. 

90.17001 1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår. 

   Förbränning 

90.180-1 31 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.180-2 28 A  
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 



71

 

   10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår 

90.180-3 20 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.190 10 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.180. 

90.200 26 A Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 

 
I den tillförda mängden inräknas inte 

 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 

 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.210 20 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton 
per kalenderår. 

 
I den tillförda mängden inräknas inte 

 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 

 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200. 

90.220-1 10 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-2 8 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-3 7 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200 eller 90.210.50 - 1 000 

90.22001 2 U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.230 3 C Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220. 

 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast 
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   1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 
 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

   Animaliska biprodukter m.m. 

90.240-1 16 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 10 
000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser 
för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.240-2 10 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.250 6 C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240. 

90.260 6 C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250. 

   Uppläggning 

90.270-1 10 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 
ton. 

90.270-2 7 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 
men högst 2 500 ton. 

90.270-3 7 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 1 000 
ton. 

90.280 3 C Uppläggning av 
 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 

 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

90.28001 7 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 

   Deponering 

90.290 26 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 

90.300-1 15 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290. 
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90.300-2 10 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-3 8 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.310-1 12 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-2 9 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-3 7 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.320-1 32 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 
100 000 ton per kalenderår 

90.320-2 29 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 men högst 100 000 ton per kalenderår 

90.320-3 26 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår 

90.330 18 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
 
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och 

 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320. 

90.340-1 12 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 1 
000 men högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330. 

90.340-2 7 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 1 000 
ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330. 

   Annan återvinning eller bortskaffande 

90.350 26 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda 
massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370. 

90.360-1 10 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av mer än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-2 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av mer än 500 ton 
men högst 10 000 ton uppgrävda massor per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 
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90.360-3 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av högst 500 ton 
uppgrävda massor per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.370 7 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där anläggningen finns, om 

 
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och 

 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.300-90.340. 

90.375 7 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller 
som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 

90.380-1 14 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår, om avfallet 
har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.380-2 8 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår, om avfallet 
har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.390 4 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 

 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

90.400-1 11 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som 
innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer 
än 75 000 behandlade enheter 

90.400-2 9 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som 
innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - 
Högst 75 000 behandlade enheter 

90.410 24 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår. 

 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 
90.170, 90.200-90.310, 90.370 eller 90.375. 

90.420-1 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men högst 100 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70- 
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-2 14 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men högst 20 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70- 
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   90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-3 10 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men högst 10 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70- 
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-4 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men högst 2 500 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70- 
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-5 7 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men högst 1 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70- 
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.430 3 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 
90.420. 

90.440-1 32 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden 
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det 
avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 
90.240-90.280 eller 90.320- 90.400. 

90.440-2 28 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden 
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det 
avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400. 

90.440-3 17 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden 
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det 
avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400. 
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90.450-1 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men högst 2 500 ton farligt 
avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte 

 
1. förorenade uppgrävda massor, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 
eller 90.440. 

90.450-2 12 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men högst 1 000 ton farligt avfall 
per kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte 

 
1. förorenade uppgrävda massor, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 
eller 90.440. 

90.450-3 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt avfall per kalenderår 
enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

 
1. förorenade uppgrävda massor, eller 

 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 
eller 90.440 

   Långtidslagring, djupförvar 

90.455 26 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent 
kvicksilver i djupt bergförvar. 

   Radioaktivt avfall 

90.460 24 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt 
avfall eller lagring av radioaktivt avfall. 

90.470 24 A Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, 
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.460. 

   SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för 
sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

92.20-1 5 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 100 000 skott per 
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   kalenderår. 

92.20-2 4 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 20 000 skott men högst 
100 000 skott per kalenderår. 

92.20-3 2 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 
000 skott per kalenderår. 

92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 

92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 

92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 

   TEXTILTVÄTTERIER 

93.10-1 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 

1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller 
 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

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 3 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

   BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 7 B Krematorium. 

   ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

   Lackering m.m. 

100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår 

100.1002 3 U Förbrukning 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 
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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 

   HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER (4) 

   Utbildningsverksamhet och liknande 

   (Koden har utgått) 

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 3 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 1 U Solarium 

200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 

200.30-3 1 U Frisersalong 

   Vård och hälsa 

200.40-1 1 U Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende 

200.40-2 1 C Fotvård 

200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet 

200.40-4 1 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 

200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar 

   Idrott och liknande 

200.50-1 1 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 

200.50-2 4 C  
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många 

 
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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   människor 

200.50-3 1 U Strandbad 

   Boende 

200.60-1 5 U Verksamheter med mer än 500 lägenheter 

200.60-2 4 U Verksamheter med mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 

200.60-3 3 U Verksamheter mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter , 

200.60-4 1 U Verksamheter med högst 25 lägenheter 

200.60-5 1 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, 
kriminalvård 

200.60-6 1 U Camping/stuganläggning 

200.60-7 1 U Bed & breakfast 

200.60-8 1 U Övrigt tillfälligt boende 

   Förvaring av djur 

200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur 
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Taxebilaga 3 

Riskbedömning (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. 

 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter 
riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal 
riskpoäng. 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) 
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften, huvudverksamheten, 
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.   
 
För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens 
taxa, d.v.s. 25 %. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är 
huvudverksamheten som riskbedöms. 
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Avgiftsklassning med aktuella timfaktorer. 
Avgiftsklass 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T 2 3 4 5 6 

2 2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 10 

4 6 7 8 9 10 11 12 

5 8 9 10 11 12 13 15 

6 9 10 12 13 14 16 18 

7 12 14 15 16 17 20 25 

8 16 18 20 21 23 26 30 

9 20 23 25 26 29 33 40 

10 24 27 30 32 35 39 45 

11 28 32 35 37 40 46 55 

12 32 36 40 42 46 52 60 

13 36 41 45 47 52 59 70 

14 40 45 50 53 58 65 75 

15 44 50 55 58 63 72 85 

16 48 54 60 63 69 78 90 

17 52 59 65 69 75 85 100 

18 56 63 70 74 81 91 105 

19 60 68 75 79 86 98 115 

20 64 72 80 84 92 104 120 

21 68 77 85 90 98 111 130 

22 72 81 90 95 104 117 135 

23 76 86 95 100 109 124 145 

24 80 90 100 106 115 130 150 

25 88 99 110 116 127 143 165 

26 96 108 120 127 138 156 180 

27 104 117 130 137 150 169 195 

28 112 126 140 148 161 182 210 

29 128 144 160 169 184 208 240 

30 144 162 180 190 207 234 270 

31 160 180 200 211 230 260 300 

32 180 203 225 237 259 293 340 

33 200 225 250 264 288 325 375 
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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 

2. Kemiska produkter 
 

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 
riskminskningsämnen 

1 



 
 
 
 
 

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och 
animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns 
kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas 
verksamheter är föremål för kontroll inom Ulricehamn kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter där 
verksamheten är föremål för kontroll debiteras en avgift med 950 kr per timme. 

 
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, restid, 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. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.



 
 
 

Taxa för tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen (1988:220) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen 
som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet inom Ulricehamns kommun där 
Miljö och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddslagen. 

 
Avgifter 

 
3 § Tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver solarieverksamhet enligt Strålskyddslagen 
debiteras avgift med 950 kr per timme. 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
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. 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i  det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.



1 
(3)

 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 

 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnämndens verksamhet inom Ulricehamns 
och kommun och de kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt 
livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. prövning i ärenden om godkännande av livsmedelsanläggning 

2. registrering av livsmedelsanläggningar 

3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 

I denna taxa inkluderas animalieanläggningar, anläggningar för dricksvattenförsörjning samt 

anläggningar för tillverkning av snus eller tuggtobak i begreppet livsmedelsanläggning. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagarna. 

4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje 
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller 
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt 
denna taxa fattas av ansvarig nämnd i kommunen. 

 
Timtaxa (timavgift) 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1340 kronor per timme 
kontrolltid för normalkontroll samt 1165 kronor per timme kontrolltid för extra offentlig 
kontroll. 

Restid motsvarande aktuell timavgift läggs till för extra offentlig kontroll. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid 
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. 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektion, provtagning och extra offentlig kontroll som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, trettondagsafton, påskafton, midsommarafton, 
julafton, nyårsafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift för prövning av ansökan om godkännande 
6 § Den som ansöker om godkännande av en livsmedelsanläggning ska betala en avgift för 
prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 10 § med tillämpning av den 
riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass 
B. 

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

7 § För godkännande av en livsmedelsanläggning med anledning av sådan ändring av 
verksamheten som kräver godkännande ska halv avgift enligt 10 § erläggas. 

8 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 
 

Avgift för registrering 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift motsvarande 
en timmes kontrolltid för registreringen. 

 
Årlig kontrollavgift 
10 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 
betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid ansvarig nämnd fastställer för anläggningen. 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och 
konsumentgrupper (riskmodul), ett kontrolltidstillägg för märkning/presentation 
(informationsmodul) samt en erfarenhetsklassning med hänsyn till de erfarenheter som 
samhällsbyggnadsnämnden har erhållit vid offentlig kontroll av verksamheten 
(erfarenhetsmodul). 

För beräkning av kontrolltid samt inplacering i erfarenhetsklass tillämpas Livsmedelsverkets 
vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den erhållna kontrolltiden multipliceras med 
timtaxan. 

11 § Om en tillämpning av 10 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

12 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Dock ska den som enligt 6 § betalar en avgift för prövning av 
ansökan om godkännande av en livsmedelsanläggning betala den årliga avgiften från och 
med det kalenderår som följer efter det att anläggningen har godkänts. Fast årlig avgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

13 § Om en anläggning omklassas (erfarenhetsklassning) eller tilldelas annan kontrolltid 
(justering av uppenbart orimlig kontrolltid) efter att offentlig kontroll har utförts, ska den 
nya avgiften betalas från och med det kalenderår som följer. Undantag är de verksamheter 
som omklassas i början av året med avseende på hur verksamheten har drivits under 
föregående år (erfarenhetsklassning) som då skall betala den nya avgiften samma år som 
beslut om klassningen har fattats. 

14 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare vars verksamhet är 
föremål för kontroll vid kalenderårets början. 
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15 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen har anmälts som upphörd. 

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 

16 § För nämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga 
kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4§ Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVS FS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Ansvarig nämnd fastställer 
den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för 
kontrollen. 

Avgiften ska betalas kvartalsvis. 
 

Avgift för extra offentlig kontroll 
17 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut enligt timtaxan för all nedlagd tid som den extra 
offentliga kontrollen ger upphov till samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 882/2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden gällande foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den 
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden, eller den företagare som äger 
eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras 
de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

 
Nedsättning av avgift 
18 § Om det finns särskilda skäl får ansvarig nämnd besluta att avgift enligt denna taxa ska 
sättas ned eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 
20 § Av 33 § livsmedelslagen, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

21 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

 
 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.



 
 
 

Taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den kontroll enligt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel inom Ulricehamn kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel debiteras avgift med 950 kr per timme. 

 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
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. 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i  det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.



 
 
 

Taxa för prövning och tillsyn av folköl enligt Alkohollagen 
(2010:1622) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn av försäljning av folköl enligt 
Alkohollagen som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl 
inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med folköl debiteras avgift med 950 kr per timme. 

 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
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. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.



 
 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt Tobakslagen. 
som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamn kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror debiteras avgift med 950 kr per timme. 

 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
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. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda  fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.



 
 
Avgifter för serveringstillstånd  

 
 
 Avgift  

 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

 
7 920 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap cateringverksamhet 7 920 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd vid tillverkningsställe 7 920 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang (upp till tre dagar) 4 220 kr 

Ny bolagsform samma personer 4 220 kr 

Utvidgade tillstånd 2 530 kr 

Tillfälligt utvidgade tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 

1 690 kr 

Ändrade förutsättningar i bolag prövning av nya ägare 
i HB och AB 

 
3 190 kr 

Stadigvarande servering i gemensamt serveringsutrymme 
(per sökande) 

2 530 kr 

Tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme 
(per sökande) 

940 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre dagar) 3 470 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 660 kr 

Avgift för kunskapsprov 850 kr/tillfälle 



Tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
 

Fasta avgifter 
 

Renodlade matserveringar 1 060 kr/år 
 
 

Serveringsställen med öppettider till kl 02.00 1 590 kr/år 
 

Rörliga avgifter 
 

Avgiftsklass Alkoholomsättning Avgift 
0 0-100 000 kr 850 
1 100 001-250 000 kr 1 700 kr 
2 250 001-500 000 kr 2 540 kr 
3 500 001-1 000 000 kr 3 400 kr 
4 1 000 001-2 000 000 kr 4 240 kr 
5 2 000 001-4 000 000 kr 5 100 kr 
6 4 000 001-6 000 000 kr 5 940 kr 
7 6 000 001-8 000 000 kr 6 800 kr 
8 8 000 001-12 000 000 kr 7 640 kr 
9 12 000 001- 8 500 kr 

 

Rörlig avgift för tillfälliga tillstånd 950 kr/tim 

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport, 525 kr 
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport, 525 kr 

 
 

Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin och starköl. Om restaurangrapporten 
inte kommer in i tid skickar Tillståndsenheten en påminnelseavgift på 525 kronor per 
påminnelse. Om rapporten inte kommit in efter två påminnelser kommer högsta avgiften att 
debiteras. 

 
 

Kommunens bankgiro är: 5689-3332
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Förord 
 
 

Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- 
och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen 
får byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen 
för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, 
men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. De hänvis- 
ningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen 
(SFS 2011:900). 

 

Förslaget har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landstings avdel- 
ning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som 
togs fram av Svenska Kommunförbundet år 2004. Projektansvarig har 
varit Reigun Thune Hedström. I arbetet har även Anna Eklund deltagit. 
Förslaget har remitterats till ett tjugotal kommuner som kommit med 
många värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet. 

 

Efter att denna taxa tagits i bruk kommer vi att följa upp och utvärdera 
hur tillämpningen av taxan fungerar i syfte att tillhandahålla ett underlag 
som ger kommunerna stöd för rättsäkra avgiftsuttag. 

 

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som engagerat sig i arbetet med att 
ta fram denna taxa och riktar ett särskilt tack till Lennart Johansson med 
kollegor på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Sven-Åke Sonesson, 
Skövde. Ett särskilt tack vill vi också rikta till Lantmätericheferna Allan 
Almqvist i Malmö, Lars Fredén i Göteborg samt Hans Sandler i 
Stockholm som lämnat värdefullt stöd i arbetet med taxan för kart- och 
mätområdet. 

 

Stockholm i januari 2011 
 
 
 
 
 
 

Gunilla Glasare Ann-Sofie Eriksson 
Avdelningschef Sektionschef 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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Inledning 
 
 

Utgångspunkter 
 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en 
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för ny- 
byggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra 
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom 
ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek- 
niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes 
Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för 
program, om ett sådant behövs. 

 

Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna 
för uppgifterna ovan. Materialet kan justeras med hänsyn till 
förhållanden i varje enskild kommun. 
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KAPITEL 1 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna regler om 
kommunala avgifter 

 
 
 

Kommunallagen 
 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 

 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttig- 
heter som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyl- 
diga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt 
föreskrivet”. 

 

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även 
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommu- 
nerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. 

 
Självkostnadsprincipen 

 

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 

 

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnads- 
principen som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 

 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 
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Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam- 
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämp- 
ningen av självkostnadsprincipen. 

 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verk- 
samheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 

 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso- 
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even- 
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost- 
nader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 

 
Likställighetsprincipen 

 

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur av- 
gifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda ut- 
tryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyl- 
diga. 

 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 
kommunallagen. 

 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

 

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grun- 
der. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 
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Retroaktivitetsförbudet 
 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 

 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaver- 
kande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 

 

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tid- 
punkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

 
Plan- och bygglagen 

 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 

 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start- 
besked, slutbesked och ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestäm- 
melser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

 

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finan- 
siera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyl- 
diga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygg- 
lagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det 

 

(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivnings- 
verksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinan- 
sierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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KAPITEL 2 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativa rutiner 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
 

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom- 
munfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: 

 

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommun- 
fullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen. 

 

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommun- 
fullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den före- 
slagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska  
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. 

 
Överklagande av beslut om taxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Över- 
klagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från  
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslags- 
tavla. 

 

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
 

 
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på  
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda för- 
troendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om 
avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga 
kommunala nämnden. 

 

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör dele- 
geras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delega- 
tionsordningar anpassas till gällande regler. 

 
Mervärdesskatt 

 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighets- 
utövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

 
Vad avgiftsbeslut bör innehålla 

 

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 
 

 Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 
 

 Hur stor avgift som debiteras. 
 

 När betalning ska ske. 
 

 Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 
22-28 §§ förvaltningslagen). 

 

 Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 
 

 
Avgiftsbestämning 

 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning 
av ärendet. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta 
detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnads- 
nämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. 

 
Antagande av taxan 

 

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 

 
Betalning av avgift 
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Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i fak- 
tura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betal- 
ning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 

 

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräk- 
ning ska då ske mot eventuell bygglovavgift 

 
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

 

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i en- 
skilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos läns- 
styrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnads- 
nämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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KAPITEL 3 
 
 
 
 
 
 
 

Bestämmelser om 
plan- och bygglovtaxa 

 
 

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut 
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kom- 
munens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 

 
Beräkning av avgifter enligt taxan 

 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om all- 
män försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen 
i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor 
N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har 
färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 
50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfull- 
mäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan 
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges 
Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med 
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx 

http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 

HF Handläggningsfaktor 
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor 
UF Utstakningsfaktor 

 
 
 
 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 
 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 
 

Kartavgift beräknas efter markarean. 
 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp- 
förd byggnad till en ny plats. 

 

Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 

 

Ombyggnad  Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 

 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
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Exempel på beräkning av avgift 
 

Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan 
 

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2011 

Planavgift 8 mPBB xPF x N 42,8x1 200 x N 51 360 

Bygglovavgift inkl 
startbesked 

4+5 mPBBxOFx(HF1+ 
HF2) x N 

42,8x10x(24+28) x N 22 256 

Nybyggnadskarta 23 mPBBxKF x N 42,8x150 x N 6 420 

Utstakning 24 mPBBxMF x N 42,8x210 x N 8 988 

Lägeskontroll 
 

Moms 25 % 

25 mPBBxMF x N 42,8x90 x N 3 852 
 

963 

   Total avgift (utan N) 93 839 
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Avräkning 
 

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i 
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 

 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 

 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 

 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
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KAPITEL 4 
 
 
 
 
 
 
 

Tabeller 
 
 
 

Tabell 1 Objektsfaktorer 
 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämp- 
lig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 
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25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 
 
 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov- 
befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 
transformatorbyggnader och liknande. 

 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. 

 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas area- 
faktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
 
 

I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för 
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer före- 
kommer. 

 

Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostna- 
der för personalen inom verksamheten.  
 
 
Timavgift: 950:-/tim
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Tabell 3 Underrättelse och expediering 
 
 
 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. 

 

Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5 40 

Sakägare 6-9 60 

Sakägare 10- 120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1) 

Åtgärd Handläggnings- 
faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 
 
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 

3 

Byggnaden 
 
Placering, yttre utformning och färgsättning 
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 
 
Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar  
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
 

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 

Åtgärd Handläggnings- 
faktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

 
Startbesked 

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av 
kontrollplan eller 

10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 
 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 
 

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 
 

Åtgärd Avgift 
 

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan. (Gäller ej vid givet 
förhandsbesked)  

 

Tillägg för prövning av liten av- 
vikelse 

Normalprövning: 100 mPBB (*N)   
Enkel prövning: 1,25x bygglovsavgift 
 
 

1,2 bygglovavgift 
 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 
 

Tillbyggnad Ingen justering 
 

Ombyggnad Ingen justering 
 

Ändring 0,7 bygglovavgift (berörd del) 
 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 
 

Tidsbegränsat bygglov, förläng- 
ning 

 
0,5 bygglovavgift 

 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 
 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

 
0,5 bygglovavgift 

 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 
 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2

 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område2 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning 

Planbesked (se 
nedan) 

Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB3 (x N) 
 
 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 
 
 
 

Planbesked -Ärendekategorier 
 

Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidsersättning 

 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bo- 
stadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbygg- 
nad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga 
projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad mark- 
användning till något av ovanstående. 

 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 

 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
enkelt planförfarande. 

 
 
 

Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning 

 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier 
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor 
åtgärd. 

 
 
 
 
 
 

2 Justeringsfaktor N kan användas 
 

3 Justeringsfaktor N kan användas 
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Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning 

 
 
 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 

 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 
 

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, 
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om 
antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov. 

 

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor 
och parternas åtagande i övrigt. 

 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, 
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras plan- 
avgiften i motsvarande grad. 

 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § 
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser 
från planen (tolkningsutrymmet). 

 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas 
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats. 

 

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har 
stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas 
enligt tabell 1. 

 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA 
tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex 
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov 
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

 

Planavgift tas inte ut för 
 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 
 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 
 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid 
granskning 25 %, efter antagande 50 % 
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N 
 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 
per 1 000 m². 

 

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 
 

 Planfaktor (PF) 
 

Nybyggnad 

PF 
 

Tillbyggna 
d 

PF 
 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 

80 40 40 

 
 

Planavgift för enbostadshus 
 

Avgift = mPBB x PF x N 
 

Objekt PF 
 

Nybyggnad 

PF 
 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 
 
 
 

F d fastighetsplan i separat ärende 
 

Avgift= mPBBx PF x N 
 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 
 
 

Avgift = HF x mPBB x N 
 
 
 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 
 
 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 
 
 
 

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och 
kommunicering. 

 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som 
byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. 
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller 
fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat 
planavtal. 

 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 
 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla 
byggnader). 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 
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10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 
Stor, enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall) 
≥ 600 m2 

0,3x OF 
(intervall 
enl. ovan) 

24 28 

Vindsinredning 
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 

Komplementbyggnad 
 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 
 
 
 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

 
 
 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall se 
tabell 11 

    

 
 
 
 

Komplementbyggnad OF HF1 HF2 
 
 

Typ: garage, carport, för- 
råd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA 

2 14 13 

 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 
 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

 

> 15 m2 2 14 13 

 

Burspråk 2 14 13 
 

Takkupa 2 14 15 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N 

 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2 4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

     
 
 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är 
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför 
föreslås lika avgift som för permanenthus . 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 
 

 Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 100 
 
 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N 
 
 
 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
enbostadshus9 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid en- 
bostadshus 

 4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Bygglov inklusive startbesked 
9 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd) 
 

Avgift = HF2 x mPBB x N 
 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
större 

140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 
 

Tabell 15B Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd/Tidsbestämt) 
 

Avgift = Timavgift x tid 
 

 Tid(Antal timmar) 

Anmälan 25m² komplementbostadshus 7,5 

Anmälan 25m² komplementbyggnad 3,5 

Anmälan 15m² tillbyggnad 4,0 

Anmälan Inreda ny lägenhet 5,0 

Anmälan takkupor i bärande konstruktion 1,5 
 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 

Avgift = HF x mPBB x N 
 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar11
 

 

Prövning skall ske som för byggnader 
 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 
 
 
 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på stads- 

eller land- 
skapsbilden 

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskaps- 
bilden 

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogram- 
granskning 

≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivnings- 
påverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60  

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare, 

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 
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Ljusramp utöver den 
första 

20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn. 

> 5 st  100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket 
m.fl. 

15 15 

 
 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsin- 
satser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 

 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 

 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyl- 
tars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning 
 
 
 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 
 
 
 
 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 
 

alt 
tidsersättning 

HF 2 
 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
 

Anläggning på land 
 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. Parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1) 

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) 

 

 
 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): 
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, 
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 
Skjutbana 

 
 
 

Anläggning i vatten 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 
 

Avgift = HF x mPBB x N 
 
 
 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 
tidersättning 

 

Avvisa   Avgift enligt HF alternativt 
  tidsersättning 

20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Tidersättning se tabell 2  

 
 

Avgift = HF x mPBB x N 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
 

Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
(i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt 
lagen) 
I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har 
SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med 
en ny taxekonstruktion inom området. 

 
 

Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I 
avgiften ingår även platsbesök. 

 

Avgift = HF x mPBB x N 
 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

 
Beskrivning HF 

 
 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer 

Bensinstation automat 240 

Bensinstation m butik 300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20 
 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

 
40 

 
 
 
 

150 
 
 

20 

Mindre lackeringsanläggning 150 

Avslag utan utredning 20 

Avslag med utredning 150 

Administrativa åtgärder 20 
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Tidersättning 
 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan 
t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt 
transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder. 
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 
 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 

 

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnads- 
karta m.m. 

 

Avgift = mPBB x NKF x N 
 

Nybyggnadskarta NKF eller tid- 
ersättning 

 
NKF Enkel nybyggnadskarta 

 
Kartan innehåller 
fastighetsgränser, höjder, 
befintliga byggnader, plan- 
information och 
anslutningspunkter 

 

Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta 

 

Övriga byggnader; 
sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 110 
 
 

150 110 

2 000-4 999 m2 250 150 

5 000-9 999 m2 350 200 

10 000-15 000 m2 450 250 

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedö 
mning/nedlagd 
tid 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 10 
 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 

 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 

 
40 40 

 
 

Tidersättning Tidersättning 

Tidersättning Tidersättning 
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primärkarteområdet   

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning 
 
 
 
 

Enkel nybyggnadskarta 
 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och 
befintliga byggnader 

 

Åtgärd KF eller 
tidersättning 

Analog karta 15 

Digital karta 15+15 

Digital karta för större områden än normaltomt Tidersättning 
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Tabell 24 Avgift för utstakning 
 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusom- 
råde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efter- 
hand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 
hustyp för sig. 

 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redo- 
visas i läge och höjd på utstakningsskissen. 

 

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med 
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

 

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift 
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 
skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 

15-49 m2 

 
 

80 

1-199 m2 180 

200-499 m2 210 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 290 

2 000-2 999 m2 340 

Större än 3000 m2 390 

Tillägg per punkt utöver 4 10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar 

Tidersätting se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- 
och tvåbostadshus (4 punkter). 

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 70 

Tillägg per punkt utöver 4 5 
 
 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 50 

200-1 000 m2 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 
 
 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor 
UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning 
(minst 1 h) 

 
 

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. 
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Tabell 25 Lägeskontroll 
 

(Moms 25 % tillkommer) 
Avgift = mPBB x MF x N 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2. 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2
 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 75 
200-499 m2 90 
500-999 m2 110 
1 000-1 999 m2 130 
2 000-2 999 m2 150 
3 000-5 000 m2 170 
Tillägg per punkt utöver 4 2 

 
 

Komplementbyggnad – nybyggnad 
garage/uthus till en- och tvåbostadshus 
(4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 
 
 

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 
200-1 000 m2 80 
Tillägg per punkt utöver 4 1 

 
 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid 
tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 
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Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 

 
Avgift per HA = mPBB x KF x N 

(Moms 6 % tillkommer) 

 
Kommentar 

 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en 
blandning av skattemedel och avgifter. 

 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas 
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommu- 
nala kartmaterialet. 

 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materia- 
let för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

 
 
 
 
 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel 
i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 
 
 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 
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Stadsmodell 3D KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 
 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 
 
 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)  

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 
 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 
 
 
 

Snedbild / fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 
 

Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersätt- 
ning och materialkostnad. 

 
 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
 
 
 

Avgift = mPBB x MF x N 
(Moms 25 % tillkommer) 

 

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. 
 
 
 

Objekt MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

10 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 28 Utskrift 
 

(Moms 6 % tillkommer) 
 
 
 

Avgift = mPBB x A x ÅF x N 
 

 
Utskrift på papper 

 

Area (dm2) ÅF 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 
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1 Bakgrund 
 

En kommun har rätt att ta ut en planavgift för att täcka kostnader för åtgärder som behövs 

för att upprätta eller ändra en detaljplan. Ulricehamns kommun använder sig idag av en taxa 

som bygger på ett förslag från Sveriges kommuner och landsting (2011). Det är en 

arealbaserad avgift som räknas ut med hjälp av en formel som visas nedan: 

 

Nuvarande planavgift=mPBB*PF*OF*N 

mPBB – milliprisbasbelopp 

PF – Planfaktor= en faktor för framtagande av detaljplan 

OF – Objektsfaktor=BTA+OPA 

N – Justeringsfaktor 

 

I kommunens planavtal står det skrivet att avgiften avser handläggning och upprättande av 

detaljplan. Utifrån det avgiftsuttag vi har idag finns det en viss problematik kring att avgiften 

inte alltid speglar den nedlagda tiden i arbete som skett kring planarbetet. Den nuvarande 

planavgiften grundar sig i hur stor byggrätt planen genererar, inte det faktiska arbetet som 

ligger bakom en ändring eller upprättande av en detaljplan.  

 

2 Syfte 
 

Syftet med att ändra beräkningen för planavgiften är: 

 Att skapa en bättre tydlighet gentemot fastighetsägare/byggherre om vad en 

detaljplan kostar,  

 Tillförsäkra att alla behandlas efter samma princip, 

 Förenkla processen för handläggarna och 

 En mer rättvis taxa 
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3 Beräkning av planavgift 
Hur en kommun väljer att arbeta med planavgifter skiljer sig ganska mycket åt, både i 

kostnad och beräkning. De vanligaste formerna för beräkning av planavgift är timtaxa, en 

taxa som grundar sig i hur stor byggrätten är eller fasta avgifter. 

3.1 Timtaxa 
Timtaxa innebär att planavgiften tas ut genom tidsersättning enligt en fastställd taxa. Några 

kommuner som använder sig av timtaxa är Vänersborg, Bengtsfors, Kalix och Malung-Sälen. 

Dessa kommuner gör en uppskattning av hur många timmar ett planarbete bör ta och skriver 

det i ett planavtal. Många fakturera löpande och då kan kostnaden för planarbetet bli både 

lägre eller högre ifall den uppskattade tiden inte stämmer. Timtaxa fungerar ofta bra om 

kommunen har ett väl fungerande system för att redovisa timmar. Det kan finnas vissa 

nackdelar med en timtaxa, exempelvis en svårighet i vilka timmar som ska räknas in i 

arbetet. Eftersom tjänstemän även har olika kompetens kan det resultera i att tidsåtgången 

för liknande planarbeten skiljer sig åt, vilket kan leda till att avgiften blir mindre rättvis. 

Många kommuner anser dock att timtaxa ger en mer rättvis beräkning än att utgå från hur 

stor byggrätt en plan genererar. 

3.2 Baserad på byggrätt 
Ulricehamns kommun och en del andra kommuner grundar sin planavgift på BTA+OPA, det 

vill säga den byggrätt en plan genererar. Sundbyberg, Vara och Söderhamns är några 

kommuner som använder sig av denna uträkning. Att utgå från byggrätten när avgiften för 

planarbetet sätts anser vissa kommuner kunna ge en rättvis bild av hur omfattande arbetet 

är. En nackdel med att använda en taxa som baseras på byggrätt kan vara att avgiften inte 

speglar planens komplexitet. Ytan för en detaljplan kanske inte alltid är stor, men det kan 

vara andra faktorer som påverkar arbetet, till exempel att fler sakägare är inblandade eller 

problematik kring parkeringsplatser. Ytterligare en viktig aspekt att se till är planarbetet i 

centralorten som generellt tenderar att vara mer komplext än en mindre planändring. 

3.3 Fast avgift 
Ett alternativ till de tidigare nämnda avgiftsuttagen är att använda fasta avgifter. Vid 

upprättande av ett planavtal så används en fasttaxa som visar olika belopp beroende på 

arbetes omfattning. Taxan ses som ett underlag för att visa på olika nivåer, men varje ärende 

får ändå en egen plankalkyl, som avvägs i förhållande till liknande planer.  
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De fasta avgifterna grundar sig antingen i tidsersättning eller area i kvadratmeter. 

Vänersborg, Orsa och Falköpings kommun tar ett fast pris som regleras i planavtalet. Hur 

hög avgiften blir beror på planens omfattning. Många kommuner upplever att en taxa som är 

baserat på timmar är mer rättvist än att basera planavgiften på byggrätt. Till skillnad från 

timtaxa så kan inte avgiften ändas efter hand eftersom handläggarna inte beräknar timmar 

under arbetets gång. Avgiften som skrivs i planavtalet är också den avgift som gäller, det kan 

alltså inte korrigeras i efter hand. En nackdel med en fast avgift kan vara att i realiteten kan 

krävas mer eller mindre arbete än vad vi får ersättning för. På det stora hela anser dock 

många kommuner att avgiften speglar handläggningstiden bra. 

4 Planavgift i andra kommuner 
Majoriteten av de angränsande kommunerna använder sig av en timtaxa. Endast Falköping 

och Mullsjö använder en annan taxa. Vid timtaxa gör planhandläggaren en uppskattning av 

arbetet i timmar och tecknar sedan planavtal med byggherre. Nedan visas en 

sammanställning av hur några kommuner beräknar sin planavgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Beräkning av planavgift
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Även fast en uppskattning av tiden görs i början av arbetet så får ändå planhandläggarna 

beräkna tid under arbetets gång.  Avgiften kan då ändras till den sista faktureringen om den 

uppskattade tiden inte skulle stämma. Många tycker att beräkning av timmar fungerar bra, 

då det ofta ger en god kostnadstäckning för det nedlagda arbetet. Att uppskatta sin tid i 

efterhand kan däremot vara en svårighet för handläggarna och den slutliga summan att 

fakturera kanske ändå inte blir helt rättvis.  

5 Analys 
Arbetet med detaljplaner bör eftersträva en god kostnadstäckning i avgiftsuttaget, något som 

inte är helt lätt. Att basera planavgiften på byggrätt som kommun i dagsläget gör visar ofta på 

en mindre rättvis kostnadstäckning. Arbetet med en plan kan vara mycket omfattande även 

fast byggrätten är liten. Kommunernas rutiner kring avgiftsuttaget är mycket skiftande. Olika 

sätt att arbeta kräver också olika lösningar i taxan. SKL:s underlag ska därför fungera som 

stöd för att resonera kring en egen lösning. Det krävs alltså en större insats av kommunen för 

att upprätta en plantaxa som uppfyller kommunens egna behov. Utefter denna formuleringen 

har arbetet med att se över planavgiften genomförts. Att hämta inspiration från andra 

kommuner är viktigt men också att anpassa avgiften till Ulricehamns kommun. 

 

Arbetar en kommun med enbart timtaxa så sker en uppskattning av tiden på ett planarbete, 

alltså en beräkning som blir timtaxan x nedlagd tid. Det är en avgift som sedan kan justeras i 

slutet av arbetet eftersom handläggaren beräknar timmar under arbetes gång. Kommuner 

som använder sig av timtaxa bekräftar att även beräkningen som görs efter färdigt 

planarbetet blir en uppskattning.  

 

Att arbeta utefter en fast taxa är ganska få kommuner som gör i dagsläget, men det finns 

ändå exempel såsom Falköping, Orsa och Simrishamns kommun. Att ta en fast avgift skulle 

innebära att alla behandlas lika, och det blir inte lika godtyckligt hur många timmar som 

faktiskt lagts ner. Att arbeta efter en fast avgift innebär också att handläggarna inte behöver 

föra tidredovisning. Utöver den fasta avgiften tillkommer alla utredningar som kan komma 

att behövas i planarbetet. På det stora hela anser de flesta kommuner att fasta avgifter 

fungerar bra och speglar handläggningstiden.  

 

 

 

Tabell 2. Antagna detaljplaner år 2017 och 2018  
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Om en kommun skiftar till en fast taxa från en taxa som tidigare grundat sig på byggrätt 

skulle utfallet kunna bli att de som söker för planläggning betalar en större del av den reella 

kostnaden. En konsekvens utifrån detta skulle kunna bli att en del avstår ifrån att upprätta 

nya detaljplaner. Däremot finner många kommuner att den fasta avgiften ger en bättre 

kostnadstäckning för det nedlagda arbetet. Nedan följer exempel på antagna planer, vilken 

avgift som har tagits ut samt en framtagen planavgift som grundar sig i antal nedlagda 

timmar. Föreslagen timtaxa för år 2019 är 950 kr, vilket innebär att avgift efter nedlagda 

timmar är beräknat genom att multiplicera 950 kr med uppskattad handläggningstid. Den 

uppskattade tiden har sin grund i handläggningsdagar då det inte finns statistik på nedlagda 

timmar per plan. Tidsuppskattningen i tabellen nedan är inget facit, utan mer en 

fingervisning på hur lång tid ett planarbete kan ta.  

 

De ovanstående planerna som antogs under år 2017 och 2018 är beräknade efter samma 

formel som vi använder idag. Många planer har visat på förhållandevis låga intäkter vilket 

beror på olika faktorer. Till exempel så hade plantaxan år 2016 en lägre justeringsfaktor (N) 

och de flesta planerna som antog under 2016 innebar mindre planändringar och en mindre 

yta. 

6 Förslag till ny planavgift 
Som ny uträkning för plantaxan föreslås en enklare modell än den som tidigare tillämpats. 

Syftet är att det ska underlätta för både handläggare och byggherre. Förslaget till taxa har den 

genomsnittliga arbetstiden per ärendetyp som utgångspunkt. I förslaget till ny taxa för 

planverksamheten föreslås fasta avgifter istället för den formel i kombination med 

milliprisbasbelopp som används idag. Ändringen avser endast ändring/upprättande av 

detaljplaner som tecknar planavtal för arbetet. Förslaget grundar sig i att planavgiften ska bli 

mer rättvis och skapa en bättre tydlighet.  

Plan I strid med 
ÖP Tid Sakägare 

Beräknad avgift 
efter nedlagda 

timmar 

Den verkliga 
avgiften 

Föreslagen 
taxa 

Vegby 4:170 Ej i strid 
med ÖP 245 Begränsat  225 400 kr 62 720 kr 70 000 kr 

Läraren 11 Ej i strid 
med ÖP 202 Flertal 185 842 kr 206 080 kr 250 000 kr 

Adjunkten 7 Ej i strid 
med ÖP 617 Flertal 567 640 kr 14 767 kr 150 000 kr 

Brännebo 2:1 Ej i strid 
med ÖP 248 Begränsat 228 160 kr 14 767 kr 70 000 kr 

Lena 7:20 Ej i strid 
med ÖP 245 Begränsat 225 400 kr 14 767 kr 70 000 kr 
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Avgiften som visas i kronor är exklusive utredningar, annonsering och grundkarta. En 

uppskattad tid för arbetet finns med för att den fasta avgiften ska grunda sig i 

handläggningstid per plan. Timtaxan grundar sig i den föreslagna avgift som finns för år 

2019 vilket är 950kr/tim. En fast avgift kan antingen grunda sig i nedlagd handläggningstid 

eller area i kvadratmeter. I föreslagen planavgift är det handläggningstiden som utgjort 

grunden för den fasta avgiften. Det finns en fast avgift i varje klass för att skapa en större 

tydlighet. Tanken är att ett nytt planärende ska kunna avvägas i förhållande till liknande 

ärenden och därav ta ut en mer rättvis avgift. Enligt 2018 års taxa är den lägsta avgiften för 

ändring av detaljplan på mark avsedd för enbostadshus 1 PBB, vilket blir 45 500 kr. I 

nedanstående tabell visas förslaget till ny uträkning av planavgiften. Klass 2–5 visar på de 

mest vanliga planärendena och är därav markerade för att förtydliga detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Planavgift 

Klass Komplexitet Tid/h Avgift i kr 
1 Mycket enkelt planärende med liten planproblematik, 

begränsad yta, få sakägare. Exempelvis ändring av 
planbestämmelser. Inte i strid med översiktsplanen. 

70 70 000 kr 

2 Enkelt planärende med begränsad problematik, 
begränsad sakägarkrets. Inte i strid med 
översiktsplanen.  

150 
150 000 kr 

 

3 Normalt planärende med normal planproblematik och ej 
alltför stort område och sakägarkrets. Inte i strid med 
översiktsplan eller andra ställningstaganden.  

250 
250 000 kr 

 

4 Normalt planärende med normal planproblematik, ej 
alltför stort område. Större sakägarkrets. Inte i strid 
med översiktsplan eller andra ställningstaganden.  

400 350 000 kr 

5 Komplext planärende med omfattande planproblematik 
och/eller omfattande sakägarkrets. I viss mån strid med 
översiktsplanen eller andra ställningstaganden. kan 
innebära betydande miljöpåverkan. 

500 
450 000 kr 

 

6 Mycket komplext planärende med särskilt omfattande 
planproblematik och oklara förutsättningar. I strid med 
översiktsplanen eller andra ställningstaganden eller kan 
innebära betydande miljöpåverkan.  

650 
 

600 000 kr 
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För att få fram de fasta beloppen så har en jämförelse gjorts med andra kommuner. De flesta 

kommuner använder sig av samma eller liknande formuleringar av komplexitet av ärendet. 

Spalten med tid är en uppskattning av hur många handläggningstimmar en plan behöver. 

Hur lång tid som är beräknat per plan skiljer sig åt mellan kommuner. Därav har arbetet med 

att ta fram en tabell anpassats till Ulricehamns kommuns arbete med planer och en 

uppskattning av handläggningstimmar sett till statistik. I tabellen nedan visar de blå fältet de 

föreslagna områdena samt en fast avgift. I det grå fältet bredvid så finns exempel på fasta 

avgifter från tre andra kommuner. Uppsala har tagit fram sina fasta avgifter genom att se till 

area i kvadratmeter, det är alltså ytan på planen som styr avgiften. De två andra 

kommunerna har utgått från en uppskattning i timmar per planärende. Det är värt att 

tillägga att även andra kommuner använder sig av fasta avgifter, däremot är det många som 

inte är reviderade på flera år. Det innebär då att avgiften är allt för låg för att applicera och 

kunna jämföra med dagens planavgift. Uppsala, Falköping och Simrishamn har alla en 

uppdaterad plantaxa. 

  

 

Den föreslagna avgiften har tagits fram efter en jämförelse med andra kommuners fasta 

avgifter och Ulricehamns egna planavgifter de senaste åren. Betalning av avgiften föreslås ske 

genom att 25% av planavgiften utgår vid planstart, 50 % av planagiften utgår vid 

granskningsskedet och 25% av planavgiften utgår då planen skickas till antagande. 

Betalningen är uppdelad på grund av att mycket av planarbetet sker inför granskning. 

Förvaltningen bedömer och beslutar i vilken klassificering en detaljplan hamnar i.  

Tabell 4 exempel på planavgifter 
 Ulricehamns kommun Exempel på fasta planavgifter från andra 

kommuner 
Klass Föreslagna områden Föreslagen 

planavgift Uppsala Falköping Simrishamn 

1 Mycket enkelt 
planärende 

 70 000 kr 86 100 kr 80 000 kr 50 000–150 000 kr 

155 500 kr 2 
Enkelt planärende  150 000 kr 

263 200 kr 
150 000 kr 200 000–350 000 kr 

3 
Normalt planärende  250 000 kr 382 800 kr 300 000 kr 350 000–500 000 kr 

4 Normalt planärende, 
större sakägarkrets 

 350 000 kr 454 500 kr 

5 Komplext  
planärende  450 000 kr 574 300 kr 

450 000 kr 500 000–750 000 kr 

717 700 kr 6 
Mycket komplext 
planärende 

 600 000 kr 
861 200 kr 
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7 Bilaga 1 
Denna bilaga ska fungera som ett stöd när avgiften för en detaljplan ska sättas. Varje nytt 

ärende ska avvägas i förhållande till liknande ärenden. Nedanstående tabell visar exempel på 

planarbeten och inom vilken klassificering de borde hamnat inom med tanke på komplexitet 

och tidsåtgång. Det kan vara svårt att exemplifiera eller begränsa sig till en viss yta i kvm på 

varje klassificering, därav står inte det med. Sakägarkretsen är även den problematisk att 

tydliggöra inom varje klass då det kan variera från plan till plan, därav finns istället exempel 

på detaljplaner med olika komplexitet. 

Klassificering Detaljplan 

Klass 1 

Mycket enkelt planärende med liten planproblematik, 

begränsad yta, få sakägare. Exempelvis ändring av 

planbestämmelser. Inte i strid med översiktsplanen.  

Lena 7:20 

Brännebo 2:1 

Klass 2 

Enkelt planärende med begränsad problematik, begränsad 

sakägarkrets. Inte i strid med översiktsplanen. 

Blidsberg 30:1 

Sågen 1 

Apeln 1 

Holmared 1:25 

Slingan 1 (BB-Tools) 

Klass 3 

Normalt planärende med normal planproblematik och ej 

alltför stort område och sakägarkrets. Inte i strid med 

översiktsplan eller andra ställningstaganden. 

Stockrosen 1 

Läraren 11 

Hester 5:20 

Australien 3 

Klass 4 

Normalt planärende med normal planproblematik, ej alltför 

stort område. Större sakägarkrets. Inte i strid med 

översiktsplan eller andra ställningstaganden. 

Skansen 1 och 2 

Brunnsbo 6 

Krämaren 4 

Norra Amerika 1 och 2 

Klass 5 

Komplext planärende med omfattande planproblematik 

och/eller omfattande sakägarkrets. I viss mån strid med 

översiktsplanen eller andra ställningstaganden. kan innebära 

betydande miljöpåverkan. 

Frölunda 1:3 

Rönnåsen etapp 2 

Daltorp 11, tegelbruket 8, 10–11 

Del av Bogesund 1:230 Bergsäter 

Klass 6 

Mycket komplext planärende med särskilt omfattande 

planproblematik och oklara förutsättningar. I strid med 

översiktsplanen eller andra ställningstaganden eller kan 

innebära betydande miljöpåverkan. 

Härstorp 5:12 

Vist 10:24 m.fl. Reningsverket 
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Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningen har inte 
kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2019. Regeringens budgetproposition ska 
presenteras senast i mitten av november 2018. Det finns möjlighet att hantera 
konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell tilläggsbudget. Förvaltningen kan 
förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart det finns möjlighet att bedöma 
hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns kommun. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 antas. 
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Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningen har inte 
kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2019. Regeringens budgetproposition ska 
presenteras senast i mitten av november 2018. Det finns möjlighet att hantera 
konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell tilläggsbudget. Förvaltningen kan 
förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart det finns möjlighet att bedöma 
hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns kommun. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 överlämnas för vidare politisk 
hantering. 
 
 
Ärendet 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28.  
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2019 på 27,5 mnkr, vilket motsvarar 
1,9 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs 
cirka 94 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2019 summerar till cirka 161 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 152 mnkr från investeringsbudgeten 
2018.  
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns alltid 
osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som 
möjligt i underlaget. Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 
2019. Regeringens budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2018. Det 
finns möjlighet att hantera konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell 
tilläggsbudget. Förvaltningen kan förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart 
det finns möjlighet att bedöma hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns 
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kommun. 
 
Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de 
underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under 
budgetarbetets gång.  
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1 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

 
Beslut lämnas till 
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Ekonomichef 
Sektorchefer  
 
  
 
 
 
 

Håkan Sandahl Niklas Anemo 
Kommunchef Ekonomichef 
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Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar 

 
Sammanfattande omvärldsanalys 
Under åren 2015 – 2017 har befolkningsökningen varit den största i Ulricehamns kommuns 
historia. Under denna tid har kommunens attraktionskraft som boendeort kunnat mötas upp 
av en omfattande bostadsbyggnation. Invandringen har också bidragit till ökningen. De 
kommande tio åren bedöms kommunens invånarantal fortsätta stiga, men i något 
långsammare takt mot slutet av perioden.  

Folkökningen innebär såväl ökade skatteintäkter som ökade investeringsbehov. För 
Ulricehamns del kommer kostnaderna öka snabbare än intäkterna, vilket gör att de 
ekonomiska förutsättningarna inte kommer att vara lika gynnsamma framöver som de varit 
under de senaste åren. Det finns dock en osäkerhet i vilka statliga satsningar som framöver 
påverkar den kommunala ekonomin.  

Barnfamiljer är den befolkningsgrupp som är mest benägen att flytta till Ulricehamn. I 
kombination med att stora kullar födda kring 1990 kommer upp i familjebildande ålder, ökar 
behovet av platser i förskola och skola. Den nationella lärarbristen I kombination med stora 
pensionsavgångar, ställer krav på kommunen som attraktiv arbetsgivare men också andra 
lösningar som ökad grad av heltidsarbetande bland anställda, förändrade 
arbetssätt/organisation och utnyttjande av digitala verktyg. 

Stora förändringar sker då människor blir allt äldre på grund av förbättrad allmänhälsa och 
bättre medicinsk behandling. I Ulricehamn kommer de närmaste tio åren framförallt andelen 
80-84-åringar öka i befolkningen, men det finns under samma period också en betydande 
ökning vad gäller invånare 85 år eller äldre. Sannolikt sker en förskjutning mot att invånarna 
blir allt äldre innan de behöver sina första insatser från kommunen. Trenden är mer service 
och hemsjukvård i hemmet, varför en rak framskrivning av nya platser på vård- och 
omsorgsboenden inte enkelt kan göras. Att leva längre med en sjuklighet, ökar behovet av 
kommunal kompetens inom mer avancerad vård. Inom äldreomsorgen är deltider vanliga, 
varför kommunens satsning på att fler ska vilja och orka arbeta heltid bär på stor potential 
för att möta rekryteringsbehovet. Den digitala utvecklingen skapar möjligheter att frigöra 
personella resurser 

Vad gäller arbetslösheten i Ulricehamn är andelen lägre i de arbetsföra åldrarna än i riket och 
länet i övrigt. Undantaget är utrikesfödda där arbetslösheten i Ulricehamn är något högre än 
i länet. Också i privat sektor finns en obalans mellan kompetenskrav och tillgänglig 
arbetskraft. De lokala företagen har - likt i landet generellt - svårt med matchningen. Insatser 
som stödjer nyanlända till arbete och integration är en nyckel till framgång, både för 
individen som samhälle och näringsliv i stort. Ulricehamns gynnsamma logistiska läge 
fortsätter att locka etableringar. En utmaning är att upprätthålla nödvändig 
infrastrukturutbyggnad och tillgång till färdigplanerad mark.  

Klimatförändringarnas nu mer tydliga konsekvenser stärker vikten av en god kommunal 
beredskap för exempelvis extremväder. De skapar också incitament för att förebyggande 
utveckla det hållbara samhället på olika nivåer. Individens val spelar en betydande roll för en 
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hållbar framtid, men det är genom insatser på organisatorisk nivå de stora effekterna kan 
nås. 

 
Analys av kommunens ekonomi 2017 
Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på 
kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2017 års 
bokslut, konstaterar KFi att Ulricehamns kommun under de senaste två åren har redovisat 
ett ekonomiskt resultat som överstiger de 2 % som betraktas som den generella lägstanivån 
för god ekonomisk hushållning. Detta har inneburit att Ulricehamns kommun har kunnat 
finansiera investeringarna med skattemedel. Den relativt sett höga skattefinansieringsgraden 
av investeringar avspeglas också i den positiva utvecklingen avseende soliditet och finansiella 
nettotillgångar som placerar Ulricehamn bland kommunerna med högst värden i länet. 
 
KFi konstaterar i sin rapport att det blir extra viktigt för många kommuner att upprätthålla 
en god resultatnivå under de närmaste åren då de kommer möta stora investeringsbehov och 
ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar. KFi konstaterar att Ulricehamns 
kommun har ett stabilt och kontrollerat ekonomiskt läge. Nivån på det ekonomiska resultatet 
bör ligga runt 3 % i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. Detta kommer ge utrymme för att skattefinansiera framtida 
investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.  
 
 
Ekonomisk prognos 2018 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till 34,9 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2018 är 4,2 mnkr bättre än budget. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något lägre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -0,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 4,9 mnkr 
bättre än budgeterat.   
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till cirka 105 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2018 uppgår till cirka 252 mnkr. Investeringarna under årets åtta första 
månader uppgår till 41,5 mnkr. 
 
 
Förvaltningens förslag – budget 2019 
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2019 på 27,5 mnkr, vilket motsvarar 
1,9 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs 
cirka 94 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2019 summerar till cirka 161 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 152 mnkr från investeringsbudgeten 
2018.  
 

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns alltid 
osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som 
möjligt i underlaget. Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 
2019. Regeringens budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2018. 
 

Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de 
underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under 
budgetarbetets gång.  
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Mål för god ekonomisk hushållning 2019 

Nedan anges mål och målvärden för god ekonomisk hushållning 2019 samt målvärden 2022. För respektive mål 
anges också utfallen för 2017 samt målvärden för 2018.  
 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 1,9 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning 

Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster i procent av intäkterna 
från skatteintäkter och 
kommunal utjämning 

6,1 % 2,4 % 1,9 % 2,4 % 

Kommunens verksamheter ska 
sammantaget uppnå ett 
ekonomiskt resultat minst i nivå 
med budget 

Skillnaden mellan faktiskt 
resultat och budgeterat resultat. 

29,7 
mnkr 

0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

Egen finansiering av 
investeringar. Kommunens 
nyupplåning för finansiering av 
investeringar ska inte överstiga 
målvärdet. 

Nyupplåning de senaste fem 
åren, mkr 0 mnkr 0 mnkr 219 mnkr 850 mnkr 

 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Kommunen som arbetsgivare 

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika 
personalgrupperna i kommunen av största vikt. En målsättning är att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg 
nivå. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att arbeta för att sänka långtidssjukfrånvaron. 

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Den totala sjukfrånvaron för 
kommunalt anställda ska minska 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 6,2 % 6,2 % 6,1 % 5,6 % 

Antalet medarbetare med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar) ska minska i förhållande 
till föregående år 

Antalet medarbetare i 
genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar)  

102,5 st 75 st 90 st 70 st 

 
 
Kommunen som samhällsbyggare 

Kommunen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen 
ska fungera tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling. 

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Ulricehamns kommun ska ha 
minst 27 000 invånare 2025.  

Antal invånare i Ulricehamns 
kommun 

24 296 
invånare 

 
24 550 
Invånare 
 

 
24 800 
invånare 
 

25 900 
invånare  

I Ulricehamns kommun ska det 
under året finnas tillgängliga 
tomter färdiga för försäljning. I 
centralorten ska antalet inte 
understiga målvärdet. 

Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0 st 20 st 20 st 20 st 

Industrimark färdig för 
försäljning i centralorten ska 
under året inte understiga 
målvärdet.  

Antal kvadratmeter industrimark 
färdig för försäljning 

250 000 
kvm  

200 000 
kvm 

150 000 
kvm 

100 000 
kvm 
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Resultat och effektivitet 

Målen under denna rubrik berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen avseende 
verksamheternas resultat, effektivitet och kvalitet.  

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Andelen elever i årskurs 6, i 
kommunen, med godkända betyg 
ska öka. 

Andelen elever i årskurs 6, i 
kommunen, som har godkända 
betyg (%) 

84,2 % 100 % 100 % 100 % 

Andel behöriga elever till något 
program på gymnasiet ska öka. 

Andel behöriga elever i årskurs 9 
till något program på gymnasiet 
(%) 

76,9 % 100 % 100 % 100 % 

Andel gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande program, 
med grundläggande behörighet 
till universitet och högskola inom 
3 år ska öka. 

Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande program, 
med grundläggande behörighet 
till universitet och högskola inom 
3 år, andel (%), 

78,6 %  100 % 100 % 100 % 

Andel gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med examen inom 
3 år ska öka. 

Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med examen inom 
3 år, andel (%), 

61,8 %  100 % 100 % 100 % 

Verkställighetstid i antal dagar 
från beslut till insats avseende 
boende enligt LSS § 9.9 ska 
minska 

Verkställighetstid i antal dagar 
från beslut till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, 
medelvärde 

89 dagar 80 dagar 78 dagar 76 dagar 

Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter ska inte 
överstiga målvärdet. 

Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar 
(medelvärde) 

12 st 12 st 12 st 12 st 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende ska inte 
understiga målvärdet. 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende 

87 % 90 % 90 % 90 % 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst ska inte understiga 
målvärdet. 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst 

94 % 95 % 95 % 95 % 

Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som 
vid avslut börjat arbeta eller 
studera ska inte understiga 
målvärdet. 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknads-verksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller 
studera (%) 

40 % 
Nytt som 
mål 2019 

40 % 40 % 

Andelen ej återaktualiserade 
personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat 
försörjningsstöd ska inte 
understiga målvärdet. 

Ej återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel 
(%) 

93 % 93 % 93 % 93 % 

Andelen ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet ska inte 
understiga målvärdet 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, andel 
(%) 

42 % 40 % 45 % 52 % 

Antal utlån på biblioteket per 
kommuninvånare och år ska 
överstiga rikssnittet. 

Totalt antal lån i kommunen 
dividerat med antal invånare den 
31/12. 

7,2 lån 6,4 lån 6,1 lån 6,1 lån 
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Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina brukare/kunder och 

alltid sätta dem i centrum. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt.  

Mål Mått/mätetal 
Utfall 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2022 

Andelen barn som får plats på 
förskola på önskat 
placeringsdatum ska bibehållas. 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 

Simhallens öppethållande utöver 
08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka ska inte understiga 
målvärdet.  

Simhallens öppethållande utöver 
08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka 

28 
h/vecka 

25 
h/vecka 

25 
h/vecka 

25 
h/vecka 

Huvudbibliotekets öppethållande 
utöver 08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka ska inte understiga 
målvärdet. 

Huvudbibliotekets öppethållande 
utöver 08 - 17 på vardagar, 
timmar/vecka 

13 
h/vecka 

13 
h/vecka 

13 
h/vecka 

13 
h/vecka 
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Uppdrag budget 2019     

Nedan återfinns de uppdrag som föreslås ingå i budget 2019. Uppdragen är hämtade från 
åtgärds- och handlingsplaner. Uppdragen är också ansvarssatta. Till en del av uppdragen 
finns även mätetal och åtgärder/insatser angivna.  

Det som tillkommer är de kvarvarande uppdragen efter årsuppföljningen 2018 gällande 
budgetuppdrag för 2015, 2016, 2017 och 2018. Dessutom tillkommer de nya 
budgetuppdragen för 2019 samt eventuellt nya uppdrag i beslutade planer under 2019. 

Uppdrag från intern kontrollplan 2019 kommer att läggas till under 2019, efter att 
kommunstyrelsen fastställt denna. 

Biblioteksplan 

 Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig oavsett funktionsnedsättning, det gäller 
dels det fysiska biblioteket, dels det digitala. 

 Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för att vidga 
deltagandet. 

 Biblioteket ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån. 
 Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka medborgarnas/elevernas medie- 

och informationskompetens. 
 Antal ”Boken kommer” låntagare ska öka. 
 Det nya stadsbiblioteket ska fungera som en demokratisk och kulturell mötesplats för 

alla. 
 Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet. 

Handlingsplan för ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)-förebyggande arbete 

 Hur implementering av denna handlingsplan ska gå till överenskommes i det 
brottsförebyggande rådet för sektoröverskridande samverkan där verksamheterna 
lärande, välfärd och service samt kommunledningsstab finns representerade. Med 
fördel finns även polis och föreningsliv representerade. 

 Barn och unga i riskgrupper eller med riskbeteenden ska fångas upp i tidigt skede och 
erbjudas stöd. För att säkerställa detta ska alla verksamheter, som kommer i kontakt 
med barn och unga under 18 år, ha rutiner för intervention. 

 Genomföra EFFEKT – strukturerade, kunskapshöjande insatser gentemot föräldrar 
och andra vuxna som dagligen möter barn och unga, för att öka kunskap och 
medvetenhet om skadliga effekter av ANDT. 

 Införandet av rökfri arbetstid ses som ett första steg mot att tillskapa fler ANDT-fria 
miljöer. Alla arenor där barn och unga vistas ska vara ANDT-fria och krav på detta 
ska ställas vid arrangemang och på externa aktörer som samverkar med kommunen. 

 Aktivt arbeta för dopningsfri träning på alla gym och idrottsanläggningar i 
kommunen. 

Plan mot våld i nära relationer 

 Samtliga anställda och förtroendevalda har kunskap om våld i nära relationer och 
känner till att det finns stöd och hjälp att få av socialtjänsten. 
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Handlingsplan för vuxenutbildningen 

 Vuxenutbildningen ska marknadsföra sig tydligare gentemot medborgarna och ska 
snabbt erbjuda en professionell och individuellt anpassad vägledning mot studier, 
kompetensutveckling och arbete. Uppsökande verksamhet ska riktas till dem som 
saknar grundskolekompetens eller fullständig gymnasieutbildning. 

 Vuxenutbildningen ska utveckla samverkan med bland annat övriga kommunala 
verksamheter, Arbetsförmedling och näringsliv i syfte att erbjuda 
utbildningsalternativ som efterfrågas på arbetsmarknaden, både som nyanställningar 
och som fortbildning av redan anställda. 

Handlingsplan för jämställdhet 

 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och analyseras ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 Biståndsansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) granskas och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Exempelvis antal och längd på insats för kvinnor respektive män. 

Handlingsplan för krisberedskap 2015–2018 

 Risk/sårbarhet Oklara informations-delningsrutiner mellan bolag, räddningstjänst 
och kommun. Förståelse för informationsbehov behöver förbättras. Uppdrag 
Initiera samarbete som ökar samverkan och kännedomen om varandras behov vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

 Risk/sårbarhet Personalens geografiska placering är sårbar om de inte kommer åt 
kommunikationssystem. Uppdrag Inventera vilka som finns, samt hur dessa kan 
komma till användning vid kris. 

 Risk/sårbarhet Personalens viktigaste verktyg är sårbara om ström inte finns att 
tillgå. Uppdrag Införskaffa powerbanks, solcellsladdade eller 12-voltsladdare. 

 Risk/sårbarhet Sektorsspecifika krisplaner finns inte idag. Uppdrag Skapa 
krisplan enligt bilaga i kommunens övergripande plan. 

 Risk/sårbarhet Elbortfall leder till att samhällsviktiga verksamheter drabbas hårt. I 
vissa fastigheter drabbas flera dessutom samtidigt. Uppdrag Utred vilken 
prioriteringsordning som behövs för drift av fastigheter och kartlägg vilka 
reservkraftsresurser som krävs för att tillgodose driften. 

 Risk/sårbarhet Oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en kris, samt vilka som 
har möjlighet att använda dessa. Uppdrag Inventera vilka resurser i form av 
maskiner, teknik, verktyg etcetera som finns att tillgå vid en krissituation. 

 Risk/sårbarhet Uppsamlingsplatser vid evakuering vid oönskad händelse finns 
idag inte, något som kan leda till förvirring och stora konsekvenser vid bland annat 
storm. Uppdrag Upprätta en plan för vilken/vilka platser som lämpar sig bäst som 
uppsamlingsplats och hur många som kan inrymmas vid en oönskad händelse. 
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Äldreomsorgsplan 2016–2019 

 Upprätta kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och skapa 
förutsättningar för en mer informerad grupp äldre. 

 Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av individens 
behov i centrum (IBIC)/äldres behov i centrum (ÄBIC). 

 Ta fram måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att vård- och 
omsorgsboendenas matsalar/restauranger används ändamålsenligt. 

 Säkra tillgång till rätt sorts vård- och omsorgsplatser med hjälp av riktlinjer vid om- 
och nybyggnation utifrån verksamhetens behov. 

 Delta i samverkansforum för att lyfta in förebyggande och social dimension i 
kommunens samhällsplanering. 

 Ta fram plan för kommunens långsiktiga satsning inom e-hälsa. 
 Införa kompetensmodell för en strategisk kompetensförsörjning och kvalitetshöjning 

inom äldreomsorgen. 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015–2018 

 Grundskolans fyra mål. 
 Rektors pedagogiska ledarskap, förutsättningar. 
 Rektors pedagogiska ledarskap, likvärdighet och skolstrukturer. 
 Ledarskapet i klassrummet, nyanlända.  
 Ledarskapet i klassrummet, rekrytering. 
 Ledarskapet i klassrummet, kollegialt lärande. 
 Elever i behov av särskilt stöd, förutsättningar.  

Åtgärdsplan - framtidens grundskola 

 Den interaktiva lärmiljön för både elever och lärare är av hög kvalitet. 
 Lärarna erbjuds en forskningsbaserad kompetensutveckling både i sina 

undervisningsämnen och i hur elevernas kunskapsinhämtning förändras med IT och 
hur undervisningen bör förändras för att på bästa sätt utnyttja IT. 

 Övergången mellan förskolan – grundskolans olika stadier – gymnasiet 
uppmärksammas både när det gäller kunskapskraven i olika ämnen och 
förväntningarna på enskilda elever. 

Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och 
utemiljöer. 

 Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 
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Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 

 Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 
 Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år. 
 Ökad skolnärvaro. 
 Ökad psykisk hälsa. 
 Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända. 
 Ökad jämställdhet och trygghet. 
 Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor. 
 Säkerställa medel som frivilligorganisationer och föreningar kan söka för 

folkhälsoinsatser. 

Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns kommun. 

Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun att samordna 
och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen. 

Stärkt skydd för barn och unga 

 Implementera ett arbetssätt som stödjer mentorskap/handledning för handläggare 
och enhetschef. 

 Implementera rutiner med samverkan tillsammans med förskola, skola, elevhälsan 
och hälso- och sjukvården med målet att minska antalet orosanmälningar och istället 
öka antalet förebyggande/serviceinsatser 

Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

 Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan 
samt fortsatt arbete med att ta fram vägledande kommunala stadsbyggnadsprinciper. 

 Utökat stations- och kollektivtrafiknära byggande. 
 Förtätning av kommunens tätorter. 
 Utökat byggande av bostäder i varierande storlekar och upplåtelseform. 
 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över fastighetsägarnas 

lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning. 
 Erbjuda attraktiva bostäder för unga vuxna. 
 Erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper. 
 Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha möjlighet att 

utvecklas. 
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Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid som gör det lätt att 
ta ansvar för barn. 

 Fler ska uppge att de känner till policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier 
senast under 2018. 

 Färre ska uppge att osynliggörande vid möten förekommer. Uppföljning av detta ska 
ske senast under 2018. 

 Fler än vid den undersökning som ligger till grund för denna jämställdhetsplan ska 
uppge att de fått kompetensutvecklingssamtal det senaste året. Uppföljning senast 
under 2018. 

 Kvinnor och män ska vara överens om att lika lön för lika- och likvärdigt arbete råder 
samt att eventuella löneförmåner är rättvist fördelade mellan kvinnor och män vid en 
uppföljning senast 2018. 
 

Plan mot våldsbejakande extremism 

 Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa. 
 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande extremism är 

organiserat utifrån ansvar och roller. 
 Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad brottslighet. 
 Bjud in externa aktörer så som polisen. 
 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder, 

orsaksanalyser samt förslag till åtgärder. 
 Identifiera viktiga delar i civilsamhället. 
 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov. 
 Bygga samverkansstrukturer utifrån redan existerande nätverksgrupper. 
 Se över vilka verksamheter som kan bli mottagare av frågor kring våldsbejakande 

extremism. 
 Sprida information till kommunens invånare om var de kan vända sig med frågor 

kring våldsbejakande extremism. 
 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot våldsbejakande 

extremism. 
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Ofinansierade uppdrag 

Handlingsplan för vuxenutbildningen 

 Särvux ska till den aktuella målgruppen kunna erbjuda fler individanpassade kurser 
och kompetensutveckling för att utveckla förmågorna hos varje individ att delta i 
samhälls- och arbetslivet samt främja den personliga utvecklingen. (75 % tjänst, extra 
medel utöver ram krävs.) 

Åtgärdsplan - utvecklingsplan för sjön Åsunden 

 Handikappbryggor vid de kommunala badplatserna. (Sturebadet var klart 2013. Om 
alla ska göras kostar det 200 tkr per handikappanpassad brygga.) 
 

 Bryggor för strandhugg. (Klart vid Åsastugan sommaren 2015. Kostnad 75 tkr 
inklusive röjning, bänkar, bord med mera, årlig drift 20 tkr. Resterande möjliga 
bryggor ligger på privat mark.) 

Åtgärdsplan - framtidens grundskola 

 Aktuella och objektiva läromedel och faktaböcker finns tillgängliga på varje skolenhet. 
(2 000 tkr) 

Äldreomsorgsplan 2016-2019 

 Strategiskt arbeta med kommunens volontär- och öppenverksamheter för att 
säkerställa en jämn spridning av nyttan och dra fördelar av samlokalisering och 
planering. (Tjänst behövs 2017, cirka 500 tkr 
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Driftbudget  

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2019 på 27,5 mnkr, vilket motsvarar 
cirka 1,9 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 94 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2019 summeras till cirka 161 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 152 mnkr från 
investeringsbudgeten 2018. 

 

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningens förslag 
till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och 
åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under budgetarbetets gång. 

 

Uppräkning av de ekonomiska ramarna  
I budget 2019 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade 
kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal 

verksamhet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar. 
Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 2,9 % medan kostnaderna för övrig förbrukning 
beräknas öka med 2,3 %.  

Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen 
befinner sig också i ett läge där verksamheterna totalt sett har en budget i balans med de 
ekonomiska ramarna. 2018 prognostiserar verksamheterna med ett samlat underskott mot 
budget med cirka 0,7 mnkr. Den ekonomiska situationen innebär relativt stabila 
förutsättningar för verksamheten och gör det möjligt att kompensera i hög grad för 
förväntade kostnadsökningar. 

Samtidigt är det viktigt att kommunens verksamheter hela tiden anpassas för att möta 
förändrade behov och nya förutsättningar. Det behöver hela tiden bedrivas 
verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten. Effekten av de 
ständiga förbättringar som görs hanteras på en övergripande nivå i budgeten. För att kunna 
ställa om för att genomföra de satsningar som krävs för att möta befolkningstillväxten i 
kommunen, stärka attraktiviteten som arbetsgivare, höja skolresultaten med mera så krävs 
en viss omfördelning av resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2019. Därför 
sänks de ekonomiska ramarna motsvarande cirka 0,5 procent av omsättningen. 

Sammantaget kompenseras verksamheterna därmed med 37,9 mnkr för 
nettokostnadsökningar i budget 2019. Utöver detta kompenseras verksamheterna även med 
10,1 mnkr för volymökningar till följd av demografiska förändringar (se avsnitt Konsekvenser 

av tidigare beslut, demografi med mera). 
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Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Kompensation till 
verksamheterna för 
kostnadsökningar 

 37,9 

 

Prioriterade områden 

Inför budget 2019 har det varit angeläget att fortsätta med att framförallt prioritera följande 
områden och verksamheter: 
 

 Tillväxtkommunen Ulricehamn 
Staden växer och kommunens befolkning ökar. Tillväxten ställer krav på 

verksamheten på flera olika sätt, inte minst gäller detta den fysiska planeringen. 

För att möta tillväxten behövs mer tomtmark för bostäder, industri och handel. 

 
 Attraktiv arbetsgivare 

Kommunens olika verksamheter är alla mycket personalintensiva. Att behålla och 

rekrytera chefer och medarbetare är därför en strategiskt viktig fråga. 

Verksamheten har ibland problem med att rekrytera vissa funktioner och det är 

angeläget att kommunen är, och framstår som, en attraktiv arbetsgivare. 

 
 Grundskolan 

Det har skett stora tillskott av ekonomiska resurser till sektor lärande under flera 

år, både via lokala politiska beslut i kommunstyrelse och fullmäktige samt via 

riktade bidrag från staten.  

 

Utöver ovanstående prioriterade områden finns det anledning att särskilt peka på två andra 
strategiska frågor som är prioriterade inför 2019: 

 Integration 

Framgångsrik integration av nyanlända kommuninvånare är en avgörande fråga för 
lokalsamhällets utveckling. 
 

 Digitalisering 

Ökad användning av ny teknik är viktigt för att öka verksamhetens effektivitet och 
kvalitet i servicen till brukare/kunder. 

 

Under 2018 har fattats beslut om bland annat investeringar med mera som innebär 
ekonomiska konsekvenser från och med 2018 och framåt. I de ekonomiska ramarna från 
och med 2019 finns finansiering av de beräknade ekonomiska effekterna – konsekvenser 

av tidigare beslut med mera. 
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Tillväxtkommunen Ulricehamn 
Staden växer och kommunens befolkning ökar. Det är en stor invandring till Sverige och 
Ulricehamns kommun behöver stärka arbetet för att erbjuda nyanlända trygga och 
ändamålsenliga bostäder. Fler bostäder är en viktig förutsättning för en lyckad integration av 
nya invånare i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun är attraktiv även för industri 
och handel, vilket innebär att ytterligare områden för etableringar av sådan verksamhet 
behöver förberedas och planläggas.  

 

Attraktiv arbetsgivare 
Kommunens olika verksamheter är alla mycket personalintensiva. Att behålla och rekrytera 
chefer och medarbetare är därför en strategiskt viktig fråga. I prognoserna för de kommande 
åren ligger bland annat fler förskoleplatser och fler elever i grundskolan. Antalet äldre och 
antalet barn i kommunen ökar. 

I kommunen genomförs projektet heltid som norm under 2018. Idag arbetar många anställda i 
Ulricehamns kommun deltid. Genom projektet strävar Ulricehamns kommun efter att 
förbättra sina förutsättningar att både attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Om fler 
medarbetare skulle arbeta heltid skulle rekryteringsbehoven minska. Målet med projektet är 
att ge alla tillsvidareanställda medarbetare heltidsanställning i grunden. Varje medarbetare 
ska ha rättighet till att arbeta heltid, med möjlighet att arbeta deltid. Det kommande året 
förändras organisationen och en ny funktion inrättas i kommunledningsstaben. Den nya 
planeringsfunktionen ska fungera som ett stöd för strategisk kompetenshöjning, bemanning 
och schemaläggning.  

Det finns mycket som kommunen kan göra för att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare. 
Och mycket görs. De kommande åren vill kommunen genom olika åtgärder ytterligare stärka 
kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. I detta arbete är chefer på olika nivåer en 
viktig resurs. Varje år genomförs ett utvecklingsprogram för ett tiotal av kommunens chefer. 
För att stärka ledning och helhetssyn genomförs också en årlig chefskonferens. 
 

Grundskolan 
Det långsiktiga arbetet med att stärka resultaten framför allt i årskurserna 7–9 fortsätter.  

Via de medel som tillförs via kompensationen för demografiska förändringar stärks 
förutsättningarna för verksamheten inför 2019. 

Utöver de medel som tillskjuts till verksamheten genom utökade anslag i kommunens budget 
2019 tillkommer även betydande statliga satsningar. Med utgångspunkt från regeringens mål 
om en jämlik kunskapsskola utökades statsbidragen ytterligare från och med 2019.  
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Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera 

Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

    

Demografi Kompensation till verksamheterna för 
demografiska förändringar 10,1 10,1 

Kompensation ökade 
driftskostnader 

Kostnader till följd av investeringar i 
välfärdsteknik med mera 0,7 0,7 

Summa   10,8 10,8 

    

Vissa förändringar mellan 2018 och 2019 års ekonomiska 
ramar 
 

  

Projekt heltid som norm Projektanställning avslutas 2018 -0,8 -0,8 

En inkluderande kommun Tillfälligt anslag 2018 -0,1 -0,1 

Skolutveckling för en jämlik skola Tillfälligt anslag 2018 (kommunstyrelsen 
oförutsett) -0,7 -0,7 

Riktat statsbidrag utökad 
bemanning äldreomsorg upphör Statlig satsning upphör 3,8 3,8 

Habiliteringsersättning SoL Habiliteringsersättning även till brukare enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 0,5 0,5 

Driftbidrag inomhushall hundar Utökning av bidraget har skett 2018 0,1 0,1 

Kvarboende ensamkommande 
ungdomar över 18 år Tillfälligt statsbidrag 2018 -1,5 -1,5 

Avtal Ulricehamn Ski Event AB Bedömda intäkter med utgångspunkt från 
avtalet med bolaget -0,5 -0,5 

Summa   0,8 0,8 

 

Verksamheterna kompenseras för demografiska förändringar. Sektor lärande får ett tillskott 
på 7,9 mnkr och sektor välfärd får ett tillskott på 2,2 mnkr. Verksamheten erhåller även 
kompensation för beräknade kostnadseffekter till följd av investeringar. Övriga justeringar av 
de ekonomiska ramarna sker med utgångspunkt från tidigare beslut i budget 2018. 
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Utökade anslag 2019 

Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

Ökad vårdtyngd 
hemtjänst/hemsjukvård Mer omfattande behov hos brukarna 2,3 2,3 

Stöd till elever med särskilt 
behov inom grundskola Antalet elever med särskilda behov ökar 1,0 1,0 

Mobilt spädbarnsteam Kommunen finansierar 30 % av den totala 
kostnaden 

0,2 0,2 

Ökade kostnader skolskjuts Antalet elever ökar, fler elever har delat 
boende 1,3 1,3 

Ny funktion organisation 
planering och bemanning 

En gemensam funktion för bemanning, 
kompetensförsörjning och schemaläggning  2,6 2,6 

Volymökning grundsärskola Antalet elever i grundsärskola ökar 0,8 0,8 

Lokalvård Fler avdelningar förskolor, Lassalyckan 0,3 0,3 

Subvention kollektivtrafik För högskolestuderande 0,2 0,2 

Ny miljö- och byggnämnd Nämndens arbete finansieras helt och hållet 
av Ulricehamns kommun från 2019 0,3 0,3 

Framtagande av översiktsplan Arbete med ny översiktsplan beräknas pågå 
2019-2021 0,5 0,5 

Ökade driftskostnader 
Lassalyckan 

Driftkostnaderna ökar till följd av att 
anläggningen byggts ut 0,3 0,3 

Evakueringskostnader 
ombyggnation förskola Tre 
Rosor 

Kostnader för hyrd lokal med mera 0,6 0,6 

Evakueringskostnader 
ombyggnation gruppbostäder 
LSS 

Kostnader för hyrd lokal med mera 1,5 1,5 

Avveckling samverkan miljö och 
bygg Tranemo kommun 

Den avvecklade samverkan med Tranemo 
kommun beräknas innebära högre 
kostnadsnivåer, åtminstone i ett kortsiktigt 
perspektiv 

4,0 4,0 

Summa   15,9 15,9 

 

Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2019. 
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Åtgärder som finansieras utan extra resurstillskott 
Av de medel som sektor lärande erhåller på grund av demografiska förändringar avsätts 3,5 
mnkr till resurstillskott i särskolan. De senaste åren har antalet elever ökat från 24 till 38 
stycken. 

Av de medel som sektor välfärd erhåller på grund av demografiska förändringar avsätts 0,6 
mnkr till att omvandla en somatisk avdelning på Parkgården till en demensavdelning, för att 
möta behovet av ytterligare demensplatser.  
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Övriga anpassningar 
Kommunens olika verksamheter behöver hela tiden anpassas för att möta förändrade behov 
och nya förutsättningar. Det behöver hela tiden bedrivas verksamhetsutveckling och 
effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten. Effekten av de ständiga förbättringar som 
görs hanteras på en övergripande nivå i budgeten. För att kunna ställa om för att genomföra 
de satsningar som krävs för att möta befolkningstillväxten i kommunen, stärka 
attraktiviteten som arbetsgivare, höja skolresultaten med mera krävs en viss omfördelning av 
resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2019. Därför sänks de ekonomiska 
ramarna motsvarande cirka 0,5 procent av omsättningen, vilket motsvarar 7,4 mnkr. 

De ekonomiska ramarna justeras även med anledning av olika specifika åtgärder som 
genomförs för att täcka ökade kostnader inom delar av verksamheten.  

 

Beskrivning   
Effekt 

2019 
(mnkr) 

Effekt 
helår 

(mnkr) 

    

Översyn av externa placeringar Satsning på hemmaplanslösningar -0,9 -0,9 

Effektivisering gymnasiet 
Nya program från och med hösten 2018. Fler 
elever bedöms inrymmas i befintliga 
undervisningsgrupper. 

-1,4 -1,4 

Minskat anslag Individens behov i 
centrum (IBIC) Metoden är nu implementerad i verksamheten -0,3 -0,3 

Effektivisering samtliga 
verksamheter 

Verksamhetsutveckling och 
effektiviseringsarbete i den löpande 
verksamheten 

-7,4 -7,4 

Summa   -10,0 -10,0 
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Driftbudget 2019 per anslagsbindningsområde 
 

Belopp i mnkr  

  

Kommunstyrelsen -1 389,9 

Revision -1,5 

Gemensam IT nämnd med Tranemo kommun 0,0 

Gemensam samverkansnämnd med Tranemo 
och Svenljunga kommuner 0,0 

Finansförvaltning/övrigt (intäkt) 1 418,9 

Årets resultat 27,5 

 

Ekonomisk plan 2020-2021 

 
Beräknade kostnadsökningar 2020–2021 

I den ekonomiska planen för åren 2020 och 2021 har en uppräkning skett för beräknade 
kostnadsökningar med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
antaganden om löne- och kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska 
planeringen ingår också kostnader för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan. 

Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 46 - 48 mnkr per år under 2020 och 2021 
(belopp i mnkr): 

 2020 2021 

Lönekostnadsökningar 36,8 38,1 
Prisökningar och indexeringar 9,1 9,7 
Demografiska förändringar (preliminärt) 7,0 7,0 
Summa 52,9 54,8 

 

Finansförvaltningen 2020–2021  

Den ekonomiska planen för åren 2020 och 2021 bygger på en beräkning av skatter och 
utjämning baserad på SKL:s senaste skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 18:27, 2018-08-
16). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka 
200 invånare per år 2019–2021.   

Finansnettot de närmast kommande åren beräknas bli oförändrat åren trots en hög förväntad 
investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt. 
Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Totalt sett förväntas 
utfallet för finansförvaltningen i stort sett balansera mot förväntade kostnadsökningar. 
Nettointäkterna inom finansförvaltningen ökar med cirka 39-40 mnkr per år under 2019 och 
2020 (belopp i mnkr): 

 2020 2021 

Ökade nettointäkter, finansförvaltning 39,9 38,8 
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Statsbidrag 

Nedan redovisas förändringar i allmänna statsbidrag, till 2019, som regeringen föreslog i 
budgetpropositionen för 2018 samt en sammanställning av vissa riktade statsbidrag som 
kommuner kan söka. 
 
Förändringarna i de allmänna statsbidragen görs bland annat med utgångspunkt från den så 
kallade finansieringsprincipen – om staten gör förändringar som påverkar kommunerna 
ekonomiskt så regleras den beräknade effekten via de generella statsbidragen. De 
ekonomiska ramarna för berörda verksamheter bör justeras motsvarande effekten av de 
justeringar som görs. 
 
De förändringar i statsbidragen som regeringen föreslog för 2018 och framåt handlar 
framförallt om justeringar av riktade statsbidrag, det vill säga statsbidrag som de respektive 
verksamheterna kan söka med utgångspunkt från olika kriterier. För många av de riktade 
statsbidragen har en uppskattning gjorts av förväntade ekonomiska effekter, med 
utgångpunkt från Ulricehamns kommuns andel av Sveriges totala befolkning. Som framgår 
finns det viss osäkerhet om hur det totala utfallet blir. Vad det ekonomiska utfallet sedan blir 
kan följaktligen avvika från den redovisning som lämnas här. 
 
När det gäller flera av de riktade statsbidragen kommer det vara andra kriterier än antalet 
invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. I underlaget nedan 
finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket 
medel som kan sökas av Ulricehamns kommun. 
 
 

Förändringar i de allmänna statsbidragen 
Justeringarna av de allmänna/generella statsbidragen 2019 som påverkar verksamheternas 
kostnader framgår nedan. 
 
 

Allmänna statsbidrag 
Förändringar 
2019, totalt 

Beräknad 
effekt för 
Ulricehamn 
(mnkr) 

Skolstart vid 6 års ålder 75 
                

0,2     

Nyanlända elever i grundskolan 35 
                

0,1     

Förslag från skolkostnadsutredningen 8 
                

0,0     

Offentlighetsprincipen -12,5 
              

0,0     

Försöksverksamhet med branschskolor 2 
                

0,0     

Prao i åk 8 och 9 23 
                

0,1     

SUMMA 130,5 
                

0,3     

 

Skolstart vid sex års ålder 
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Riksdagen har beslutat att det ska bli obligatoriskt med skolstart vid sex års ålder och att 
skolplikten inleds i förskoleklassen. För att ersätta kommunerna för detta utökade åtagande 
ökas anslaget med 75 mnkr 2019. 

Nyanlända elever i grundskolan 
Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har 
lämnat förslag som syftar till att öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. För att kompensera kommunerna för utökade 
kostnader med anledning av genomförandet av utredningens förslag ökas anslaget med 35 
mnkr 2019. 
 
Förslag från skolkostnadsutredningen 
Regeringen har för avsikt att lämna förslag utifrån skolkostnadsutredningens förslag om hur 
öppen redovisning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan införas. För att ersätta 
kommunerna för ett utökat åtagande vid ett införande ökas anslaget med 8 mnkr 2019. 
 
Offentlighetsprincipen 
Regeringen införde ett engångsanslag inför 2018 för att ersätta kommunerna för ett utökat 
åtagande vid ett införande av offentlighetsprincipen i fristående/privat anordnad utbildning. 
Anslaget på 12,5 mnkr stryks till 2019.  
 
Försöksverksamhet med branschskolor 
Riksdagen har beslutat om ett försök med branschskolor för att öka attraktiviteten och 
förbättra tillgången till yrkesutbildning inom små yrkesområden. För att kompensera 
kommunerna i samband medförsöksverksamheten ökas anslaget med 2 mnkr 2019. 
 
Prao i åk 8 och 9 
För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid införande av prao för elever från och 
med åk 8 i grundskolan och åk 9 i specialskolan ökas anslaget med 23 mnkr till 2019.  
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Riktade statsbidrag, del 1 
För ett antal av de riktade statsbidragen har det gjorts en uppskattning av förväntade 
ekonomiska effekter, med utgångspunkt från Ulricehamns andel av Sveriges totala 
befolkning per 31 juli 2018. 

Riktade statsbidrag, del 1 

Riktade 
statsbidrag 
2019, 
totalt 
(mnkr) 

Beräknad 
effekt för 
Ulricehamn 
(mnkr) 

Likvärdighet, kunskapsutveckling och jämlikhetspeng    3 500,0     
                

8,4     

Läslyftet 
            

120,0     
                

0,3     

Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram 
            

300,0     
                

0,7     
   
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck 

            
57,0     

                
0,1     

Öka utbud och tillgängligheten till biblioteksverksamheten 
            

225,0     
                

0,5     

Gratis simskola och lovsimskola 
            

314,0     
                

0,8     

Stimulansmedel för daglig verksamhet 
            

350,0     
                

0,8     
 
Kompetensutveckling för tillfälligt anställda inom 
välfärden 

            
200,0     

                
0,5     

 
Bidrag till psykiatri, inkl ungdomsmottagningar avser 
kommuner 

            
780,0     

                
1,9     

Idrottssatsning 
              

14,0     
                

0,0     

Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år 
            

450,0     
                

1,1     

Riktat statsbidrag för lärarlöner 3 000,0     
                

7,2     

Förstärkt personaltäthet i fritidshem 
            

500,0     
                

1,2     

Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek 
              

30,0     
                

0,1     

Läxhjälp 
            

369,0     
                

0,9     

Förlängt matematiklyft 
                

5,0     
                

0,0     

Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling 
            

100,0     
                

0,2     

Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården 
            

500,0     
                

1,2     

Lågstadielyftet 1 971,0     
                

4,7     

Mindre barngrupper i förskolan 
            

830,0     
                

2,0     

Lärarlyft II för SFI 
            

386,0     
                

0,9     
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Nationellt skolutvecklingsprogram 
            

140,0     
                

0,3     

Fortbildning för lärare och förskolans personal 
            

200,0     
                

0,5     

Fortbildning rektorer och förskolechefer 
              

20,0     
                

0,0     

Fler platser på komvux/yrkesvux 
            

475,0     
                

1,1     

Omsorg på kvällar, nätter och helger 
              

80,0     
                

0,2     

Förstärkning elevhälsan 
            

150,0     
                

0,4     

Skapande skola-satsning, inklusive förskola 
            

184,0     
                

0,4     

Entreprenörskap i skolan 
              

20,0     
                

0,0     

Statsbidrag till extratjänster för långtidsarbetslösa 
            

425,0     
                

1,0     

Summa 15 695,0     
             

37,7     
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Likvärdighet, kunskapsutveckling och jämlikhetspeng 
Regeringens satsning på en förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet 
med Skolkommissionens förslag fortsätter. Statsbidraget ökar till 3, 5 miljarder kronor 2019 
och 6 miljarder kronor 2019. Stödet ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till 
ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. 
 
Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. 
Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, 
utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling 
inom elevhälsan. Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser. 
 
Läslyftet 
Satsningen på Läslyftet för att stärka lärares kompetens i läs- och skrivutveckling fortsätter 
och utökas. För 2019 finns det 120 mnkr avsatt. 
 
Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram 
Regeringen avsätter 300 mnkr i en samlad satsning på ökad kvalitet på 
gymnasieskolans introduktionsprogram. Satsningen kan bland annat gå till att förbättra 
eleverna på introduktionsprograms möjligheter att bli behöriga till nationellt program. 
 
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck måste aktivt förebyggas och bekämpas genom breda 
insatser och i samverkan mellan flera aktörer. 57 mnkr avsätts årligen för att bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Öka utbud och tillgängligheten i biblioteksverksamheten 
225 mnkr avsätts årligen under 2019–2020, för att öka utbudet och tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 mnkr per år, tillförs 
kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande 
fördelas. Kulturrådet har i uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna. 
 
Gratis simskola och lovsimskola 
300 mnkr per år avsätts för gratis simskola under perioden 2019–2020. Även lovsimskola för 
elever i årskurs 6–9 har införts. Det har avsätts 14 mnkr årligen för den satsningen 2019-
2020. 
 
Stimulansmedel för daglig verksamhet 
350 mnkr avsätts per år 2019-2020 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att 
delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. 
 
Kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom välfärden 
2017 införde regeringen en satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning 
för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Satsningen 
uppgår till 200 mnkr 2019 och 50 mnkr år 2020. 
 
Bidrag till psykiatri 
Satsningen om 780 mnkr på statsbidrag till psykiatrin inom kommunsektorn kvarstår 2019. 
Både landsting och kommuner kommer att kunna ta del av dessa medel. För 2017 och 2018-
års medel nåddes en överenskommelse mellan staten och SKL för hur pengarna skulle 
fördelas, troligtvis blir upplägget detsamma för 2019. 
 
Idrottssatsning på nyanlända 
För idrottssatsning på nyanlända avsätts 2019 14 mnkr. 2019 är sista året med denna 
satsning. 
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Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6–15 år 
Regeringens tanke med det statliga sommarlovsstödet på 450 mnkr är att ge barn i 
åldersgruppen 6 till 15 år en möjlighet till sommarlovsaktiviteter. Kommunen ska med det 
statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Programmen 
ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya 
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna betalas ut till kommuner som 
erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet. 
 
Riktat statsbidrag för lärarlöner 
3 miljarder kronor avsätts 2019 för att höja lärarnas löner. Det genomsnittliga påslaget utgör 
3 000 kr per månad och ska gälla inom alla delar av skolan. 

Förstärkt personaltäthet i fritidshem 
500 mnkr avsätts 2019 för höjd personaltäthet inom fritidshemmen. Satsningen föreslås 
bestå i huvudsak av ett statsbidrag för att höja personaltätheten, men även till viss del av 
insatser för att på andra sätt höja kvaliteten på undervisningen. 

Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek 
Sedan 2016 finns ett riktat statsbidrag för personalförstärkningar i skolbiblioteken som 
uppgår till 30 mnkr år 2019. 
 
Läxhjälp 
Tidigare fanns det 390 mnkr avsatta för obligatorisk läxhjälp i anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning. Från och med 2016 togs detta bort från 
utjämningsanslaget och kan istället sökas som ett riktat statsbidrag för frivilligt anordnande 
av läxhjälp. För 2019 handlar det om 369 mnkr.  
 
Förlängt matematiklyft 
Från och med 2019 beräknas 5 mnkr årligen för att underhålla och utveckla det didaktiska 
stödmaterial som tagits fram inom ramen för satsningen och för att ge huvudmännen 
möjlighet att fortsätta med matematiklyftet även på längre sikt. 
 
Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling 
Regeringen har tidigare aviserat ett SFI-paket som innehåller tre delar: kompetensutveckling 
i svenska som andraspråk, insatser för att fler ska vilja bli SFI-lärare samt stöd till SFI-lärare 
för att undervisa elever som är illitterata/analfabeter eller som har ett modersmål med ett 
annat alfabet än det latinska. Från och med år 2016 föreslår regeringen att 100 mnkr per år 
avsätts för dessa satsningar. 
 
Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården 
Stärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården fortsätter. Detta innebär att för år 2019 
fördelas 500 mnkr och för år 2020 fördelas 250 mnkr. Bemanningssatsningen handlar om 
att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid för 
socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. Det handlar 
också om insatser för att främja kompetens och stabilitet samt insatser för kvalitetsutveckling 
och kvalitetssäkring inom området, bland annat finansiering av den nationella samordnarens 
uppdrag. 
 
Lågstadielyftet 
Det finns ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. 
2019 avsätts cirka 2 miljarder kronor. 
 
Minskade barngrupper i förskolan  
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Regeringen vill minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. 2019 avsätts 
830 mnkr för detta ändamål. 
 
Lärarlyft II för SFI 
Lärarlyftet II har sedan tidigare förlängts och regeringen avsätter 386 mnkr för detta 2019. 
 
Nationella skolutvecklingsprogram  
Regeringen har inrättat nationella skolutvecklingsprogram. Insatserna avser olika 
kompetens- och stödinsatser när det till exempel gäller undervisning i ämnen eller 
ämnesövergripande arbete, statistik och uppföljning, arbete med elever i behov av särskilt 
stöd, hur administrationen kan minskas och arbetsprocesser göras mer effektiva. Regeringen 
avsätter 140 mnkr 2019 till detta ändamål. 
 
Fortbildning för lärare och förskolans personal  
Regeringen har av avsatt medel för fortbildningsinsatser för lärare och förskolans personal. 
2019 beräknas satsningarna uppgå till totalt 200 mnkr. 
 
Fortbildning rektorer och förskolechefer 
Regeringens satsning på att fortbilda rektorer och förskolechefer fortsätter 2019 med 20 
mnkr. 
 
Fler platser på komvux/yrkesvux  
Det finns ett riktat statsbidrag på 475 mnkr år 2019 för att öka volymen av utbildningsplatser 
i Komvux och satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Kommunerna tilldelas 
ytterligare medel för sådan utbildning. Satsningen bedöms motsvara cirka 10 000 
utbildningsplatser från och med 2018. 
 
Skolbarnomsorg på kvällar, nätter och helger  
För det befintliga riktade statsbidraget till kommuner som erbjuder skolbarnomsorg på 
obekväm arbetstid avsätts 2019 80 mnkr. 
 
Förstärkning och utveckling av elevhälsan 
Regeringen bedömer att elevhälsan behöver förstärkas bland annat för att förebygga ungas 
psykiska ohälsa. 150 mnkr avsätts 2019 till detta ändamål. 
 
Skapande Skola-satsning, inklusive förskola 
Det finns ett statsbidrag för skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola 
samt motsvarande skolformer. För 2019 finns 184 mnkr avsatt. 
 
Entreprenörskap i skolan 
Regeringen har avsatt 20 mnkr 2019, för arbetet med strategin för entreprenörskap samt 
verksamhetsstödet till organisationer som framgångsrikt arbetar med entreprenörskap i 
skolan. 
 
Statsbidrag till extratjänster för långtidsarbetslösa 
425 mnkr per år avsätts som ett stöd som riktar sig till de kommuner som satsar på 
att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla kommuner ska kunna 
ta del av stödet beroende på hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. 
Extratjänster är en anställningsform för personer som har svårt att få jobb 
även på en gynnsam arbetsmarknad. Staten betalar hela lönen för dessa personer, för 
att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden. 
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Riktade statsbidrag, del 2 
När det gäller flera av de riktade statsbidragen så kommer det att vara andra kriterier än 
antalet invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. Det handlar 
till exempel om investeringsstöd och kommunbonus för ökat byggande. I underlaget nedan 
finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket 
medel som kan sökas av Ulricehamns kommun. Totalt uppgår de angivna riktade 
statsbidragen till 9,9 miljarder kronor. Omräknat till en kommun av Ulricehamns kommuns 
storlek skulle de riktade statsbidragen i denna del kunna innebära ett tillskott i 
storleksordningen 23,7 mnkr. 

Riktade statsbidrag del 2 

Totalt 
belopp 
(mnkr) 

Lovskola på gymnasieskolans språkintroduktion 
              
56,0     

Akut hemlöshet 
              
25,0     

 
Bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner 1 500,0     

Energi- och klimatrådgivning 
            
160,0     

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre 
            
395,0     

 
Klimatklivet 1 300,0     

Sommarskola 
              
90,0     

Samverkan för bästa skola 
            
600,0     

Yrkescollege 
                
5,0     

Skolgång för barn som vistats i landet utan papper 
              
50,0     

Karriärutvecklingsreform 
            
973,0     

Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
            
116,0     

 
Kommunbonus ökat bostadsbyggande 1 300,0     
 
Maxtaxan inom barnomsorg 3 212,0     
 
Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från 
sjukhus 12,0     

Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel 
              
39,0     

Erbjuda insatser under föräldraledighet, 37a medel 
              
15,0     

 
§37-medel för insatser som skapar beredskap och 
kapacitet 20,0     

Förbättrat tolkstöd i arbetslivet 
              
15,0     

 
SUMMA 9 883,0     



35 
 

Lovskola på gymnasieskolans språkintroduktion 

Regeringen förstärker statsbidraget för undervisning under skollov för elever på 
språkintroduktion. 56 mnkr avsätts 2019. 

Akut hemlöshet 
25 mnkr per år under perioden 2019–2020 avsätts för att stärka kommunernas arbete 
med akut hemlöshet. Fördelas enligt en fördelningsnyckel och riktas framför allt 
till kommuner med många hemlösa. 
 
Bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner 
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och 
områden. Regeringen vill bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra 
förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller till 
exempel lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. 
Regeringen föreslår att det ska avsättas 1,5 miljarder kronor 2019 och 2, 5 miljarder kronor 
per år från och med 2020. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Statligt stöd till kommunala energi- och klimatrådgivningen förlängs och förstärks. 
Satsningen är 160 mnkr år 2019. 
 
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre 
Anslaget för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder 
på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år uppgår till 395 
mnkr 2019. 
 
Klimatklivet 
Investeringsstödet Klimatklivet uppgår till 1,3 miljarder kronor 2019 och syftar till att 
stimulera klimatinvesteringar. 
 
Sommarskola 
Det finns 90 mnkr i statsbidrag att söka för att anordna lovskola för elever som missat eller 
riskerar att missa kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen. 
 
Samverkan för bästa skola 
Statens stöd till huvudmän för skolor med låga studieresultat och svåra förutsättningar eller 
många nyanlända elever behöver enligt regeringen förstärkas och effektiviseras. Det innebär 
att 600 mnkr per år fortsätter att avsättas 2019. Skolverket kommer att få i uppdrag att träffa 
överenskommelser med de aktuella huvudmännen bland annat för att stödja dem i arbetet 
med att attrahera lärare. 
 
Yrkescollege 
Regeringen har avsatt 5 mnkr 2019, för att stimulera framväxten av yrkescollege på 
gymnasieskolans yrkesprogram. 
 
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper 
Även 2019 finns det 50 mnkr avsatt för att kompensera kommuner som har kostnader för 
elever som inte har tillstånd att vistas i landet. Dessa barn ska ha samma rättigheter som 
andra barn att gå i skolan. 
 
Karriärutvecklingsreform 
För år 2019 finns det 973 mnkr avsatt för karriärutvecklingsreformen. Syftet med reformen 
är att premiera de bästa lärarna inom grundskolan samt gymnasiet. 



36 
 

 
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
Regeringen avsätter 116 mnkr år 2019 för ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. 
 
Kommunbonus ökat bostadsbyggande 
Regeringens satsning på kommunbonus till bostadsbyggande fortsätter även 2019 med 1 300 
mnkr. 
 
Maxtaxan inom barnomsorg 
Sedan indexeringen på inkomsttaket infördes 2015 har det riktade statsbidraget för maxtaxor 
inom barnomsorgen sänkts. 2019 är beloppet totalt 3 212 mnkr. 
 
Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från sjukhus 
Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt som främjar 
trygghet i hemmet och utökad samverkan. Från 2018 gäller lagen Samordning 
vid utskrivning från sjukhus. Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner 
och arbetssätt förändras. Regeringen föreslår att 12 mnkr per år avsätts för 
insatsen under åren 2019–2020. 
 
Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel 
Regeringen förstärker medlen för tidiga insatser med 39 mnkr 2019 och med 38 mnkr 2020 
och ser gärna att kommunerna i större utsträckning tar del av statsbidrag för tidiga insatser. 
 
Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel 
I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för 
föräldralediga avsätts 15 mnkr per år 2019–2020. Insatserna ska även kunna omfatta 
asylsökande. 
 
§ 37-medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet 
Regeringen avsätter fortsatt ytterligare 20 mnkr per år för insatser i kommunerna för att 
skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet. Medlen kan sökas av kommunerna 
från länsstyrelserna. 
 
Förbättrat tolkstöd i arbetslivet 
Det är viktigt att kompetensen kan tas tillvara hos alla i arbetslivet. Det kräver en fungerande 
kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen avser därför genomföra en 
satsning för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet med syfte att stärka 
förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har 
nedsatt hörsel. Regeringen fastslog från 2018 15 mnkr per år till detta.  
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INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2019-2021   
Projekt Budget 

2019 

Plan      
2020 

Plan      
2021 

Totalt 2019-
2021 

     

Sektor miljö och samhällsbyggnad     
Nya mätinstrument 0,3   0,3 

Åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen 2,0   2,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0 21,0 

Upprättande och genomförande av detaljplaner 7,5 10,0 9,0 26,5 

Gator, vägar och trafikåtgärder 7,0 7,5 6,0 20,5 

Utbyte av belysning enligt TRVs riktlinjer  5,0 5,0 10,0 

Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek  10,0  10,0 

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter  10,0  10,0 

Entré Ulricehamn   10,0 10,0 

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen   50,0 50,0 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar   5,0 5,0 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2   50,0 50,0 

     
Sektor Välfärd     
Välfärdsteknik 2,0   2,0 

Inventarier ny gruppbostad  0,5  0,5 

Inventarier Nya Ekero   5,0 5,0 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder 0,3 0,2 0,2 0,7 

     
     
Sektor Lärande     
Inventarier skolor 1,0 0,4  1,4 

Inventarier förskolor 2,6  1,4 4,0 

     
Sektor Service     
Kultur och Fritid     
Belysning Lassalyckan fotboll 1,0 

  
1,0 

Discgolf 0,3 
  

0,3 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan 1,5 1,0 1,0 
3,5 

Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser 0,4 0,4 0,4 
1,2 

Pott för offentlig gestaltning 0,6 1,8 2,4 
4,8 

Sekretariatvagn för uthyrning till föreningar 
 

0,3 
 

0,3 

Utbyte spårmaskin 3,0 
 

 
3,0 

Utbyte konstgräs A- och B-plan 
 

2,5 2,5 
5,0 

Inventarier Stadsbibliotek 
  

10,0 
10,0 
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Projekt Budget 
2019 

Plan      
2020 

Plan      
2021 

Totalt 2019-
2021 

Kommunservice 

   
 

Arbetsvagn skogen 0,4 
  

0,4 

Parker och lekplatser 1,0 1,0 1,0 
3,0 

Städmaskiner 0,3 0,3 0,3 
0,9 

 

  
  

Fastighet     
Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning 
(tennis) 3,0   3,0 

Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 2,0   2,0 

Hamnbrygga Åsunden 5,0   5,0 

Ny förskola i Ulricehamn 10,0   10,0 

Förråd Lassalyckan  1,0   1,0 

Anpassning av lokal för evakuering av gruppbostäder 3,0   3,0 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 3,0 3,0 3,0 9,0 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 13,5 13,5 13,5 40,5 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 6,0 50,0 80,0 136,0 

Diverse projekteringar 1,0 1,0 1,0 3,0 

Ombyggnad Sim- och sporthall 10,0 46,7 40,0 96,7 

Stadsbibliotek 10,0 36,0 36,0 82,0 

Ombyggnation gruppbostäder 22,5 25,5  48,0 

Upprustning skolgård Vegby 4,0   4,0 

Utökning förvaltningslokaler  10,0 25,0 35,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn  10,0 40,0 50,0 

Ny skola 7-9 i Ulricehamn   5,0 5,0 

Ny förskola Trädet   10,0 10,0 

     
Kost     
Diverse investeringar inom köksverksamheten 1,0 1,0 1,0 3,0 

     
IT     
Investeringar i IT-utrustning 20,5 21,0 21,5 63,0 

     
Övrigt     
Diverse verksamhetsinventarier 4,0 4,0 4,0 12,0 

Ej kända projekt 3,0 3,0 3,0 9,0 
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Projekt Budget 

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Totalt 2019-

2021 

 

 
TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2019-2021 160,7 282,6 449,2 892,5 

Prognos ombudgetering från 2018 års budget       152,0 

Prognos investeringarnas likvidpåverkan  160,7 282,6 449,2 1 044,5 

Investeringar med extern finansiering 14,4 14,6 14,7   

Varav: - Mark och exploateringsverksamhet 7,0 7,0 7,0   

            - IT-investeringar 36% som avser Tranemo kommun 7,4 7,6 7,7   
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Kommentarer 

investeringsbudget/investeringsplan 2019-2021 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Nya mätinstrument 

För att säkerställa en bättre beredskap för detaljplaneunderlag och nybyggnadskartor krävs 
fler instrument när antalet medarbetare blir fler.   
 

Åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen 

Medel behövs för åtgärder på de två kvarstående järnvägsbroarna. Dessa inrymdes inte i 
tidigare budget för renovering av totalt fem broar. 
 
Markförvärv och exploateringsverksamhet  

Årligen avsätts medel för markförvärv och exploateringsverksamhet. Medlen kan bland annat 
användas för utgifter för utredningar och projektering kopplat till exploatering eller 
markinköp.  

 
Upprättande och genomförande av detaljplaner  
Årligen avsätts medel för genomförande av detaljplaner. Medlen används för att genomföra 
det som åligger kommunen i genomförandebeskrivningar som tas fram vid upprättande av 
detaljplaner.  
 
Kommande områden är utbyggnad av Bergsäter, Rönnåsen, Gällstad och utvecklingen av 
Bronäsområdet. Till detta tillkommer medel för upprättande av detaljplaner kopplat till 
lokalförsörjningsplanen. 
 
Gator, vägar, trafikåtgärder  
Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt 
till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks. 
Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med 
politiken.  
 
Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande 
åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät. 
 

Utbyte av belysning enligt TRV:s riktlinjer 

Enligt avtal mellan Trafikverket och SKL ska Trafikverket ta över belysning utmed det 
statliga vägnätet som uppfyller vissa kriterier. Medel kommer krävas för att överlämna 
belysningsanläggningar till Trafikverket. 
 
Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek 

Ett ökat behov finns av centrumnära parkeringsplatser. Detaljplanen för Chile 2 medger en 
utbyggnad. Medel behövs för att tillskapa mellan 30- 60 nya parkeringsplatser, beroende på 
utformning och ambitionsnivå. 
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Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 
Medel behövs för att bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, vägar och gc- vägar. 
 
Entré Ulricehamn 
Projektering och utbyggnad av entré Ulricehamn. Projektet är avhängt hur ombyggnationen 
av rondellerna vid Marknadsplatsen utförs.  
 
Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen 
Med ledning av de utredningar som genomförts som påvisar att nuvarande trafiklösning inte 
kommer tillgodose framtidens trafikströmningar så kommer rondellerna vid 
Marknadsplatsen behöva byggas om för att klara mer kapacitet. För att kommunen ska klara 
av en kraftig tillväxt är en uppgradering av trafiklösningen nödvändig. Kostnaden kommer 
närmare kunna specificeras efter projektering.  
 
Utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar 
Förslaget är att avvakta tills vi kan ansöka om medfinansiering igen 2020 med genomförande 
2021. 
 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 

Medel behövs för att bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, vägar och gc- vägar 
samt övrig allmän platsmark och gestaltningsåtgärder i det nya industriområdet.  
 
 
 

Sektor välfärd 

Välfärdsteknik 
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och 
mobilitet.  

Inventarier LSS 
Inventarier ny gruppbostad LSS samt vissa inventarier till ombyggnationer av 
gruppbostäder.  

Inventarier till Nya Ekero 
Inventarier till nytt vård- och omsorgboende i Gällstad.  

 

Sektor lärande 

Inventarier skolor 
Inventarier till 2 moduler på Ulrikaskolan samt inventarier till byggprogrammet på 
Tingsholmsgymnasiet.  

Inventarier förskolor 
Inventarier till ny förskola i Ulricehamn och Gällstad samt till fler avdelningar på förskolan 
Tre Rosor, förskolan i Hössna, Hökerum och Trädet.   
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Sektor service 

 

Kultur och fritid 

Belysning Lassalyckan fotboll 
Byta ut nuvarande belysning till led-armaturer runt fotbollsplaner samt el-arbeten.  
 
Discgolf 
Avser anläggning av discgolfbana med 18 hål i Stadsparken. 
 
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan 
I utvecklingen ingår kommunens fritidsanläggningar och Lassalyckan, vilket inbegriper hela 
området. Medlen omfattar bland annat maskiner för att klara arbeten på fotbollsplaner, 
ishallar med mera. 
 
Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser 
Som en del i säkerhetsarbetet på badplatserna behövs en kontinuerlig uppdatering av 
bryggbeståndet på badplatserna. Detsamma gäller även båtbryggorna. 
 
Pott för offentlig gestaltning 
Avser medel för offentlig gestaltning utifrån beslutade riktlinjer. 
 
Sekretariatvagn för uthyrning till föreningar 
Inköp av ny sekretariatvagn för uthyrning och utlåning till föreningslivet. Den vagn som idag 
finns är renoverad och lagad flera gånger men kan inte renoveras mer. 
 

Utbyte spårmaskin 
Nuvarande spårmaskin togs i bruk till säsongen 2013/2014. Mot bakgrund av tidigare 
erfarenheter av livslängd och stora reparationskostnader är ett utbyte aktuellt runt 2020. 
Inköp av ny spårmaskin behöver göras under 2019 då förväntad leveranstid är lång. 
Med utökade spårområden och världscuptävlingarna är det avgörande att maskinen är i gott 
skick. Den belastas också hårdare med fler ytor att preparera efter spårutbyggnaden. 
Nuvarande maskin är avskriven 2023. 
 
Utbyte konstgräs A- och B-plan 
Planerna togs i bruk 2011 och belastas hårt då de också skottas vintertid. Redan nu ses att 
planerna börjar bli slitna, och på en sliten plan är även skaderisken högre.  
Tester genomfördes våren 2018 och visar på bra skötsel av planerna. Det finns dock 
förslitningar främst på A- och B-planerna och ett utbyte är aktuellt 2020–2021. Kostnaden 
bedöms till cirka 2,5 mnkr per plan inklusive anläggnings- och dräneringsarbeten. 
 
Inventarier stadsbibliotek 
När det nya stadsbiblioteket står klart finns behov av medel till inventarier. 
 
 

Kommunservice 

Arbetsvagn skogen 
Inköp av en ny arbetsvagn för att säkerställa en god arbetsmiljö för skogslagets medarbetare 
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då nuvarande vagn är utsliten. Då förvaltningen arbetar aktivt för att minska leasing är det 
istället endast aktuellt att köpa in en vagn. 

Parker och lekplatser 
Årliga medel för utbyten av redskap och utveckling av parker och lekplatser. 
Höjning med 200 tkr på grund av behovet att kunna upprätthålla en bra nivå i parkerna samt 
att trycket från väg- och samhällsföreningarna ökar gällande att ha samma nivå som 
centralorten. 

Städmaskiner 

Det pågår ett aktivt arbete med övergång från leasing till egen maskinpark. Utbytet beräknas 
ske under några år. Serviceavtal ska kopplas till inköpen vid upphandling. 

 

Fastighet 

Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning (tennis) 
Tennisklubbens lokaler är utdömda på grund av mögelangripet bottenbjälklag. Byggnaden är 
från 60-talet och inte värd att renovera. Kommunen hyr varje sommarhalvår en 
handikappanpassad toalett typ ”BajaMaja”. Investeringen avser en ny byggnad för 
omklädning och en offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. 
 
Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar behövs tillfälliga lokaler för att 
öka kapaciteten på platser i grundskolan. Tanken är att hyra modulbyggda lokaler, med 
placering vid Ulrikaskolan. Investeringen avser etablering av lokalerna. Medel har avsatts för 
genomförande i etapper. Hyran för lokalerna hanteras med driftmedel. 
 

Hamnbrygga Åsunden 
Bryggan söder om hamnbryggan har ersatts med en ny konstruktion som är estetiskt 
tilltalande och hållbar. Tanken är att ersätta bryggan i hamnen med något liknande, men 
anpassad så att båtar kan lägga till.  
 

Ny förskola i Ulricehamn 
Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Byggs nytt är det lämpligt att bygga sex avdelningar per 
fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver ske skyndsamt. Investeringen 
avser en ny förskola vid Ryttershov eller Wallenqvistgatan där detaljplanen tillåter det. Båda 
alternativen projekteras inledningsvis. Det projekteras för en färdigprojekterad byggnad för 
att korta ned tidsåtgången och för att hålla ned utgiften för byggnaden. 
 
Förråd Lassalyckan 
Stort behov av att kunna husera utrustning som används för skötsel och större arrangemang, 
Det gäller tävlingsmaterial, maskiner och annan utrustning som används vid skötsel av 
området.  Som det nu ser ut ligger mycket materiel utomhus, vilket gör att utrustningens 
livslängd förkortas. 
 
Anpassning av lokal för evakuering av gruppbostäder 
Kommunen hyr lokal på Riddargatan 7 till och med 2021. Den står tom och är lämplig att 
använda för evakuering under ombyggnaden av våra gamla gruppbostäder. Anpassningar i 
brand och utrymning är nödvändiga, ytskikten i bostäder är slitna och behöver åtgärdas. 
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Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 
Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som förväntas medföra energibesparingar under 
lång tid och samtidigt höja den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör 
investeringar i ny ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering 
värmesystem, led-belysning och tilläggsisolering. 
Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens 
fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste 
åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna skall pågå under några år. Kalkyler 
kommer att tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur 
mycket medel som behöver avsättas. 
 
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 
Komponentavskrivning tillämpas av Ulricehamns kommun från och med räkenskapsåret 
2015. Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder 
måste en fastighet/byggnad delas upp i komponenter. 
Tillkommande komponenter och utbyte av komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. 
Eventuellt återstående restvärde på en ersatt komponent ska då skrivas ned. Löpande 
underhåll ska kostnadsföras. 
Planerat underhåll, som inte redovisas som komponent, avser i första hand 
målningsunderhåll, markarbeten och underhåll av tekniska installationer. 
 
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö i kan tillgodoses i en byggnation av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.  
 

Diverse projekteringar 
Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som skall finansieras med de medel 
som beviljas för byggprojekten. Det förekommer ofta andra arbetsuppgifter med utredningar 
som kanske inte blir något byggprojekt. Det behövs medel för att finansiera den tid som åtgår 
till det. 
 
Ombyggnad Sim- och sporthall 
Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras 
åt tak, fasad, entré, kök och cafeteria, fönster, ytter- o innerdörrar. Teknik och ventilation 
sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion genomförd. Utredning av övriga 
byggnadsdelar behöver utföras eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån.  
 
Stadsbibliotek 
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling påbörjas 
hösten 2018. Planerad projektering hösten 2019. 
 
Ombyggnation gruppbostäder 
Ombyggnation av fyra äldre gruppbostäder utifrån genomförd förprojektering. Syftet är att 
göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt LSS. 
 

Upprustning skolgård Vegby 
Förnyelse av skolgård vid Vegby skola, behovet har funnits länge.  
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Utökning förvaltningslokaler 
Behovet av kontorsarbetsplatser ökar när kommunen växer och verksamheter förändras. 
Investeringen avser en utbyggnad vid UEAB:s kontor. Tanken är dels att ersätta 
Nämndhuset, dels att flytta ut verksamheter från Höjdgatan och Stadshuset för att avlasta 
samt skapa fler kontorsarbetsplatser i dessa byggnader. Byggs det en ny högstadieskola 
friställs Stenbockskolan och skulle kunna användas som kontor. I ett sådant läge finns inte 
behov av en utbyggnad vid UEAB. Nämndhuset kan användas under tiden till vad som 
händer med Stenbockskolan är utrett. Räcker inte Nämndhuset till eller av någon anledning 
inte skulle fungera kan lokaler hyras under en övergångsperiod.  
 
Ny skola F-6 i Ulricehamn 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar planeras för tillfälliga lokaler 
för att höja kapaciteten. Projektet behöver komma igång så fort markförsörjningsplanen är 
klar och pekar ut en lämplig plats. 
 

Ny skola 7–9 i Ulricehamn 
Utredning om en ny högstadieskola som ersätter Stenbocksskolan och Ätradalsskolan pågår i 
enlighet med budgetuppdrag. Start projektering 2021 om erforderliga beslut fattas. 
 
Ny förskola Trädet 
Tidsbegränsat bygglov nyligen förlängt och kan inte förlängas mer. Ny förskola behöver 
uppföras på annan plats som följer detaljplan. Måste stå klar 2021. 
 
 

Kost 

Diverse investeringar inom köksverksamheten 
Investeringsmedlen kommer att användas till att förnya eller komplettera den utrustning 
som idag finns i köken. Det kan till exempel röra sig om diskmaskiner, kombiugnar, 
kokgrytor, kyl, frys samt packmaskiner.  
 

IT 

Investeringar i IT-utrustning 
Tidigare har all IT-utrustning leasats med 3-åriga avtal. Enligt gjord utredning är det dyrare 
för kommunen att leasa utrustning än att själv äga utrustningen. Utifrån beräkningar av 
nuvarande bestånd av datautrustning, behov av ersättningar för datorer och nyinköp från 
verksamheterna bedöms inköpen av IT-utrustning uppgå till cirka 20,5 mnkr 2019. 

 

Övrigt 

 
Diverse verksamhetsinventarier 
Löpande anskaffningar till verksamheten. 
 
Ej kända projekt 
Medel för angelägna investeringar som aktualiseras under löpande budgetår. 
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Resultatbudget      

Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 291,4 226,9 235,0 242,5 250,3 

Verksamhetens 
kostnader -1 505,5 -1 510,7 -1 570,6 -1 631,0 -1 693,6 

Avskrivningar -56,9 -61,6 -66,2 -70,0 -75,0 

       

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 271,0 -1 345,4 -1 401,8 -1 458,5 -1 518,3 

         
Skatteintäkter 1 007,4 1 043,8 1 085,8 1 121,7 1 165,4 

Generella statsbidrag 
och utjämning 327,4 327,7 338,5 347,3 347,4 

Finansiella intäkter 21,4 19,1 15,0 14,0 14,0 

Finansiella kostnader -9,6 -10,3 -10,0 -10,0 -10,0 

       
ÅRETS RESULTAT 75,6 34,9 27,5 14,5 -1,5 
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Finansieringsbudget 
     

Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

  
  

  
Årets resultat 75,6 34,9 27,5 14,5 -1,5 

Ej rörelsekapitalpåverkande poster 
mm 56,9 61,6 66,2 70,0 75,0 

Summa tillförda medel 132,5 96,5 93,7 84,5 73,5 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

  

  

  

Nettoinvesteringar mm -139,5 -103,3 -312,7 -282,6 -449,2 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-139,5 -103,3 -312,7 -282,6 -449,2 

     
  

Övrigt kassaflöde -94,2 -65,0 219,0 190,5 360,4 

     
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -101,2 -71,8 0,0 -7,6 -15,3 
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Balansbudget      
Belopp i mnkr           

 Utfall Prognos Budget Plan Plan 

 171231 181231 191231 201231 211231 

Tillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

7,2 5,4 5,4 3,9 2,4 

Materiella anläggningstillgångar 885,0 928,5 1 175,0 1 387,6 1 761,8 

Finansiella 
anläggningstillgångar 959,9 963,7 975,7 979,7 983,7 

Summa anläggningstillgångar 1 852,1 1 897,6 2 156,1 2 371,2 2 747,9 

Bidrag till statlig infrastruktur 1,8 3,1 2,9 2,8 2,6 

Förråd och 
exploateringsområden 7,4 9,2 11,2 11,2 11,2 

Fordringar 70,8 75,0 80,0 80,0 80,0 

Kortfristiga placeringar, kassa 
och bank 98,8 80,7 80,7 80,7 57,9 

Summa omsättningstillgångar 177,0 164,9 171,9 171,9 149,1 

Summa tillgångar 2 030,9 2 065,6 2 330,9 2 545,9 2 899,6 

Eget kapital, avsättningar 
och skulder 

          

           

Eget kapital, 1 243,2 1 278,1 1 305,6 1 320,2 1 318,7 

därav årets resultat 75,6 34,9 27,5 14,5 -1,5 

           

Avsättningar för pensioner 15,8 17,5 18,0 18,5 19,5 

Övriga avsättningar 44,7 37,8 35,1 30,6 21,8 
Summa 60,5 55,3 53,1 49,1 41,3 

           
Långfristiga skulder 490,9 490,7 709,7 900,2 1 260,6 
Kortfristiga skulder 236,3 241,5 262,5 276,5 279,0 
Summa skulder 727,2 732,2 972,2 1 176,7 1 539,6 

           
Summa eget kapital,            

avsättningar och skulder 2 030,9 2 065,6 2 330,9 2 545,9 2 899,6 
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EKONOMISTYRPRINCIPER 
Gäller från 2019-01-01 och tillsvidare.  

 

Allmänt 

Driftbudgeten upprättas för en period om tre år för kommunens verksamhet. 

I budgeten styrs ekonomi och verksamhet. Alla styrdokument och mål för verksamheten som 
kräver resurser skall vara integrerade i den planering som sker i budgetprocessen. Budgeten 
är överordnad andra styrdokument. Budgetprocessen för kommunen sker enligt särskilt 
antaget dokument. 

Omfördelningar inom internbudgeten är möjliga att utföra årsvis eller löpande. 
 

Anslagsbindningsnivåer inom driftbudgeten samt internbudgeten för den 

kommunala organisationen 

Kommunfullmäktige tilldelar nettoramar till följande anslagsbindningsområden: 

- Kommunstyrelsen 

- Revision 

- Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun 

- Finansförvaltningen/övrigt 

 
Nettoramen för den kommunala organisationen är fast och får inte överskridas utan 
kommunfullmäktiges godkännande.  

Lönekostnadsökningar för den kommunala organisationen hanteras inom kommunstyrelsens 
internbudgetarbete. 

 

Investeringsbudget 
Kommunala investeringar som finns upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen 
beslutas efter särskild begäran hos kommunstyrelsen. Objekt understigande 5 mnkr och som 
finns upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen beslutas av kommunstyrelsen. 
Objekt överstigande 5 mnkr eller som saknas i investeringsbudgeten/investeringsplanen ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i 
investeringsbudgeten/investeringsplanen kan upp till 0,5 mnkr beslutas av beredande 
utskott.  

Samtliga investeringar inom den kommunala organisationen överstigande o,5 mnkr skall 
beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande ifrån 
ekonomichefen. 

Investeringar som beräknas omfatta flera år beslutas för hela perioden vid det första 
beslutstillfället. 
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Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag över årsskiftet sker genom begäran 
om ombudgetering per projekt i samband med att bokslutet behandlas.  

 

Åtgärder vid avvikelse i driftbudget samt omdisponeringar 

Så snart negativ avvikelse befaras inom kommunstyrelsens budget eller har konstaterats, är 
kommunstyrelsen skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så att 
nettoramen kan hållas. Vid betydande negativ avvikelse skall särskilda uppföljningsåtgärder 
vidtas. 

Omdisponeringar i den kommunala internbudgeten som innebär en väsentlig förändring av 
inriktningen, områden i budgeten, beslutas av kommunstyrelsen. Omdisponeringar mellan 
enskilda anslag och inom respektive chefs ansvarsområde beslutas av chefen för området. 
Omdisponeringar som inte är i linje med de av fullmäktige fastställda prioriteringarna skall 
godkännas av kommunstyrelsen. 

Omdisponeringar inom finansförvaltningen beslutas av ekonomichefen. 

Resultatöverföringar inom den kommunala verksamheten i driftsredovisningen görs inte. 

Inriktningen skall vara att budgeten endast förändras undantagsvis. 

 

Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget 

Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska 
utveckling. 

Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika med mer än 10 %, dock 
lägst o,5 mnkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 

 

Resultatuppföljningar 

Den kommunala organisationen och samtliga bolag inom kommunkoncernen skall lämna en 
ekonomisk uppföljning samt uppföljning av verksamhet, för april, augusti och december. 
Augusti månads uppföljning utgör delårsbokslut och december månads uppföljning utgör 
årsbokslut. Dessa tre uppföljningar redovisas till kommunfullmäktige.   

Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan uppföljning av verksamhet, för hela den 
kommunala organisationen utarbetas av ekonomifunktionen per februari samt oktober. 
Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. Redovisning av/beredning av 
resultatuppföljningar sker direkt till kommunstyrelsen.  

 

Bolagen 

All ekonomisk planering relaterat till den kommunala organisationen styrs och samordnas 
via Ulricehamns Stadshus AB. 
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Koncernbudget 

Avkastningskrav på bolagen med mera 

I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig 
ränta med mera ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2019 fastställs dessa 
enligt följande: 
 
 

STUBO AB 
 
Avkastning 
Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska 
resultatet, dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av 
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet. 
 
Bolaget skall över tid generera en avkastning om 5 % på fastighetsinnehavets marknadsvärde. 
 
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive 
räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga 
marknadsvärdet under perioden. 
 
Utdelning 
Det stalls inte något krav på utdelning. Avkastning enligt punkten ovan balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,4 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
 
ULRICEHAMNS ENERGI AB 
 
Avkastning 

Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5 % av totalt eget kapital enligt 2017 
års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital 
uppgick till cirka 349 mnkr. Detta innebär att bolagets resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt ska uppgå till lägst 17,4 mnkr år 2019. 
 
Utdelning och koncernbidrag 
Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 10,0 mnkr. (2018: 9,5 mnkr). Resterande 
avkastning balanseras i bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
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NÄRINGSLIV ULRICEHAMN AB 
 
Avkastning 
Det ställs inte något avkastningskrav på bolaget. 
Eget kapital uppgår i bokslut 2017 till cirka 23,8 mnkr. 
 
Utdelning 
Det ställs inte något utdelningskrav på bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Stadshus AB. 
 
 
VIST FASTIGHETS AB 
 
Avkastning 
Det ställs inte något avkastningskrav på bolaget. 
 
Utdelning 
Det ställs inte något utdelningskrav på bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 2,0 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
 

ULRICEHAMNS STADSHUS AB 
 
Avkastning 
Det ställs inte något avkastningskrav på bolaget. 
 
Utdelning 
Det ställs inte något utdelningskrav på bolaget. 
 
Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
avgift. 
 
Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB. 
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Finansieringsramar 

I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens 
totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via 
kommunens internbank. 

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2018: 

 

Lånelimit 
2018 

(mnkr)  
Ulricehamns Energi AB 290,0  
STUBO AB 415,0  
NUAB 3,0  
Ulricehamns kommun 0,0  
Vists Fastighets AB  50,0  
Ulricehamns Stadshus AB 97,5  
Brf Parkgården 47,0  
Summa 902,5  

  
 

 
Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2019-12-31 
Aktuell låneskuld per 2018-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
uppgår till 727,6 mnkr. 

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar till och med 2019-12-31 innebär att 
kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga. öka kommunkoncernens skulder, med 
totalt 392,4 mnkr till och med 2019-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen 
under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill saga låna upp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning inom samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården. 
 

 Lånelimit 2019 

Aktuell 
låneskuld           

2018-09-30 

Ram för nyupp-
låning till och 

med 2019-12-31 
Ulricehamns Energi AB 290,0 255,0 35,0 
STUBO AB 415,0 281,2 133,8 
NUAB 3,0 0,0 3,0 
Ulricehamns kommun* 62,4 -156,6 219,0 
Vists Fastighets AB  50,0 50,0 0,0 
Ulricehamns Stadshus AB 96,0 96,0 0,0 
Brf Parkgården 47,0 45,4 1,6 
Summa 963,4 571,0 392,4 

    
* Utlåningen 2018-09-30 överstiger 
   inlåningen med 156,6 mnkr.   
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Budget 2019 

Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen 

Koncernen Ulricehamns Stadshus AB 

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns 
Energi AB (UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda 
dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB. 
 
Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och 
uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt 
medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. 
 
Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade 
nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer. 
 
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. 
 
Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2019 kunna erhållas med 10,0 mnkr varav drygt  
8,7 mnkr kommer att överföras till NUAB. 
 
Det budgeterade resultatet före skatt 2019 uppgår till knappt 6,6 mnkr. 
 

Dotterbolagens verksamheter 

Ulricehamns Energi AB 

Ulricehamns kommun och därmed UEAB befinner sig fortsatt i en god tillväxt. Fler bostäder, 
fler invånare samt företagsetableringar medför en ökad efterfrågan på bolagets produkter. 
Utbyggnaden av bredband fortgår mot målet om 90 % anslutna till fibernätet 2020. Arbetet 
inriktas alltmer mot landsbygden inte minst på grund av de nedsläckningar av telestationer 
som Telia aviserat.  
 
Detaljplanearbetet för ett kommande Energi- & Miljöcenter fortgår och ett första Samråd har 
skett. Markförvärven gjordes klara under 2018 och nästa steg är att ett granskningsförslag tas 
fram. Bedömningen är att ett fjärrvärmeverk kan uppföras under 2019–2020.  

Moderniseringen av elnätet fortgår med en tillkommande transformator på Vist samt 
fortsatta nedgrävningar av luftledningsnätet på landsbygden.  

Från och med 2019-05-01 kommer matavfallsinsamling även gälla hushåll. Matavfall som 
inte hemkomposteras ska då läggas i en svart påse och det brännbara avfallet i en soppåse 
med annan färg. Samtliga påsar ska sedan läggas i samma sopkärl. Genom att bibehålla 
vikttaxan belönas de kunder som hemkomposterar, lämnar till återvinning och återbruk.  

 
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas ligga på cirka 45,7 mnkr varav 10 
mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 90 mnkr men en 
stark soliditet kvarstår. Lånebehovet beräknas till 10 mnkr per år.  
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Inklusive moms höjs priset för vatten och avlopp med i genomsnitt 0,15 öre/l, vilket 
motsvarar en höjning med 3 %. Den senaste upphandlingen av sopinsamlingen, innebär en 
höjning av renhållningstaxan med i genomsnitt på 5–8 kr per månad (lägenhet-villa). Det 
motsvarar en höjning med 5 %. För elnätet beräknas en höjning med 0,5 öre/kWh, vilket 
innebär en höjning med 1,2 %.  För fjärrvärmen beräknas taxan stiga 1,5 öre, vilket blir en 
höjning med 1,7 %.  

UEAB fortsätter sin påbörjade digitaliseringsresa och planerar inom de närmsta åren att 
påbörja arbetet med att ersätta gamla system med nya moderna systemlösningar.  

 

STUBO AB 

För att möta de allmänna kostnadsökningarna 2019 samt det stora underhållsbehovet som 
bolagets fastigheter inom miljonprogrammet kräver har bolaget ett hyreshöjningsbehov på 
2,2 %. Den ekonomiska vakansgraden för bostäder har beräknats till 2 %. Vakansen för 
lokaler beräknas till 0,8 mnkr då flera servicelokaler är outhyrda. Nedan återfinns 
kommentarer kring några av posterna i budgeten: 

Resultatet före skatt är budgeterat till 5,5 mnkr samt omsättningen beräknas uppgå till 76,0 
mnkr. Det egna kapitalet beräknas till 136,2 mnkr. Soliditet på 28,2 % (SABO-snitt på 
soliditet, år 2017, 32,8 % och företagsstorlek 1 00-1 999 där STUBO ingår är soliditeten 19,5 
%). Räntekostnaderna för 2019 är beräknade efter en medelränta på 2 %, varav 
kreditkostnaderna beräknas uppgå till 0,4 % för kommunens borgensåtagande. 

Den totala lånestocken beräknas per 2019-12-31 uppgå till 331,0 mnkr. Pågående och 
kommande investeringar för 2018 ryms inom beviljad finansieringsram om 415,0 mnkr som 
är antagen av kommunfullmäktige. Avkastningen för perioden är 5 %.  

Driftkostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 3 %, vatten 3 %, el 
1,2 %, fjärrvärme 1,7 % samt renhållning 5 %.  

Underhållet beräknas uppgå till 12 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat inre och 
yttre underhåll, utemiljö och energieffektivisering. Den största satsningen görs på 
bostadsområdet Karlslätt där en total översyn av utemiljön kommer att göras. För detta 
specifika objekt har STUBO sökt och beviljats medfinansiering av Boverket inom ramen för 
deras satsning på utemiljöer i hyreshusområden.  

Bolaget driver projekt för nybyggnation genom processer för detaljplaneändringar samt 
förtätningar inom befintliga områden som ej kräver detaljplaneändringar. Planprocessen för 
byggnation på Stockrosen 1 pågår och projektering för två punkthus samt en 
centrumbyggnad för gruppbostad har inletts. Även en planprocess för byggnation av 
flervåningshus på Hemrydsgatan är inledd men är vilande.  

De fastighetsförbättringar som kommer att utföras under 2019 är bland annat byte av 
fönster, fasader, stammar samt energibesparande åtgärder.  

 

Under 2019 fortsätter arbetet i enlighet med lagd plan, vilket innebär fokus på nyproduktion, 
förbättringar i befintligt fastighetsbestånd samt utveckling av personal och arbetssätt.  
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Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god 
efterfrågan på bostäder. STUBO AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för 
att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar. 
Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med 
investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och 
konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande 
faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt. 

 

Näringsliv Ulricehamn AB 

NUAB märker på flera sätt att det är en stark tillväxt i Ulricehamns kommun. Det är en 
ökning i antal förfrågningar från företag och regionala samarbetspartners bland annat i 
frågor kring kompetensförsörjning och etableringar. NUAB arbetar proaktivt med 
införsäljning av nya industrietableringar. Därutöver ska bolagets roll stärkas hos det 
befintliga näringslivet. Det görs tillsammans med den kommunala förvaltningen. Vidare har 
bolaget en ledande roll i att stärka arbetet mellan skola och näringsliv.  

NUAB är en part i arbetet med att arrangera världscupen i längdskidor Ulricehamn 26–27 
januari 2019. NUAB ansvarar för evenemang i den veckan som världscupen i längdskidor 
arrangeras. Invigningen är ett exempel. NUAB ska under året tillsammans med 
Cityföreningen och Fastighetsägarna arbeta för ett attraktivt centrum.  

På intäktssidan kommer intäkterna från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund att 
upphöra när cykel- och vandringsprojektet avslutas. Det medför också att kostnader som har 
gällt projektet kommer att försvinna. En förväntad kostnadsökning är invigningen av 
världscupen. Koncernbidraget utökas med 0,5 mnkr till 8,7 mnkr.  
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Resultatbudget för koncernen 2019 

 

 Stadshus AB UEAB STUBO NUAB Vist fast. AB  KONCERNEN 

Belopp i tkr         

Rörelsens intäkter  420 255 950 76 049 1 353 2 400  336 172 

Rörelsens kostnader  -600 -206 150 -64 200 -10 071 -2 066  -283 087 

         

         

Rörelseresultat -180 49 800 11 849 -8 718 334  53 085 

         

Finansiella poster:         

Ränteintäkter   75 100 0 39  214 

Räntekostnader -450 -4 150 -6 400 -0 -120  -11 120 

         
Resultat efter 
finansiella poster -630 45 725 5 549 -8 718 253  42 179 

         

Bokslutsdispositioner         
Erhållna 
koncernbidrag 1 282   8 718   10 000 
Lämnade 
koncernbidrag  -10 000     -10 000 
Avsättning 
obeskattade 
reserver  -35 625     -35 625 

Resultat före skatt 652 100 5 549 0 253  6 554 
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Ulricehamns Stadshus AB 

Resultatbudget       
 Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 420 420 280 420  420 

Övriga intäkter 0 0 0 0  0 

SUMMA INTÄKTER 420 420 280 420  420 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader 0 0 0 0   0 

Övriga kostnader -551 -600 -390 -600  -600 

SUMMA KOSTNADER -551 -600 -390 -600  -600 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -131 -180 -110 -180  -180 

        

Avskrivningar 0 0 0 0  0 

Summa avskrivningar 0 0 0 0  0 

        

Summa rörelsekostnader -551 -600 -390 -600  -600 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -131 -180 -110 -180  -180 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter        

Räntekostnader -592 -600 -396 -500  -450 

Summa finansiella poster -592 -600 -396 -500  -450 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -723 -780 -506 -680  -630 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 1 282 1 282 855 1 282  1 282 

Lämnat koncernbidrag        

Summa koncernbidrag 1 282 1 282 855 1 282  1 282 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 559 502 349 602  652 

        

Skatt -123      

        

RESULTAT EFTER SKATT 436      
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Ulricehamns Stadshus AB 

Balansbudget 
 

Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        
TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  0 

Finansiella anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 300 300 300  300 300 

Summa anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 300 300 300  300 300 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 72 0 348 100   70 

Kassa och bank 2 957 3 621 2 927 1 927  2 587 

Summa omsättningstillgångar 3 029 3 621 3 275 2 027  2 657 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 303 329 303 921 303 575 302 327  302 957 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000  10 000 

Villkorat aktieägartillskott 190 100 190 100 190 100 190 100  190 100 

Fritt eget kapital 5 017 5 419 5 453 5 453  6 055 

Årets resultat 436 502 349 602  652 

Summa eget kapital 205 553 206 021 205 902 206 155  206 807 

        

Långfristiga skulder 97 500 97 500 97 500 96 000  96 000 

        

Kortfristiga skulder 276 400 173 182  150 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 303 329 303 921 303 575 302 337  302 957 
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Ulricehamns Energi AB 

Resultatbudget 
 

Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 171 547 177 400 117 338 178 800  183 000 

Övriga intäkter 87 946 79 750 48 871 84 100  72 950 

SUMMA INTÄKTER 259 493 257 150 166 209 262 900  255 950 

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader -46 937 -51 600 -34 740 -51 600  -53 500 

Övriga kostnader -113 014 -115 275 -76 190 -118 350  -113 850 

SUMMA KOSTNADER -159 951 -166 875 -110 930 -169 950  -167 350 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 99 542 90 275 55 279 92 950  88 600 

        

Avskrivningar -33 122 -36 425 -23 963 -36 500  -38 800 

Summa avskrivningar -33 122 -36 425 -23 963 -36 500   -38 800 

       

Summa rörelsekostnader -193 073 -203 300 -134 893 -206 450  -206 150 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 66 420 53 850 31 316 56 450  49 800 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter 64 75 70 75  75 

Räntekostnader -4 009 -3 850 -2 505 -3 760  -4 150 

Summa finansiella poster -3 945 -3 775 -2 435 -3 685  -4 075 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 62 475 50 075 28 881 52 765  45 725 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0  0 

Lämnat koncernbidrag -9 500 -9 500 -6 333 -9 500  -10 000 

Summa koncernbidrag -9 500 -9 500 -6 333 -9 500  -10 000 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 52 975 40 575 22 548 43 265  35 725 

        

Bokslutsdispositioner -52 700 -40 475  -43 165  -35 625 

Skatt -209 -40  -40  -40 

        
RESULTAT EFTER SKATT OCH 
BOKSLUTSDISPOSITIONER 66 60  60  60 
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Ulricehamns Energi AB 

Balansbudget 
 

Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 662 862 718 351 692 503 718 762   769 312 

Finansiella anläggningstillgångar 142 142 142 142  142 

Summa anläggningstillgångar 663 004 718 493 692 645 718 904  769 454 

        
Omsättningstillgångar 
Varulager 3 890 4 300 3 662 4 000  4 400 

Fordringar 64 136 74 400 40 467 68 000  75 400 

Kassa och bank 18 489 15 800 24 649 25 037  25 823 

Summa omsättningstillgångar 86 515 94 500 68 778 97 037  105 623 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 749 519 812 993 761 423 815 941  875 077 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 126 325 126 325 126 325 126 325  126 325 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0  0 

Fritt eget kapital 10 695 10 756 10 763 10 762   10 822 

Årets resultat 66 60 22 526 60  60 

Summa eget kapital 137 086 137 141 159 614 137 147  137 207  

       

Obeskattade reserver 272 618 305 443 272 618 315 782  351 407 

        

Långfristiga skulder 280 413 284 909 282 099 284 013  299 163 

        

Kortfristiga skulder 59 402 85 500 47 092 78 999  87 300 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 749 519 812 993 761 423 815 941  875 077 
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STUBO AB 

Resultatbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 70 815 72 985 48 972 72 687  74 549 

Övriga intäkter 2 090 1 500 4 972 5 500  1 500 

SUMMA INTÄKTER 72 905 74 485 53 944 78 187  76 049 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader -11 850 -12 700 -9 088 -13 000  -13 800 

Övriga kostnader -39 077 -40 099 -30 779 -43 800  -41 400 

SUMMA KOSTNADER -50 927 -52 799 -39 867 -56 800  -55 200 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 21 978 21 686 14 077 21 387  20 849 

        

Avskrivningar -17 931 -9 000 -5 701 -8 828  -9 000 

Summa avskrivningar -17 931 -9 000 -5 701 -8 828  -9 000 

        

Summa rörelsekostnader -68 858 -61 799 -45 568 -65 628  -64 200 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 4 047 12 686 8 376 12 559  11 849 

        

Finansiella poster        

Utdelning på andelar i dotterföretag 24 089 0 0 0  0 

Ränteintäkter 69 50 83 100  100 

Räntekostnader -5 804 -6 000 -3 695 -6 000  -6 400 

Summa finansiella poster 18 354 -5 950 -3 612 -5 900  -6 300 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 401 6 736 4 764 6 659  5 549 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0  0 

Lämnat koncernbidrag 0 0 0 0  0 

Summa koncernbidrag 0 0 0 0  0 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 22 401 6 736 4 764 6 659  5 549 

        

Skatt 292       

RESULTAT EFTER SKATT 22 693      
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STUBO AB 

Balansbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

        

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 401 463 448 801 410 836 402 166   457 331 

Finansiella anläggningstillgångar 228 230 191 191  228  

Summa anläggningstillgångar 401 691 449 031 411 027 402 357  457 559 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 2 950 1 360 2 822 14 000  2 885 

Kassa och bank 23 807 7 536 16 540 16 000  23 000 

Summa omsättningstillgångar 26 757 8 896 19 363 30 000  25 885 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 428 448 457 927 430 389 432 357  483 444 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 52 529 52 529 52 529 52 529  52 529 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0  0 

Fritt eget kapital 48 899 78 770 71 507 71 592  78 166 

Årets resultat 22 693 6 736 4 764 6 659  5 549 

Summa eget kapital 124 121 138 036 128 800 130 780  136 244 

       

Uppskjuten skatteskuld  2 682 5 500 2 682 5 000  3 000 

       

Långfristiga skulder 281 200 300 000 281 200 281 200  331 200 

        

Kortfristiga skulder 20 445 14 391 17 707 15 377  13 000 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 428 448 457 927 430 389 432 357  483 444 
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Näringsliv Ulricehamn AB 

Resultatbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 2 864 1 808 1 353 1 700  1 303 

Övriga intäkter 30 70 64 70  50 

SUMMA INTÄKTER 2 894 1 878 1 417 1 770  1 353 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader -4 387 -4 986 -3 141 -5 100  -5 217 

Övriga kostnader -5 600 -4 590 -2 785 -4 490  -4 434 

SUMMA KOSTNADER -9 987 -9 576 -5 926 -9 590  -9 651 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -7 093 -7 698 -4 509 -7 820  -8 298 

        

Avskrivningar -236 -510 -276 -420  -420 

Summa avskrivningar -236 -510 -276 -420  -420 

        

Summa rörelsekostnader -10 223 -10 086 -6 202 -10 010  -10 071 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -7 329 -8 208 -4 785 -8 240  -8 718 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter 0 0 0 0  0 

Räntekostnader -6 -10 0 0  0 

Summa finansiella poster -6 -10 0 0  0 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - 7 335 -8 218 -4 785 -8 240  -8 718 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag 8 218 8 218 5 478 8 218  8 718 

Lämnat koncernbidrag        

Summa koncernbidrag 8 218 8 218 5 478 8 218  8 718 

        

RESULTAT FÖRE SKATT 883 0 693 -22  0 

        

Skatt -213      

        

RESULTAT EFTER SKATT 670      
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Näringsliv Ulricehamn AB 

Balansbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 5 325 6 530 5 049 4 905  4 485 

Finansiella anläggningstillgångar 14 030 14 340 14 030 14 030  14 030 

Summa anläggningstillgångar 19 355 20 870 19 079 18 935  18 515 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 887 700 968 700  600 

Kassa och bank 5 832 3 000 6 053 5 730  5 650 

Summa omsättningstillgångar 6 719 3 700 7 021 6 430  5 362 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 26 074 24 570 26 100 25 365  24 765 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 300 300 300 300  300 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0   0 

Fritt eget kapital 22 817 23 487 23 487 23 487  23 465 

Årets resultat 670 0 693 -22  0 

Summa eget kapital 23 787 23 787 24 480 23 765   23 765 

        

Långfristiga skulder 0 0 0 0  0 

        

Kortfristiga skulder 2 287 783 1 620 1 600  1 000 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 26 074 24 570 26 100 25 365  24 765 
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Vist Fastighets AB 

Resultatbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

INTÄKTER        

        

Försäljning 2 491 3 900 1 600 2 400  2 400 

Övriga intäkter 0 0 0 0   0 

SUMMA INTÄKTER 2 491 3 900 1 600 2 400  2 400 

        

        

KOSTNADER        

        

Personalkostnader 0 0 0 0  0 

Övriga kostnader -492 -470 -343 -515  -515 

SUMMA KOSTNADER -492 -470 -343 -515  -515 

        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 999 3 430 1 257 1 885  1 885 

        

Avskrivningar -1 551 - 1551 -1 034 -1 551  -1 551 

Summa avskrivningar -1 551 - 1551 -1 034 -1 551  -1 551 

        

Summa Rörelsekostnader -2 043 - 2 021 -1 377 -2 066  -2 066 

        

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 448 1 879 223 334  334 

        

Finansiella poster        

Ränteintäkter 0 0 26 39  39 

Räntekostnader -65 -1 460 -80 -120  -120 

Summa finansiella poster -65 -1 460 -54 -81  -81 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 383 419 169 253  253 

        

Koncernbidrag        

Erhållet koncernbidrag        

Lämnat koncernbidrag        

Summa koncernbidrag       

       

RESULTAT FÖRE SKATT 383 419 169 253  253 

        

Skatt -344      

        

RESULTAT EFTER SKATT 39      
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Vist Fastighets AB 

Balansbudget Årsbokslut Budget Bokslut Prognos  Budget 

Belopp i tkr 2017 2018 20180831 2018  2019 

        

TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 64 834 63 284 63 800 63 283  61 732 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  0 

Summa anläggningstillgångar 64 834 63 284 63 800 63 283  61 732 

        

Omsättningstillgångar        

Fordringar 825 1 235 1 118 1 373  1 403 

Kassa och bank 9 141 11 080 10 661 11 000  12 553 

Summa omsättningstillgångar 9 966 12 315 11 779 12 373  13 956 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 74 800 75 599 75 579 75 656  75 688 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital 27 500 27 500 27 500 27 500  27 500 

Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0  0 
 
Fritt eget kapital -2 759 -2 720 -2 720 -2 720  -2 467 

Årets resultat 39 419 169 253  253 

Summa eget kapital 24 780 25 199 24 949 25 033  25 286 

        

Långfristiga skulder 50 000 50 000 50 000 50 000  50 000 

        

Kortfristiga skulder 20 400 630 623  402 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 74 800 75 599 75 578 75 656  75 688 
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Investeringsbudget koncernbolagen 
 

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2019-2021   
Projekt Budget             

2019 

Plan      
2020 

Plan      
2021 

Totalt 

Ulricehamns Energi AB     
Elnät 21,0 10,5 17,8 49,3 

Gatubelysning 1,5 1,5 3,0 6,0 

Fjärrvärme 12,1 22,0 6,0 40,1 

Fiber 21,6 22,2 11,5 55,3 

VA 17,2 23,2 25,0 65,4 

Entreprenad 10,2 7,8 7,9 25,9 

Miljö 1,8 0,5 2,5 4,8 

Övrigt 4,2 4,4 1,3 9,9 

      
STUBO AB     
Nybyggnation     
Förtätning Stockrosen 1; tre hus, 24 lägenheter 35,0   35,0 

Förtätning Stockrosen 1; två punkthus, 64 lägenheter  100,0  100,0 

Förtätning Hemrydsgatan; två punkthus, 80 lägenheter   150,0 150,0 

      
Ombyggnation     
Energiinvestering 1,0 1,0 1,0 3,0 

Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö  5,0 4,0 3,0 12,0 

Fastighetsförbättringar; fönster, stammar, fasader m.m.  4,0 3,0 3,0 10,0 

Ombyggnation kringorten, Dalum 12,0   12,0 

Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1)   50,0 50,0 

      
      
      

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2019-2021 146,6 200,1 282,0 628,7 
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Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 
mnkr 

UEAB 

Avdelning Vad   När  Belopp (mnkr) 

Elnät Samförläggning med fibernät 2019-2020 19,3  

 Förstärkningsarbeten, reinvesteringar 2019 13,0 

 Tillkommande trafo på Vistaholm 2021 5,5 

 Nyexploatering  2019-2021 9,0 

 

Fjärrvärme EMC med fjärrvärmeverk  2019-2021 36,4 

 Anslutningar stamledningar, serviser 2019-2021 3,5 

 Flytt av produktionsanläggning Gällstad  2021 1,0 

 

Gatubelys Start av större reinvesteringsprojekt 2021 1,5  

 

Fiber Villafiber   2019-2021 9,0 

 Landsbygdsfiber  2019-2021 45,0 

 

VA Nyexploatering  2019-2021 31,0 

 Sanering   2019-2021 16,5 

 Ny vattentäkt i Högagärde  2019-2021 5,6 

 Lastbil   2019 2,1 

 

Entreprenad Personbilar   2019-2021 21,6 

 Byte av lastbil  2019 2,1 
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Avdelning Vad   När  Belopp (mnkr) 

 

Miljö Maskinhall   2019 1,0 

 Byte av komprimatorer, 2 st 2021 2,0 

 Byte av containerpackare, 5 st 2019-2021 1,4 

 

Övrigt Renovering av byggnader m.m.  2019-2021 1,5 

 Passagelarm   2020 1,5 

 Byte av datasystem  2019-2020 5,5 

 

STUBO 

Förtätning Stockrosen 1    2019 35,0  

Byggnation i området “bakom Solrosens äldreboende”. Här har STUBO haft som plan att 

inom ramen för befintlig detaljplan bygga tre stycken tvåningshus på totalt 24 lägenheter. 
Bolaget har dessutom haft höga förväntningar på att komma snabbt fram till bygglov och 
byggstart. Det visar sig att det finns problem med detta och eventuellt krävs ny detaljplan. 
Etappen är i nuläget osäker.  

 

Förtätning Stockrosen 1    2020 100,0 

Pågående detaljplaneprocess med mål att bygga två punkthus på totalt 64 lägenheter, 
cirka 6 våningar och ett gruppboende.  

 

Förtätning Hemrydsgatan   2021 150,0 

En planprocess för nyggnation av flervåningshus på Hemrydsgatan på totalt 80 lägenheter 
är inledd men är vilande.   
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Övergripande trender 
Världen ändras hela tiden och likt alla kommuner blir Ulricehamn allt mer beroende av 
omvärlden, internationella och nationella beslut. Nedan sammanfattas de övergripande 
områden och förändringar som starkt påverkar Sverige på alla nivåer, belysta av SKL i deras 
Vägval för framtiden 3. På efterföljande sidor ges sedan djupgående analyser från 
kommunens olika verksamhetsområden.  

Globalisering 
Den ökade öppenhet som finns mellan stater och samhällen påverkar framför allt handel, 
investeringar och kapital samt information och teknologi. Det har följder för konkurrens 
genom företags möjligheter att söka sig till, och investera i, länder med lägre 
produktionskostnader. Det innebär också en ökad spridning av kunskap och teknik som kan 
användas till att skapa välstånd. Utmaningarna med globaliseringen utgörs av 
maktförflyttning från nationer till marknaden och inkomstklyftor och miljöpåverkan.  

Demografi 
Den demografiska utvecklingen och en tydlig trend i västvärlden med låga födelsetal, ökad 
livslängd och en allt äldre befolkning påverkar direkt efterfrågan på välfärdstjänster som 
skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Det ställer utökade krav på 
samhällsplanering och finansiering. Migrationen till EU-länderna från krigshärjade och/eller 
fattiga länder har skapat politisk splittring och oenighet både inom och mellan många länder. 
Hur välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska förändringarna beror i stor 
utsträckning på i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i arbete och kan bidra 
till finansieringen av välfärden. 

Klimat 
För världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i 
form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om 
vattenresurser samt människor på flykt. Det är oundvikligt att länder, företag och individer 
behöver förändra beteenden och vanor när det gäller transporter, matvanor, produktions- 
och konsumtionsmönster samt återvinning. 

Teknik 
När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen och det sker 
just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster 
kommer att påverkas på en rad olika sätt. Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan 
användas än att förutse hur tekniken påverkar människors beteenden. Ofta syns inte 
konsekvenserna förrän tekniken funnits en tid. Ny teknik innebär också att nya färdigheter 
och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. 
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Befolkning 

Omvärld 
Under de senaste 10 åren har Sveriges befolkning vuxit med nästan 1 miljon invånare. De 
kommande 10 åren väntas en fortsatt kraftig befolkningsökning som därefter mattas av 
något. Befolkningstillväxten beror till stor del på de senaste årens migration till Sverige. 
Kommunmottagandet år 2017 omfattade 68 442 personer. Enligt Migrationsverkets prognos 
väntas det stegvis minska till 32 000 personer år 2021. Konflikter och klimatförändringar i 
världen kommer sannolikt även fortsatt generera flyktingströmmar mot Europa och Sverige. 
Hur stor den asylrelaterade invandringen blir beror i hög grad på vilket regelverk EU och 
Sverige kommer anta på migrationsområdet.  

Den äldre delen av landets befolkning ökar i relativt hög takt då den stora gruppen 40-talister 
når högre åldrar och då ökar medellivslängden. Fram till 2030 förväntas åldersgruppen 65+ 
öka med ungefär 19 procent och åldersgruppen unga i åldern 0-19 år med ungefär 11 procent. 
Samtidigt ökar åldersgruppen 20-64 år med knappt 7 procent. Innebörden av detta är att 
befolkningen i arbetsför ålder kommer behöva försörja en allt större äldre och yngre 
befolkning. Med andra ord kommer den demografiska försörjningskvoten öka och Statistiska 
Centralbyrån (SCB) gör prognosen att den kommer fortsätta att öka fram till ungefär år 
2060. 

Ulricehamn 
Befolkningsökningen i Ulricehamns kommun var under åren 2015-2017 den största i 
kommunens historia. Förklaringen är dels att invandringen varit stor, dels att det har byggts 
många bostäder i kombination med hög efterfrågan. Den befolkningsgrupp som är mest 
benägen att flytta till kommunen är barnfamiljer. 

Enligt kommunens befolkningsprognos väntas den totala folkmängden öka från 24 296 
invånare år 2017 till cirka 27 000 år 2027. Med undantag för år 2018 förväntas en fortsatt 
hög befolkningstillväxt fram till 2023 kopplat till planer på mer bostadsbyggande. Därefter 
väntas den successivt avta till en nivå som ligger närmare kommunens mer långsiktiga trend. 
Befolkningsutvecklingen kan dock påverkas mycket av svängningar i konjunkturen och på 
bostadsmarknaden. Födelsetalen väntas öka under de kommande 10 åren, eftersom de stora 
årskullarna födda kring 1990 kommer upp i barnafödande åldrar. För kommunens 
verksamhetsplanering kan de viktigaste befolkningsökningarna väntas i förskoleåldrarna, i 
de lägre skolåldrarna (6-9 år) samt bland kommunens äldre invånare. 

 

Utmaningar Möjligheter 

 Fler barn och unga innebär ökade behov 
inom förskola och skola 

 Den stora ökningen av äldre genererar 
ökade behov inom äldreomsorgen 

 Hög efterfrågan på bostäder ställer krav 
på markförsörjning, detaljplanering och 
en bra fysisk planering i allmänhet 

 Befolkningstillväxt ger ökade 
skatteintäkter 

 En större befolkning skapar bättre 
förutsättningar för näringsliv och handel 
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Ekonomi 

Omvärld 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och de flesta bedömare räknar med att BNP 
växer med närmare 3 procent under 2018. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 
2019, men samtidigt förväntas utvecklingen i omvärlden bli något bättre vilket gynnar svensk 
export. Högkonjunkturen beräknas då nå sin topp, men svensk bruttonationalprodukt (BNP) 
växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar, enligt SKL, inte beräknas öka alls 
under 2019 sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett 
betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de växande behoven 
av förskola, skola och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Under konjunkturuppgången har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit 
tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen 
bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en 
mycket svag återhämtning sedan 2010, växer ekonomin i snabbare takt. 

Riskerna i ekonomin har ökat under senare tid - utöver ökad amerikansk protektionism och 
politisk osäkerhet kvarstår risken för hushållens skuldsättning och utvecklingen av svenska 
bostadspriser. 

Ulricehamn 
Utifrån SKL:s skatteunderlagsprognoser och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i 
Ulricehamns kommun är bedömningen att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än 
intäkterna de kommande åren. De ekonomiska förutsättningarna beräknas inte vara lika 
gynnsamma som har varit fallet under senare år. Med den snabba befolkningstillväxt som 
förväntas i kommunen följer ett omfattande behov av investeringar och därmed ökade 
kostnader. För åren 2019-2021 planeras investeringar för cirka 1 mdkr. 

Utöver osäkerheten i befolknings- och skatteunderlagsprognoserna är en ytterligare faktor att 
beakta vilka förändringar som görs i statsbidragen till kommunerna under kommande år. 
Åtminstone den nu sittande regeringen har redovisat att det kan komma ytterligare tillskott 
till kommuner och landsting.  

Möjligheter Utmaningar 

 Hög investeringstakt innebär ökade 
kostnader  

 Kostnader som ökar i snabbare takt än 
skatteintäkterna innebär 
effektiviseringskrav  

 Integration  

 Fler bostäder  
 Utökad service  
 God ekonomi 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Omvärld 
En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten samtidigt som den 
inhemska efterfrågan antas fortsätta öka i normal takt framöver, vilket gynnar den 
västsvenska industrin. Konjunkturinstitutet menar att högkonjunkturen håller i sig även 
under 2019, med arbetslösheten kvar på 2018 års rekordlåga nivå 6,2 %.  

Det råder obalans på arbetsmarknaden mellan arbetsgivarnas krav och de arbetssökandes 
kompetens. Arbetslösheten bland unga och nyanlända är högre än för befolkningen i övrigt. 
Det finns få jobb för kortutbildade och kompetensförsörjning bedöms av Svenskt Näringsliv 
vara största utmaningen för svensk tillväxt. 

Ulricehamn 
Kommunens differentierade näringsliv är starkt inom bygg-, tillverknings- och textilindustrin 
och de senaste åren har även turismsektorn stärkts. Bredden på branscher och många små 
företag är en styrka i en föränderlig värld. Kommunen bedöms attraktiv för nyetableringar 
och infrastruktursatsningar som Götalandsbanan samt fortsatt motorvägsutbyggnad av väg 
40 är av största vikt för Ulricehamns tillväxt och sysselsättning framöver. Av kommunens 
aktiebolag med tre eller fler anställda, tror nästan 40 % på ett ökat personalbehov de 
kommande fem åren. Samtidigt anser över hälften av de tillfrågade att det är svårt att hitta 
rätt kompetens.  

Arbetslösheten låg i juli 2018 på 4,6 % i Ulricehamns kommun. En minskning från samma 
period 2017 med 0,1 procentenhet. I jämförelse med Västra Götalands genomsnitt på 6,1 % 
låg Ulricehamn också lägre. Gruppen arbetslösa unga mellan 18-24 år låg på 5,5 % 2018, 
vilket är lägre än både rikets 8,6 % och länets 7 %. Även här har andelen minskat från 2017 
års 7,4 %. När det gäller utrikesfödda låg arbetslösheten på 19,9 %. En minskning mot 
föregående års 23 %, i nivå med rikets men högre än länets 18,6 %. Inom sist nämnda 
gruppen är det även högre arbetslöshet för kvinnor än för män. 

Bland dem som står långt från arbetsmarknaden och är i kommunal insats, kan noteras 
psykisk ohälsa vara återkommande orsak. Personer utan gymnasieutbildning har också 
betydligt mycket svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Utmaningar  Möjligheter  

 Matchning efterfrågan/tillgång på 
kompetens  

 Fortsatt infrastrukturutbyggnad 
 Tillgång till attraktiv mark för 

företagsetableringar  
 Stimulera unga till som lägst en 

gymnasieutbildning  
 Adekvat stöd för personer med psykisk 

ohälsa  
 Nyanlända, specifikt kvinnor, till arbete 

och självförsörjning  

 Attraktiv tillväxtort med bra logistiskt 
läge  

 Differentierat näringsliv  
 Geografiskt nära större universitets- och 

högskoleorter  
 Överenskommelse om samverkan för 

unga och nyanlända till arbete 
 Samarbete skola – näringsliv 
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Personal 

Omvärld 
Vissa yrkesgrupper och specialistbefattningar, till exempel ingenjörer inom det tekniska 
området/fysisk planering, är svårrekryterade. Konkurrensen fortsätter också att öka om 
framför allt lärare och socionomer i takt med stora pensionsavgångar, ett ökat antal yngre 
och äldre invånare, samt brist på utbildad personal. Bemanningsbranschens intåg i sjukvård 
och socialtjänst har lett till att vissa yrkesgrupper fått förbättrade villkor hos arbetsgivare. 

För mindre tätorter och landsbygdskommuner kan rekryteringssvårigheter bero på upplevd 
bristande samhällsservice eller att övriga i hushållet till den som erbjuds anställning inte kan 
hitta jobb i kommunen. För storstadsområden kan det istället vara svårt att behålla personal 
till följd av enkelheten att byta jobb inom regionen.  

Den demografiska trenden leder till att antalet anställda inom välfärdstjänster behöver öka 
med knappt 200 000 personer fram till och med 2026. Antalet personer i arbetsför ålder 
ökar inte i samma utsträckning. 

Rekryteringssvårigheter motiverar till nya lösningar och många kommuner ser över sin 
organisation och arbetsfördelning. Andra kompetenser och nya yrken kan bidra till att lösa 
kompetensförsörjningen. Vissa kommuner samarbetar också om specialistkompetenser. 
Innovationer inom forskning och utveckling påverkar verksamheters utformning och därmed 
behov av kompetens. Det gäller inte minst den digitala utvecklingen. Positivt är att flera 
välfärdsjobb fortfarande upplevs som attraktiva bland ungdomar, vilket är nödvändigt om 
kommuner, landsting och regioner ska kunna attrahera den bästa arbetskraften i framtiden. 

Ulricehamn 
Befolkningstillväxten i Ulricehamn leder till att behovet av nya medarbetare ökar. Det ställs 
även allt högre krav på kommunens tjänster. Behovet av välutbildad personal ökar därmed 
successivt samtidigt som behovet av kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen 
ökar.  

Utmaningar Möjligheter 

 Stora pensionsavgångar skapar behov av 
rekrytering av medarbetare och chefer 

 Få äldre medarbetare och chefer att 
förlänga arbetslivet 

 Möta kompetensbehovet genom nytänk 
kring tjänsters innehåll och krav 

 Bra arbetstillfällen med goda villkor 
 Ledarutveckling  
 Pensionsavgångar skapar rörlighet  
 Heltid som norm  
 Vidareutbildning av medarbetare 
 Trivsel och arbetsglädje i organisationen 
 Ökad digitalisering 
 Väl fungerande integration 
 En nämnd/en förvaltning ger bra 

förutsättningar för effektiv verksamhet 
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Samhällsbyggnad 

Omvärld 
De globala trenderna har stor påverkan på samhällsutveckling och planering. En åldrande 
befolkning och invandringen ställer nya krav på boendeformer och kommunal service.  
Kommuninvånaren ställer också högre krav på förenklad service och tillgång till digitala 
verktyg. Tillväxt och konsumtion ställer krav på socialt ansvarstagande och effektiva 
miljöåtgärder. Urbaniseringen, där nästan hälften av världens befolkning idag lever i städer, 
är också en trend som förväntas hålla i sig och förstärkas. 

Riksdagen genomför regelbundet förändringar i lagstiftningen, kopplat till främst plan- och 
bygglagen, för att förenkla plan- och bygglovsprocesserna. Kommunernas tillsynsansvar 
kopplat till miljö har även utökats vilket påverkar kommunens verksamheter.  

Regeringen fattade i maj 2018 beslut om en ny nationell infrastrukturplan för planperioden 
2018–2029, med järnvägssträckan Göteborg-Borås som en utpekad större investering. En ny 
stambana indikerar avsikten att knyta ihop landet med spårburen infrastruktur.  

Ulricehamn 
Kommunen har flera utpekade målsättningar i sin vision där en prioriterad 
samhällsutveckling är avgörande. Det gäller inte minst för att vara en attraktiv kommun med 
trygg uppväxtmiljö, vård av natur- och kulturvärden, attraktiva boenden, tillväxt i 
näringslivet och goda kommunikationer. Planerings- och genomförandearbete med effektiv, 
serviceinriktad och rättssäker myndighetsutövning skapar förutsättningar för kommunen att 
tillvarata de resurser som finns. Förändringar i lagstiftningen kräver dels intern 
kompetensutveckling, dels kommunikation externt för bättre förståelse hos kunderna.  

För Ulricehamns näringsliv är det avgörande med en samhällsutveckling och 
myndighetsutövning i framkant för nyetableringar, men också för befintliga företag att verka 
och utvecklas. Det krävs fler arbetstillfällen och attraktiva boenden för alla åldrar för att öka 
inflyttningen. Konkreta och långsiktiga satsningar inom samhällsutvecklingen ska möta den 
ökande efterfrågan som finns hos kommuninvånare och företagare. Samtidigt som 
ambitionen är att växa, är det viktigt att tänka på den långsiktiga samhällsplaneringen för att 
tillvarata de värden som finns i kommunen och bygga en attraktiv och välmående kommun. 
Genom att bygga en hållbar blandstad och kommun undviks segregerade och utsatta 
områden, vilket är helt avgörande för kommunens framtid.  

En ny stambana ökar Ulricehamns attraktivitet som boende-, arbets- och etableringsort. Att 
långsiktigt knyta ihop städer i regionen och övriga Sverige kommer skapa ytterligare 
förutsättningar för bland annat arbets- och studiependling, kultur- och nöjesutbud.  

Utmaningar Möjligheter 

 Brist på mark för bostäder 
 Brist på industrimark och mark för 

sällanvaruhandel  
 Resurs- och kompetensförsörjning 
 Utflyttande åldersgruppen 19–29 år  

 Årlig befolkningstillväxt  
 Efterfrågan på attraktiva boenden  
 Strategiskt bra geografiskt läge  
 Långsiktig planering järnvägsutbyggnad 

Göteborg-Borås 
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Förskola 

Omvärld 
Revidering pågår av läroplanen för förskolan och förväntas träda i kraft hösten 2019. Några 
av förändringarna berör högläsning och samtal, hållbar utveckling, digitalisering, leken, 
rörelseglädje, jämställdhet, flerspråkighet, barnskötarnas betydelse och viktiga roll i 
förskolan samt förskollärarnas särskilda ansvar för undervisning och utbildning. Utökad 
målstyrning och förstärkning av begreppet undervisning i förskolan efterfrågas, samt 
evidensbaserad verksamhet. Relationen mellan personalens kompetens, den fysiska inne- 
och utemiljön samt hur personalen förhåller sig i miljön, barngruppens storlek och 
personaltäthet är faktorer som styr och påverkar kvalitet.  

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning när stora pensionsavgångar väntas, andelen 
och antalet placerade barn ökar, högre vistelsetider och nya riktmärken för barngruppers 
storlek har tagits fram. I SKL:s handlingsplan för kompetensförsörjning inom förskolan 
beskrivs behovet av nya medarbetare i landets förskolor. Målet är att svensk förskola nu och i 
framtiden ska ha en tillgång till adekvat kompetens så att både förskolans omsorgsbehov och 
lärandeuppdrag kan uppfyllas. Statistik visar dock att antalet utbildningsplatser till 
förskollärare inte möter det ökade behovet. När efterfrågan på barnskötare ökar försvåras 
rekrytering och andelen medarbetare utan utbildning mot barn ökar.  

Ulricehamn 
Med hög förskollärartäthet i kommunen gynnas en hög kvalitet och säkerställande av 
utbildning och undervisning enligt styrdokumenten. Minskad barnskötartäthet ger en ökad 
andel medarbetare utan utbildning mot barn. Andelen och antalet barn i kommunen har ökat 
markant de sista åren, en ihållande trend enligt befolkningsprognosen. Satsningar på 
rekrytering av barnskötare och förskollärare, valideringsmöjligheter och lokaler är 
prioriterade. Utökning av avdelningar och förskolor planeras kommande år, prioriterade till 
centralorten. Kvaliteten på förskolornas inne- och utemiljöer varierar.  

En framgångsrik satsning i kommunen är att varje förskolechef har tillgång till en 
specialpedagog som ger pedagogiskt stöd och handledning till verksamheten. 
Förutsättningarna för förskolecheferna att bedriva ett pedagogiskt ledarskap varierar. Det 
finns ett kontinuerligt behov av ett ökat antal modersmålsstödjare till våra nyanlända. 

Utmaningar  Möjligheter 

 Rekrytering och kompetensförsörjning  
 Arbetsmiljö  
 Attraktivitet till yrket 
 Ökat lokalbehov och likvärdiga 

lärmiljöer inne och ute  
 Förmåga att möta alla barn; barn i 

behov av särskilt stöd samt nyanlända 
 Förutsättningar för förskolechefer att 

driva ett pedagogiskt ledarskap  

 Uppdragsbeskrivningar för förskollärare 
och barnskötare 

 Rekrytering, valideringsutbildning och 
kompetensförsörjning  

 Systematiskt kvalitetsarbete, 
långsiktighet och hållbar utveckling 

 Administrativt- och specialpedagogsstöd 
för varje chef 

 Lärplattform och digitalisering 
 Mottagande av nyanlända 
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Grundskola 

Omvärld 
Utbildningssektorns stora utmaningar gäller hälsa och välmående, ett gott samhälle, 
arbetsmarknadens krav på kunskaper och den moderna familjen. Digitaliseringen möjliggör 
samtidigt anpassning av utbildningsinnehållet efter enskilda elevers inlärningsförmåga. I 
Skolverkets samlade lägesbedömning 2017 identifierades fyra utvecklingsområden; en skola 
som möter varje elev, strategier för lärarförsörjningen, kvalitet i varje skolform och skolans 
förmåga att möta nyanlända elever. Evidensbaserad utbildning ska vara normen och 
Skolverket erbjuder ett samlat utbud av kompetensutvecklingsinsatser. Från hösten 2018 blir 
förskoleklass en obligatorisk skolform. Därefter fördelas också elevernas garanterade 
undervisningstid inom ramen för varje stadium; årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. 
Terminologin lågstadium, mellanstadium och högstadium återgår också i bruk.  

Den allvarliga bristen på lärare gäller likväl förskollärare och utbildade fritidspedagoger. 
Efter riksdagsbeslut ställs krav från och med 1 juli 2019 att undervisningen i fritidshem 
bedrivs av legitimerade och behöriga lärare. Förändrade behörighetsregler ger lärare/ 
fritidspedagoger inriktade mot fritidshem rätten att söka lärarlegitimation från 1 juli 2018. 

Ulricehamn 
Måluppfyllelsen i årskurs 7–9 ligger lågt i förhållande till landet i övrigt. Stora insatser 
genomförs i syfte att öka måluppfyllelsen, det vill säga fler behöriga elever till gymnasiet, 
ökade meritvärden samt ökad andel elever som blir godkända i alla ämnen. Insatserna består 
bland annat av läxhjälp, utökning av lovskola, resultatuppföljning och analyser av resultat 
med fokus på årskurserna 7–9. En positiv utveckling kan, i jämförelse med föregående läsår, 
noteras höstterminen 2017 med en ökad andel behöriga elever till gymnasiets samtliga 
program. Analysen av resultaten för läsåret 2017/2018 är ej klar. 

För alla elevers välmående och måluppfyllelse ska Ulricehamns kommun de närmaste åren 
arbeta med tre utvecklingsområden; digitalisering, inkludering och övergångar. I linje med 
detta följer organisations- och lokalöversyn för bättre och likvärdiga förutsättningar. 
Personalförsörjningsarbetet med attraktivitet, förbättrad rekryteringsprocess och minskad 
personalomsättning bör intensifieras och inkludera utveckling av nya, alternativa arbetssätt. 

Utmaningar Möjligheter 

 Rekrytering och kompetensförsörjning 
 Arbetsmiljö, läraryrkets attraktivitet 
 Kollegialt lärande 
 Förmågan att möta alla elever 
 Psykisk ohälsa och skolnärvaro 
 Digitalisering, kompetens, tillgång till 

teknik, inkludering och övergångar 
 En välfungerande linjeorganisation från 

huvudman till enskild pedagog 

 Långsiktig, hållbar skolutveckling 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Resultatdialog och analysarbete 
 Betyg och bedömning, effektiv 

resursanvändning 
 Utvecklingsområden digitalisering, 

inkludering och övergångar 
 Kompetensutveckling i samband med 

digitaliseringsarbetet och övrigt arbete 
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Gymnasieskola 

Omvärld 
Skolkommissionens rapport konstaterar att den demografiska utvecklingen med en stor 
ökning av elevantal, mycket till följd av migration, har stor påverkan på landets kommuner. 
Antalet nyanlända elever på individuella program som måste överföras till 
vuxenutbildningen kommer att öka under 2019. Rätten till Komvux samt utbildningsplikt 
inom arbetsförmedlingen ställer utmanande krav på vuxenutbildningen.  

Nya politiska reformer är på gång, till exempel förändringar av gymnasieskolans kurssystem 
med kursbetyg som ändras till ämnesbetyg. En nyhet är att kommunala huvudmän i 
samverkan kan söka statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Det 
finns tre statsbidrag som regleras i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning. Kulturskoleutredningen 2017 föreslår hur den kommunala 
musik- och kulturskolan kan bli mer jämlik och tillgänglig. Det förs även diskussioner om 
behov av elev- eller studenthälsa inom vuxenutbildningen på nationell nivå. 

Ulricehamn 
Till följd av nationella reformer behöver kommunens vuxenutbildning ha en överkapacitet 
för att med kort varsel kunna utbilda vuxenstuderande. Den största utmaningen blir att 
rekrytera kompetent personal. Skolområde Tingsholms lokaler är också i stort behov av 
renoveringar, det gäller även särskolans lokaler. Musikskolan i Ulricehamn kommer fortsätta 
att söka extern finansiering för att bredda hela kulturutbudet.  

Det finns ett ökat behov av utbildning i engelska för elever med bristfälliga kunskaper i 
ämnet samt behov av att utöka undervisningen i svenska som andraspråk. För att fler elever 
ska få sin utbildning tillgodosedd i hemkommunen behöver programutbudet på 
Tingsholmsgymnasiet anpassas. Samtidigt väljer fler elever att att stanna för gymnasiestudier 
i kommunen, från 50 % till 63 % enligt preliminära siffror. Sammanslagning av grund- och 
gymnasiesärskola kommer kunna bidra till kollegialt lärande.  

Utmaningar Möjligheter 

 Rekrytering och kompetensförsörjning 
 Utökning av Introduktionsprogrammet 
 Tillgång till ändamålsenliga lokaler 
 Erbjuda utökad undervisning i engelska 

samt svenska som andraspråk inom 
befintlig ram  

 Omvandla musikskolan till kulturskola 
på sikt 

 Anpassa programutbudet och utveckla 
skidgymnasiets mot RIG 

 Fler elever väljer Tingsholm  
 Pågående utveckling från musik- till 

kulturskola  
 Utökning av programutbud 
 Mycket kompetent personal och stabil 

organisation 
 Sammanslagning av särskolan 
 Hög trivsel, trygghet och nöjdhet bland 

eleverna 
 Hög grad trivsel, meningsfullhet och god 

arbetsmiljö för personalen 
 Mycket god sammanhållning på skolan 
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Individ- och familjeomsorg 

Omvärld 

De flyktingströmmar som rådde i Europa under 2015 och början av 2016 var de största sedan 
andra världskriget. Därefter minskade antalet asylsökande till Sverige kraftigt, trots lika 
många människor på flykt i världen. År 2015 sökte cirka 163 000 personer asyl i Sverige. 
2017 var samma siffra nere i cirka 25 000 personer. Kommunerna, med ansvaret för 
ensamkommande flyktingbarn och nyanlända med uppehållstillstånd, har påverkats tydligt 
av dessa växlingar. Konsekvenser har blivit att de verksamheter som byggdes upp under 2015 
nu monteras ner. Staten har utrett det framtida flyktingmottagandet i Sverige och ett förslag 
är att ansvar för mottagandet av asylsökande ska flyttas från Migrationsverket till 
kommunerna. Det skulle innebära en ny stor förändring och utmaning. 

Statliga författningar och riktlinjer ställer ständigt nya krav på utveckling och 
evidensbaserade arbetsmetoder som till exempel nationella riktlinjer för missbruk, inom 
området våld i nära relationer och krav på handlingsplan för vården och omsorgen av barn 
och unga. 

Ulricehamn 
Kommunen har successivt monterat ner sitt mottagande av ensamkommande och till 2019 
finns troligtvis inte något hem för vård eller boende (HVB) för målgruppen kvar. De få 
ensamkommande som då finns kvar får insatser i form av familjehem och stödboende. Även 
nyanlända med uppehållstillstånd minskar successivt och Ulricehamns tilldelningstal antas 
minska även till 2019. Under de senaste åren har mycket resurser lagts på att klara det 
grundläggande flyktingmottagandet. Nu och framöver gäller det också att lyckas med 
integrationen av de nyanlända kommuninvånare. Exempelvis en lyckad skolgång, 
möjligheter att kunna försörja sig och att bli socialt inkluderad.  

Försörjningsstödet har flera år legat på en ganska låg och stabil nivå, mycket till följd av den 
låga arbetslösheten vars utveckling direkt påverkar behovet av försörjningsstöd i kommunen.  

IFO arbetar vidare med att bygga upp och utveckla verksamheten på hemmaplan. Detta för 
att erbjuda verksamheter och insatser som håller god kvalitet och att de kan ges i 
brukarens/klientens när- och hemmamiljö. Framförallt gäller detta personer med 
omfattande missbruksproblematik och/eller samsjuklighet. 

Utmaningar Möjligheter 

 Flyktingmottagning och förändrade 
förutsättningar 

 Boende och behandling för personer 
med missbruk och samsjuklighet 

 Integration av och trygg boendesituation 
för nyanlända kommuninvånare 

 Nyanlända som en resurs i kommunen  
 Hemmaplanslösningar 
 Attraktiv arbetsgivare och inspirerande 

verksamhet 
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Äldreomsorg och hemsjukvård 

Omvärld 
År 2050 beräknas mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år med en markant 
ökning av andelen äldre än 80 år. Med förbättrad allmänhälsa, där sjukdomar kommer allt 
senare i livet, och med utvecklad medicinsk behandling för kroniska sjukdomar, tenderar 
befolkningen att leva allt längre. Troligt är också att färre än idag kommer ha behov av 
hemtjänst och särskilt boende under sin yngre äldretid.  

Demenssjukdomar drabbar främst äldre personer och påverkar hela livssituationen, även för 
anhöriga. Forskningsresultat visar på att förebyggande åtgärder ger effekt och kan motverka 
eller skjuta upp förekomsten av dessa sjukdomar. 

Allt mer avancerad sjukvård kan ges utanför sjukhusen och vård ges i det egna hemmet. Nya 
krav och möjligheter ställs på framtidens äldreomsorg och hemsjukvård genom teknisk 
utveckling. Vision e-hälsa innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2025. 

Det har antagits två nya lagar inom äldreområdet som ger kommunerna möjligheterna att 
införa biståndsbedömt trygghetsboende och att bevilja hemtjänst utan behovsprövning. 

Ulricehamn 
Vård av personer med demenssjukdom är resurskrävande och det kräver mer resurser lokalt. 
För övriga målgrupper kommer fler och fler målgrupper att kunna vårdas i hemmet även om 
den enskilde har omfattande behov. Behovet av platser på vård- och omsorgsboende antas 
därför inte följa en rak framskrivning. En ökad livslängd och trenden att bo kvar i hemmet 
allt längre gör också att antalet anhörigvårdare blir allt fler. Behovet av hemtjänst och 
hemsjukvård i hemmet tenderar att öka och ökningen ses redan. 

De förebyggande åtgärderna kommer att bli allt viktigare, till exempel kostråd, 
träningsprogram och minnesträning. En ökad medvetenhet bland äldre och en förbättrad 
folkhälsa kan således ha positiv inverkan. Det allt mer individualiserade samhället ger ökade 
krav på individuella lösningar vad gäller exempelvis tjänster och boendeformer. Teknisk och 
digital utveckling sker både inom äldreomsorgen och inom hemsjukvården, vilket rätt använt 
både kan vara resurseffektivt och öka kvaliteten i servicen. För att kunna behålla dagens nivå 
på service måste kommunen förändra och förädla arbetssätten. 
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Utmaningar Möjligheter 

 Kompetensbehov för avancerad vård  
 Strategisk kompetensförsörjning och 

kvalitetshöjning inom verksamheten  
 Skapa framtidens äldreboenden 
 Fortsatt högre krav på avancerad 

hemsjukvård i den enskildes hem 

 Utveckla äldreomsorgen i hemmet  
 Utnyttja teknik och digital utveckling  
 Utveckla stödet till anhörigvårdare  
 Statliga stimulansmedel för utveckling -

skapar nya ”mellanboenden” för äldre 
 Utveckla det förebyggande arbetet  
 Utveckla demensvården  
 Bättre samverkan mellan huvudmännen 

för mjukare övergångar 
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TAXOR 

Moms tillkommer för vissa taxor 

En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt 
mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar 
för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, 
äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) 
är undantagen från skatteplikt.” 
 
Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är 
exklusive moms tillkommer moms vid debitering. 

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om anpassningar i vissa 
fall 
Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat 
reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar 
som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade 
maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att 
kommunen beslutar om anpassning av taxan.  

Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett 
pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i 
Ulricehamns kommun.  
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Kommunledningsstaben 
 

Taxans namn 2018 2019 

Notarius publicus intyg 160 kr exkl. moms 160 kr exkl. moms 

Notarius publicus apostille 192 kr exkl. moms 192 kr exkl. moms 

Notarius publicus växelprotest 220 kr exkl. moms 220 kr exkl. moms 

Notarius publicus fullständiga 
adoptionshandlingar 900 kr exkl. moms 900 kr exkl. moms 

Notarius publicus timarvode 700 kr exkl. moms 700 kr exkl. moms 

Registerutdrag enl. 
Dataskyddsförordningen om utdrag 
begärs mer än 1 gång/år 

Ny taxa från 2019 200 kr exkl. moms 

Kopia/fax allmänna handlingar A4 
från och med sida 10 * 5 kr/st 5 kr/st 

Kopiering A0 svartvit 40 kr/st 40 kr/st 

Kopiering A1 25 kr/st 25 kr/st 

Kopiering A2 20 kr/st 20 kr/st 

Kopiering A3 10 kr/st 10 kr/st 

Kopiering färg A0 -A2 75 kr/st 75 kr/st 

Kopiering färg A3 20 kr/st 20 kr/st 

Digital kopia A0-A4 Ny taxa från 2019 4 kr/st 

Fotnot: Fösta 9 sidorna är avgiftsfria där efter gäller angivet pris per sida. Exempel A4 sida 1–9 gratis, 10 sidor 5kr, 11 sidor 
10kr osv. 

 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Miljö 

Taxorna ska ses ihop med bilagda taxor och beräkningsgrunder. 

Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2018 års belopp utifrån 
prisbasbeloppet. Uppräkning enligt prisbasbeloppets årliga förändringar har frångåtts för att 
belopp ska kunna presenteras i ett tidigare läge än när prisbasbeloppet fastställs. 
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Exploatering 

Taxan för jordbruksarrende regleras i regler för arrenden. 

Den administrativa avgiften vid markupplåtelser har specificerats för att öka tydligheten. 

Taxan för ianspråktagande av mark före och/eller efter upplåten tid har ökats till tre gånger 
fastställd taxa. Detta för att säkerställa att allmän platsmark är tillgänglig innan och efter en 
upplåtelse, samt att skapa incitament att söka markupplåtelse för hela den tid som marken 
ianspråktas. 

Vid upplåtelser för byggetableringar kommer taxan baseras på per påbörjad månad istället 
för per år. Detta för att undvika risken att ett område används för upplag efter etablering. 

Den administrativa avgiften för ideella aktiviteter i kategorin övrigt tas bort så det blir en 
liknande bedömning oavsett om det är frågan om en försäljning, evenemang eller övrigt. 
Taxan för bygglovspliktiga skyltar ändras till per påbörjad månad för att öka tydligheten. 

Dispens för tunga, breda, långa och höga transporter enligt bestämmelser i 
trafikförordningen ersätter nuvarande två poster i taxan för ökad tydlighet samt att den tid 
som behövs för handläggning av dispenserna bedöms likvärdig. 

Taxan för industrimark på Rönnåsen- och Hesters industriområden samt industrimark i 
Blidsberg, Dalum, Gällstad, Hökerum och Timmele som inte är terraserad har ökats med 10 
kr/kvm. Taxan på Vist industriområde sätts i samma nivå som för Hesters industriområde. 
Intresset för industrimark i Vist är högt och de båda områdena bedöms ha samma 
förutsättning gällande läge. Taxan för industrimark i övriga orter höjs till 10 kr/kvm vilket 
mer motsvarar marknadsvärde för ren åkermark. Samtliga höjningar baseras på att 
markpriser överlag har ökat de senaste åren. 

 

Bygg 

Taxorna ska ses ihop med bilagd taxa och beräkningsgrunder. 

Timavgiften är uppräknad med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2018 års belopp utifrån 
prisbasbeloppet. Uppräkning enligt prisbasbeloppets årliga förändringar har frångåtts för att 
belopp ska kunna presenteras i ett tidigare läge än när prisbasbeloppet fastställs. 

Justering av taxa för planavgifter sker för framtagande av ny detaljplan med anledning av att 
taxan justeras via planenheten samt justering av detaljplaner från 2017 och framåt då avgift 
ej tagits ut vid markförsäljning eller vid upprättande av detaljplan. 

Planavgift vid framtagande av ny detaljplan utgår och hanteras i taxan för planenheten. 

Objektsfaktorn vid uttag av planavgift vid bygglov lyfts över från planenheten till 
byggenheten 

Justering av taxa för avvisning av ärenden sker efter att det framgår i text att tidsersättning 
kan användas men ej i tabell 21. Grunden för detta är att Ulricehamns kommun har fått fel i 
överprövat ärende av Länsstyrelsen och behöver tydliggöra vad som gäller. 

 

Plan 

En ny beräkningsmodell för planavgifter har tagits fram för att få en mer rättvis taxa utifrån 
det arbete som läggs ner i en detaljplan. Planavgiften är nu uppdelad i sex klassificeringar 
som har en egen fast avgift. Förslaget till ny planavgift har den genomsnittliga arbetsinsatsen 
per ärendetyp som utgångspunkt. En jämförelse har gjorts med tidigare planarbeten samt 
vilken avgift andra kommuner tar ut. Målsättningen har varit att få en förutsägbar taxa som 
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speglar arbetsinsatsen. 

Tidigare baserades planavgiften på byggrätt (BTA+OPA), vilket inte anses spegla 
handläggningstiden per ärende, vilket får till effekt att vissa betalar mycket för ett arbete som 
tagit kort tid för kommunen och tvärtom. Tanken är att den nya planavgiften ska kopplas mer 
till nerlagd arbetstid och därav ta ut en mer rättvis avgift. Det medför vidare att kunderna 
inte uppmanas att begränsa byggrätten utan mer se långsiktigt. Förvaltningen fattar beslut i 
vilken klass detaljplanen hamnar. Som vägledning till klassning har ett antal detaljplaner 
lagts in i underlagsrapporten. Detta för att lättare se avgränsningarna mellan klasserna. 

Justering har gjorts av timtaxan. Justerad utifrån prisökning med mera på cirka 2%. 

Taxorna för planbesked har benämnts om för att stämma överens med SKL:s benämningar. 
Detta då det i ett initialt skede är svårt att avgöra vilken process en viss åtgärd kommer få. 

En avräkning av BTA-ytan för underjordiska garage, är ej längre aktuell då plankostnaden ej 
direkt styrs av BTA, d.v.s utan den tidigare avräkningen hade underjordiskt garage ökat BTA, 
vilket ökade planavgiften på ett oönskat sätt. Detta sker inte nu. 

Delar av taxan flyttas till bygglovstaxan då de avgifterna tas ut i samband med bygglov. 

 

Taxans namn 2018 2019 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH 
TILLSYN LIVSMEDEL ETC   

Livsmedel (nomalkontroll) 1 300 kr/tim 1 340 kr/tim 

Livsmedel (extra offentlig 
kontroll) 1 130 kr/tim 1 165 kr/tim 

Tobak 920 kr/tim 950 kr/tim 

Folköl 920 kr/tim 950 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 920 kr/tim 950 kr/tim 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH 
TILLSYN INOM MILJÖOMRÅDET ETC   

Kemikalier 920 kr/tim 950 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 920 kr/tim 950 kr/tim 

Hälsoskydd 920 kr/tim 950 kr/tim 

Solarier 920 kr/tim 950 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 920 kr/tim 950 kr/tim 

PRÖVNING OCH TILLSYN AV 
SERVERINGSTILLSTÅND   

Serveringstillstånd, stadigvarande 
till allmänhet eller slutna sällskap 16,9 % av prisbasbeloppet (pbb) 7 920 kr 

Serveringstillstånd, stadigvarande 
till slutna sällskap, catering 16,9 % av pbb 7 920 kr 

Serveringstillstånd, stadigvarande 
tillverkningsställe 16,9 % av pbb 7 920 kr 

Tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang 9 % av pbb 4 220 kr 

Utvidgat tillstånd 5,4 % av pbb 2 530 kr 

Utvidgat tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 3,6 % av pbb 1 690 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Ändrade förutsättningar i bolag. 
Prövning av nya ägare i HB och AB 6,8 % av pbb 3 190 kr 

Stadigvarande servering i 
gemensamt serveringsutrymme 
(per sökande) 

5,4 % av pbb 2 530 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänhet (upp till 3 dagar) 7,4 % av pbb 3 470 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till 
slutna sällskap 1,4 % av pbb 660 kr 

Tillfälligservering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökanden) 2,0 % av pbb 940 kr 

Ny bolagsform samma personer 9 % av pbb 4 190 kr 

Avgift för kunskapsprov 820 kr/tillfälle 850 kr 

Fast tillsynsavgift renodlade 
matserveringar 1 030 kr 1 060 kr 

Tillsynsavgift serveringsställen, 
med öppettider till kl 02.00 1 540 kr 1 590 kr 

Rörlig tillsynsavgift för 
alkoholservering beroende på 
omsättning 

  

Alkoholomsättning 0–100 000 kr 820 kr 850 kr 

Alkoholomsättning 100 001 kr - 250 
000 kr 1 650 kr 1 700 kr 

Alkoholomsättning 250 001 kr - kr 
500 000 kr 2 470 kr 2 540 kr 

Alkoholomsättning 500 001 kr - kr 
1 000 000 kr 3 300 kr 3 400 kr 

Alkoholomsättning 1 000 001 kr 
- kr 2 000 000 kr 4 120 kr 4 240 kr 

Alkoholomsättning 2 000 001 kr 
- kr 4 000 000 kr 4 950 kr 5 100 kr 

Alkoholomsättning 4 000 001 kr 
- kr 6 000 000 kr 5 770 kr 5 940 kr 

Alkoholomsättning 6 000 001 kr 
- kr 8 000 000 kr 6 600 kr 6 800 kr 

Alkoholomsättning 8 000 001 kr 
- kr 12 000 000 kr 7 420 kr 7 640 kr 

Alkoholomsättning 12 000 001 kr 
- uppåt 8 250 kr 8 500 kr 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga 
tillstånd 920 kr/tim 950 kr/tim 

Påminnelse 1 försenad 
restaurangrapport 510 kr 525 kr 

Påminnelse 2 försenad 
restaurangrapport 510 kr 525 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

TAXOR FÖR JAKTRÄTTER   

Arrende jordbruksmark 640 kr exkl. moms/ha/år Enligt regler för arrenden 

Arrende Jaktzon 4 101 kr exkl. moms/ha/år 126 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 3 86 kr exkl. moms/ha/år 107 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 2 43 kr exkl. moms/ha/år 54 kr/ha/år 

Arrende Jaktzon 1 17 kr exkl. moms/ha/år 21 kr/ha/år 

   

TAXOR FÖR NYTTJANDERRÄTTER, 
EJ ALLMÄN PLATSMARK, FÖLJER 
TAXORNA FÖR UPPLÅTELSE AV 
ALLMÄN PLATSMARK 

  

   

TAXOR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN 
PLATSMARK, VID VARJE 
UPPLÅTELSE TAS DET UT EN 
ADMINISTRATIV AVGIFT 

  

Taxan gäller för all kommunal 
allmän platsmark, gata, park och 
natur 

  

Administrativ avgift  600 kr/ upplåtelse 

Vid ianspråktagande av mark före 
och/ eller efter upplåten tid 

1,5 * fastställd taxa 
+ administrativ avgift, 600 kr 

3 * fastställd taxa 
+ administrativ avgift 

BYGGETABLERINGAR: 
Byggställningar, bodar, upplag, 
containrar, byggkranar 

62 kr/m²/år, minst 600 kr 5 kr/m²/påbörjad månad, minst 
600 kr/månad 

  Upplåtelse av mark för 
återvinningsstation  Ingen avgift, ingen administrativ 

avgift 

EVENEMANG   

Cirkus 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Stora evenemang med inträde, 
över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Mindre evenemang med inträde, 
max 500m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 

Evenemang utan inträde Endast administrativ avgift, 
600 kr Endast administrativ avgift 

Ideella föreningar utan inträde Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

FÖRSÄLJNING   

Uteservering 60 kr/m²/mån, minst 400 kr 60 kr/m²/påbörjad månad, minst 
400 kr/ månad 

Försäljning, korttid, max 10m² 200 kr/dygn 200 kr/påbörjat dygn 

Försäljning, korttid, över 10m² 400 kr/dygn 400 kr/påbörjat dygn 

Försäljning 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 1 000 kr/påbörjad 7-dagars period 
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Taxans namn 2018 2019 

ÖVRIGT   

Uppställning av fordon, max 500 
m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 

Uppställning av fordon, över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 

Reklamskyltar, trottoarpratare, ej 
bygglovspliktiga, ej Storgatan 800 kr/år 800 kr/påbörjad månad 

Tidningsställ/varuställ 1 000 kr/st/år 1 000 kr/st/år 

Ideella aktiviteter Endast administrativ avgift, 
600 kr 

Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

Bergvärme 1 000 kr/hål+100kr/100 m 
påbörjat borrdjup 

1 000 kr/hål +100kr/100 m 
påbörjat borrdjup 

Bygglovspliktiga skyltar samt 
övriga upplåtelser, inom 
centralorten 

5 kr/m²/mån 5 kr/m²/påbörjad månad 

Bygglovspliktiga skyltar samt 
övriga upplåtelser, utom 
centralorten 

1 kr/m²/mån 1 kr/m²/påbörjad månad 

   

AVVIKELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 
ALLMÄN PLATSMARK   

Storgatan 1,5 m från fasadliv Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

Skolklasser och välgörenhet Ingen avgift Ingen avgift, ingen administrativ 
avgift 

TORGHANDELSTAXA   

Tillfällig försäljning 1–5 
kalenderdagar per år 0 kr/tillfälle 0 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 
kalenderdagar per kvartal (minst 6 
kalenderdagar på ett år) 

120 kr/tillfälle 120 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–
29 kalenderdagar per kvartal 
(minst 6 kalenderdagar på ett år) 

270 kr/mån 270 kr/tillfälle 

Fast försäljning 1–5 m², minst en 
månad 300 kr/mån 300 kr/mån 

Fast försäljning 5,1–30 m², minst 
en månad 600 kr/mån 600 kr/mån 

   

ÖVERTRÄDELSE ENLIGT P-
ANMÄRKING   

ÖVERTRÄDELSER AV 
BESTÄMMELSER I 
TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) 

  

Stannat eller parkerat fordon på 
plats med förbud att stanna och 
parkera fordon 

700 kr 700 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Stannat (som ej utgör på- eller 
avstigning) eller parkerat fordon 
på plats avsedd för rörelsehindrad 
utan att inneha ett särskilt 
tillstånd avsedd för rörelsehindrad 

900 kr 900 kr 

Parkerat på plats med förbud att 
parkera fordon 500 kr 500 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten 
parkering enligt trafikförordningen 400 kr 400 kr 

   

ÖVERTRÄDELSER AV LOKALA 
TRAFIKFÖRESKRIFTER ENLIGT 10 
KAP 1§ OCH FÖRESKRIFTER ENLIGT 
10 KAP 14§ TRAFIKFÖRORDNINGEN 
(1998:1276) 

  

Stannat eller parkerat fordon på 
plats med förbud att stanna och 
parkera fordon 

700 kr 700 kr 

Parkerat fordon på plats med 
förbud att parkera 500 kr 500 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten 
parkering enligt lokal 
trafikföreskrift 

400 kr 400 kr 

   

TRAFIK, GATA, PARKERING: 
kommunens gator, vägar och 
anläggningar 

  

Nyttoparkeringstillstånd 1 år 2 500 kr/år 2 500 kr/år 

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad 350 kr/mån 350 kr/mån 

Trafikö 1 120 kr exkl. moms april-okt 1 120 kr exkl. moms april-okt 

Extra trafikö 320 kr exkl. moms april-okt 320 kr exkl. moms april-okt 

Ej sökt schakttillstånd (sökt 
schakttillstånd i tid = ingen avgift) 2 000 kr/st 2 000 kr/st 

Framtida underhåll av asfaltskarv 
vid schaktöppning i gata. Taxan 
undantas vid grävning för fiber 
under förutsättning att 10 års 
garantitid lämnas på arbetet. 

120 kr/löpmeter/skarv 120 kr/löpmeter/skarv 

Utebliven inrapportering av 
asfaltsskarv vid återställd schakt 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Brister på arbetsplatser på väg 
enligt handbok Arbete på väg 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Trafikmätning 3 000 kr/st 3 000 kr/st 

Dispens för tunga, långa, höga och 
breda transporter 600 kr/dispens 600 kr/dispens 

Flyttning av fordon gatumark, 
enligt gällande lagstiftning 
(fordonsägaren debiteras) 

2 000 kr/fordon 2 000 kr/fordon 

Flyttning av fordon tomtmark, 
enligt gällande lagstiftning 

1 000 kr/fordon 1 000 kr/fordon 
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(tomtägaren debiteras om 
fordonsägaren är okänd) 

Uppställning av fordon vid 
fordonsflytt 20 kr/dygn 20 kr/dygn 

TOMTAVGIFTER, BOSTÄDER 
(fastighetsbildning eller planavgift 
ingår ej i taxan om annat ej 
anges), vid fler intressenter på 
samma tomt används 
budgivningsförfarande för 
villatomter. Utgångspriset för 
villatomter kan även sättas utifrån 
värdering. Tomter för 
parhus/radhus/flerbostadshus 
försäljs enligt kommunens 
riktlinjer för markanvisning. 

  

Byggrätt enligt gällande detaljplan 
med total möjlig byggrätt, kr/m² 
BTA för 
Parhus/radhus/flerbostadshus, 
inkl. gata, fastighetsbildning, 

lägst 250 kr/m² BTA lägst 250 kr/m² BTA 

Villatomter Ulricehamn lägst 100 kr/m² lägst 130 kr/m² 

Villatomter Dalum, Blidsberg, 
Timmele, Hökerum, Gällstad 50 kr/m² 50 kr/m² 

Villatomter, övriga orter 25 kr/m² 25 kr/m² 

   

INDUSTRI OCH SERVICETOMTER 
(fastighetsbildning ingår ej i taxan 
om annat ej anges), vid fler 
intressenter på samma tomt 
används budgivningsförfarande. 
Ytgångspriset för industri- och 
servicetomter kan även sättas 
utifrån värdering. 

  

Vist 70 kr/m² 100 kr/m² 

Hester 90 kr/m² 100 kr/m² 

Rönnåsen, befintlig grovterasserad 
mark norr om Rönnåsgatan inkl.  
gatukostnadsersättning och 
fastighetsbildning 

325 kr/m² 325 kr/m² 

Rönnåsen, befintlig grovterasserad 
mark söder om Rönnåsgatan inkl. 
gatukostnadsersättning och 
fastighetsbildning 

265 kr/m² 265 kr/m² 

Rönnåsen, mark söder om 
Rönnåsgatan inkl. 
fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning 

120 kr/m² 130 kr/m² 

Rönnåsen, mark norr om 
Rönnåsgatan inkl. 
fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning 

170 kr/m² 180 kr/m² 

Rönnåsen, servicetomt, inkl. 
fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning 

170 kr/m² 180 kr/m² 
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 2018 2019 

Blidsberg, Dalum, Gällstad, 
Hökerum, Timmele 50 kr/m² 60 kr/m² 

Övriga orter 5 kr/m² 10 kr/m² 
 

Taxans namn 2018 2019 

TAXOR FÖR BYGGLOV   

Bygg/plan/mät, timavgift 920 kr/tim 950 kr/tim 

Anmälan 25 m2 komplementbostad 7,5 tim 7,5 tim 

Anmälan 25 m2 komplementbyggnad 3,5 tim 3,5 tim 

Anmälan 15 m2 tillbyggnad 4 tim 4 tim 

Anmälan inreda ny lägenhet 5 tim 5 tim 

Anmälan takkupor i bärandekonstruktion 1,5 tim 1,5 tim 

SKL:s plan- och bygglovstaxa tillämpas.   

Prövning för bygglov, justeringsfaktor N =1,0 mPBB*OF*N1,0 mPPB*OF*N1,0 

Kart och mät, justeringsfaktor N = 1,0 mPBB*OF*N1,0 mPPB*OF*N1,0 

TAXOR FÖR PLANAVGIFT   

Planavgift för bygglov mPBB*PF*OF*N mPPB*PF*OF*N 

OF = Objektsfaktor vid uttag av planavgift vid bygglov   

OF = BTA + OPA = 0-49m²  4 

OF = BTA + OPA = 50-129m²  6 

OF = BTA + OPA = 130-199m²  8 

OF = BTA + OPA = 200-299m²  10 

OF = BTA + OPA = 300-499m²  14 

OF = BTA + OPA = 500-799m²  20 

OF = BTA + OPA = 800-1199m²  26 

OF = BTA + OPA = 1200-1999m²  36 

OF = BTA + OPA = 2000-2999m²  46 

OF = BTA + OPA = 3000-3999m²  56 

OF = BTA + OPA = 4000-4999m²  64 

OF = BTA + OPA = 5000-5999m²  72 

OF = BTA + OPA = 6000-7999m²  88 

OF = BTA + OPA = 8000-9999m²  100 

OF= BTA + OPA =10000-10999m²  101 

OF= BTA + OPA =11000-11999m²  102 

Därefter höjs OF med en enhet per 1000m² BTA 
+ OPA   

Planavgift, framtagande av ny 
detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser 

PF 100, PF 60 när 
konsult anlitas för 

framtagande av 
detaljplan (konsult 

bekostas av extern part) 

Utgår (regleras via taxa 
på plan) 
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Taxans namn 2018 2019 

Planavgift vid bygglov. Detaljplaner 2017 och framåt 
(då avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid 
upprättandet av detaljplanen) 

 PF 100 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016 nybyggnad PF 74 PF 74 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m.m.> 50 m2 BTA PF 35 PF 35 

Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m. m. <50 m2 BTA Fast Pris 2000 kr Fast pris 2000 kr 

ÖVRIGT   

Komplett ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr 
i sänkt avgift med anledning av att det administrativa 
arbetet med dessa ärenden tar mindre tid. 

  

Lämplighet/Lokaliseringsprövning utanför detaljplan. 
(Gäller ej vid givet förhandsbesked) 

Normalprövning: 100 
mPBB (* N) 

Enkel prövning: 1,25 * 
bygglov-avgiften 

Normalprövning: 100 
mPBB (* N) 

Enkel prövning: 1,25 * 
bygglov-avgiften 
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Taxans namn 2018 2019 

TAXOR VID DETALJPLANER   

Planavgift exkl. utrednings- och konsultkostnader mPBB*PF*OF*N Ersätts enligt nedan. 

   

N 1,0 1,0 

PF =Framtagande av ny 
detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser 
vid planavtal 

100 Ersätts enligt nedan. 

Planavgift vid markförsäljning (faktureras vid 
fastighetsförsäljning,100 % BTA)  100 

PF = När konsult anlitas för framtagande av 
detaljplan (konsult bekostas av extern part) 60 Ersätts enligt nedan 

OF = Objektsfaktor vid uttag av planavgift vid 
bygglov  Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 0-49m² 4 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 50-129m² 6 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 130-199m² 8 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 200-299m² 10 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 300-499m² 14 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 500-799m² 20 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 800-1199m² 26 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 1200-1999m² 36 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 2000-2999m² 46 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 3000-3999m² 56 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 4000-4999m² 64 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 5000-5999m² 72 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 6000-7999m² 88 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 8000-9999m² 100 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA =10000-10999m² 101 Överförs till byggs taxa 

OF = BTA+OPA = 11000-11999m² 102 Överförs till byggs taxa 

Därefter höjs OF med en enhet per 1000m² 
BTA+OPA  Överförs till byggs taxa 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 300 *mPBB 300 * mPBB 

Planbesked stor åtgärd 400 *mPBB 400 *mPBB 

Klass 1, Mycket enkelt planärende med liten 
planproblematik, begränsad yta, få sakägare. 
Exempelvis ändring av planbestämmelser. Inte i 
strid med översiktsplanen. 

 70 000 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad 
problematik, begränsad sakägarkrets. Inte i strid 
medöversiktsplanen. 

 150 000 kr 

Klass 3, Normalt planärende med normal 
planproblematik och ej alltför stort område och 

 250 000 kr 
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Taxans namn 2018 2019 
sakägarkrets. Inte istrid med översiktsplan eller 
andra ställningstaganden. 

Klass 4, Normalt planärende med normal 
planproblematik, ej alltför stort område. Större 
sakägarkrets. Inte i strid medöversiktsplan eller 
andra ställningstaganden. 

 350 000 kr 

Klass 5, Komplext planärende med omfattande 
planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets. 
I viss mån strid med översiktsplanen eller andra 
ställningstaganden. 

 450 000 kr 

Klass 6, Mycket komplext planärende med särskilt 
omfattande planproblematik och oklara 
förutsättningar. I strid med översiktsplanen eller 
andra ställningstaganden eller kan innebära 
betydande miljöpåverkan. 

 600 000 kr 

Lägsta kostnad för ändring av detaljplan på mark 
avsedd för enbostadshus 1 PBB Tas bort (enligt ovan) 

BTA ytan för underjordiska garage avräknas vid 
beräkning av plantaxa vid tecknande av planavtal.  

Tas bort (Ej aktuell då 
plankostnad ej beräknas 

på BTA) 

KARTTAXA: SKL:s riktlinjer från 2011 följs, N=1   

Nybyggnadskarta mPBB*NFK*N mPBB*NFK*N 

Utstakningsavgift mPBB*UF*N mPBB*UF*N 

Lägeskontroll mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

MF (0–49 kvm) = 60 mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information mPBB*KF*N/hektar exkl. 
moms 

mPBB*KF*N/hekttar exkl. 
moms 

Markering och inmätning av tillfällig punkt mPBB*MF*N exkl. moms mPBB*MF*N exkl. moms 

Utskrift mPBB*A*ÅF*N exkl. Moms mPBB*A*ÅF*N exkl. Moms 

Utdrag Webbkarta 300 kr/st exkl. moms 300 kr/st exkl. moms 

Timtaxa 920 kr/tim exkl. moms 950 kr/tim exkl. moms 

  

  

Sektor lärande 
 

Kommentar avseende barnomsorgstaxan 

Avgifter för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem indexuppräknas 
baserat på inkomsttaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket för 2019 
kommer. 

Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 46 080 kr för 2018. 

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 31 juli det år 
de fyller tre år. 

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem). Från och med augusti det år 
barnet fyller 3 år minskas avgiften med 30,5% samtliga månader under året till och med juli 
det år barnet fyller 6 år. 
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För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
enligt skollagen 2a § 9 utgår ingen avgift om omsorgstiden är 15 timmar/vecka. 

Avgift för barn i fritidshem – gäller barn som går i förskoleklass eller skola 

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild 
förskola/familjedaghem/fritidshem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med 
yngsta barnet som barn 1 oberoende om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet 

Skollovstaxa 

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 75 kr ut per beställd dag. 

Beskrivning av taxan: Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 
år och fritidsbarn 6–12 år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år) 

1. Ändrad bruttoinkomst skall omgående anmälas till placeringsassistent på avsedd 
inkomstblankett. 

2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), skall ligga till grund för 
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring skall nytt tillsynsschema skickas/lämnas till berörd 
förskola. 

3. Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. 
Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som 
sjukdom, ferier etcetera. 

4. Uppsägning av plats skall ske skriftligt på avsedd blankett och vara placeringsassistent 
tillhanda senast två månader i förväg. 

5. Avgift debiteras för innevarande månad med betalningsvillkor 10 dagar netto. Sker ej 
betalning inom rätt tid debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen, för 
närvarande diskonto +8%. Om avgiftsskyldig trots krav restar med avgift under två månader 
sker avstängning från fortsatt barnomsorg. Föräldrarna ska lämna uppgift om inkomst. 
Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas 
kommer maximal taxa att gälla. 

 

Taxans namn 2018 2019 

Avgift för barn i 
förskola/pedagogisk omsorg t o m 
den 31 juli det år de fyller 3 år. 

högst 1362 kr/mån högst 1362 kr/mån 

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 1362 kr/mån högst 1362 kr/mån 

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 908 kr/mån högst 908 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 454 kr/mån högst 454 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

Barn fr o m augusti det år barnet 
fyller 3 år t o m juli det år barnet 
fyller 6 år. 

  

Barn 1 högst 946,59 kr/mån högst 946,59 kr/mån 

Barn 2 högst 631,06 kr/mån högst 631,06 kr/mån 

Barn 3 högst 315,53 kr/mån högst 315,53 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 
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Taxans namn 2018 2019 

Avgift för barn i fritidshem -gäller 
barn som går i förskoleklass eller 
skola 

  

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 908 kr/mån högst 908 kr/mån 

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande 
inkomst högst 454 kr/mån högst 454 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade 
inkomst högst 454 kr/mån högst 454 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

Skollovstaxa 75 kr/beställd dag 75 kr/beställd dag 

Facksal Kategori 1* 75 kr exkl. moms/tim 75 kr exkl. moms/tim 

Facksal Övriga 150 kr exkl. moms/tim 150 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra Datasal Kategori 1* 225 kr exkl. moms/tim 225 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra datasal Övriga 450 kr exkl. moms/tim 450 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra Cafeteria Kategori 1 75 kr/tim 75 kr/tim 

Lokalhyra Cafeteria Övriga 150 kr/tim 150 kr/tim 

Videokonferensanläggning 400 kr exkl. moms/tim 400 kr exkl. moms/tim 

 

Taxans namn 2018 2019 

Musikskoleavgift   

Musikskoleavgift 1:a barnet 725 kr/termin 725 kr/termin 

Musikskoleavgift 1:a barnet två 
ämnen 1 087,50 kr/termin 1 087,50 kr/termin 

Musikskoleavgift 2:a barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Musikskoleavgift 2:a barnet två 
ämnen 562,50 kr/termin 562,50 kr/termin 

Musikskoleavgift 3:e barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Musikskolavgift 3:a barnet två 
ämnen 562,50 kr/termin 562,50 kr/termin 

Prövningsavgift 500 kr 500 kr 
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Sektor välfärd 

Taxans namn 2018 2019 

FN: Måltidsabonnemang per mån, 
gruppbostad 2 380 kr/mån 2 428 kr/mån 

FN: Frukost 17 kr 17 kr 

FN: Lunch 33 kr 34 kr 

FN; Mellanmål 10 kr 10 kr 

FN: Kvällsmål 32 kr 33 kr 

FN: Lunch daglig verksamhet 49,79 kr exkl. moms 50,90 kr exkl. moms 

FN: Korttidsplats socialpsykiatri 85 kr/dygn 87 kr/dygn 

FN: Resor (personer över 18 år) 16 kr/mil 16 kr/mil 

FN: Resor (personer under 18 år) 12 kr/mil 12 kr/mil 

ÄO: Hemtjänst 1 - ej dagliga 
insatser 500 kr/mån 510 kr/mån 

ÄO: Hemtjänst 2- dagliga insatser 775 kr/mån 791 kr/mån 

ÄO: SÄBO-avgift 1 800 kr/mån 1 836 kr/mån 

ÄO: Tillfälliga omvårdnadsinsatser 283 kr/tim 289 kr/tim 

Serviceinsatser inom SoL, ÄO och 
FN 283 kr/tim 289 kr/tim 

Ledsagning inom SoL 150 kr/tim 153 kr/tim 

ÄO: Dygnspriskostnad för 
korttidsvistelse exkl. kost 85 kr/dygn 87 kr/dygn 

Särskilda näringsprodukter inom 
kommunal hemsjukvård 1 769 kr/mån 1 804 kr/mån 

Trygghetslarm 210 kr/mån 214 kr/mån 

Förbrukningsartiklar 131 kr/mån 134 kr/mån 

Influensavaccin 125 kr/ tillfälle 125 kr/tillfälle 

Grundavgift hemsjukvård 310 kr/mån 316 kr/mån 

Grundavgift medboende SÄBO 630 kr/mån 643 kr/mån 

Boendestödsavgift 280 kr/mån 286 kr/mån 

Egenavgift färdtjänst ungdom, 
Åldersgrupp 7–19 år   

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 35 kr 40 kr 

Ulricehamn – Borås 90 kr 100 kr 

Ulricehamns – Falköping 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Herrljunga 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Mullsjö 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Tranemo 100 kr 110 kr 

Ulricehamn – Jönköping 115 kr 115 kr 

Ulricehamn – Landvetter flygplats 200 kr 210 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Resor mellan 24.00 – 06.00  Samma kostnad hela dygnet, se 
ovan 

Inom Ulricehamns kommun 55 kr  

Ulricehamn – Borås 135 kr  

Ulricehamns – Falköping 175 kr  

Ulricehamn – Herrljunga 175 kr  

Ulricehamn – Mullsjö 175 kr  

Ulricehamn – Tranemo 150 kr  

Ulricehamn – Jönköping 175 kr  

Ulricehamn – Landvetter flygplats 300 kr  

Egenavgift färdtjänst vuxen, 
Åldersgrupp 20 år och äldre   

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 45 kr 50 kr 

Ulricehamn – Borås 120 kr 130 kr 

Ulricehamns – Falköping 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Herrljunga 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Mullsjö 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Tranemo 130 kr 140 kr 

Ulricehamn – Jönköping 150 kr 150 kr 

Ulricehamn – Landvetter flygplats 250 kr 260 kr 

Månadskort för arbetsresor och 
daglig verksamhet   

Resor mellan 24.00 – 06.00  Samma kostnad hela dygnet, se 
ovan 

Inom Ulricehamns kommun 70 kr  

Ulricehamn – Borås 180 kr  

Ulricehamns – Falköping 225 kr  

Ulricehamn – Herrljunga 225 kr  

Ulricehamn – Mullsjö 225 kr  

Ulricehamn – Tranemo 195 kr  

Ulricehamn – Jönköping 225 kr  

Ulricehamn – Landvetter flygplats 375 kr  
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Sektor service 

Under året som har gått har kostnaderna för att producera måltider i verksamheten ökat när 
det gäller livsmedel och övriga kostnader. Livsmedelskostnader för det senaste året har ökat 
med 4,34%. Av den anledning att kostnaderna har ökat föreslår verksamheten att höja 
priserna. 
 

Taxans namn 2018 2019 

Personallunch 49,79 kr exkl. moms 50,90 kr exkl. moms 

Personallunch studerande 49,79 kr exkl. moms 50,90 kr exkl. moms 

Externa gäster 67,12 kr exkl. moms 68,75 kr exkl. moms 

Dygnsabonnemang av mat 3 875 kr/mån 3 980 kr/mån 

Matdistribution matportioner 53,55 kr/portion 55 kr/portion 

Mat korttidsboende 128 kr/dygn 133 kr/dygn 

   

 

Taxans namn 2018 2019 

Första påminnelse 10 kr 10 kr 

Andra påminnelse 20 kr 20 kr 

Räkning (efter 31 dagar) 20 kr 20 kr 

Försenad film/dygn Ingen avgift Ingen avgift 

Reservationsavgift, fjärrlån. 5 kr Ingen avgift 

Förlorat lånekort 10 kr 10 kr 

Utskrift från PC/sida, kopiering A4 2 kr exkl. moms 2 kr exkl. moms 

Kopiering A3 4 kr exkl. moms 4 kr exkl. moms 

Schablonbelopp bok vux, ljudbok 200 kr 200 kr 

Schablonbelopp barn, bok, ljudbok 150 kr 150 kr 

Schablonbelopp CD musik 50 kr 50 kr 

Schablonbelopp DVD 350 kr 350 kr 

Schablonbelopp tidskrifter 50 kr 50 kr 

Försäljning av konstverk vid 
utsällningar där kommunen har 
haft bemanning 

20 % av bruttointäkt 20 % av bruttointäkt 

Idrottshallar kategori 1 58 kr 58 kr 

Idrottshallar Övriga 148 kr 148 kr 

Idrottshall matchtaxa/tävling 
Övriga 148 kr 250 kr 

Idrottshall cuper kategori 1 58 kr 150 kr 

Idrottshall cuper Övriga 148 kr 300 kr 

Entrébelagda arrangemnag i 
idrottshall kategori 1 / 2/Övriga 10 %/20% på biljettintäkt (brutto) 10 %/20 % på biljettintäkt 

(brutto) 
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Taxans namn 2018 2019 

Gymnastiksalar/bordtennislokal 
kategori 1 44 kr 44 kr 

Gymnastiksalar/bordtennislokal 
Övriga 110 kr 110 kr 

Simhall träning (2 banor) Kategori 
1 58 kr 58 kr 

Simhall, tävling (6 banor) kategori 
1 168 kr 168 kr 

Simhall/bassäng stora bassängen 
kategori 1 168 kr 168 kr 

Simhall per bassäng Övriga 358 kr 358 kr 

Simhall undervisningsbassäng 
kategori 1 112 kr 112 kr 

Simhall alla bassänger kategori 1 334 kr -personalkostnad 
tillkommer vid behov 

334 kr - personalkostnad 
tillkommer vid behov 

Simhall alla bassänger övriga 1 040 kr inkl. personal 1 040 kr inkl. personal 

Badmintonbana, bordtennisbord 
kategori 1 44 kr 44 kr 

Badmintonbana, bordtennisbord 
Övriga 70 kr 70 kr 

Ishall kategori 1 70 kr 70 kr 

Ishall kategori 2 232 kr 232 kr 

Ishall övriga 714 kr 714 kr 

Ishall matchtaxa kategori 2 360 kr 360 kr 

Entrébelagda arrangemang ishall 
Kategori 1/ 2/Övriga 70 kr/232 kr/714 kr 10 % - 20% på biljettintäkt 

(brutto) 

Ishall cuper Kategori 1 70 kr 150 kr 

Ishall cuper Övriga 232 kr 300 kr 

Skolor utanför kommunen 440 kr 440 kr 

Avgift ishall vuxen, allmänhetens 
åkning Gratis Gratis 

Avgift ishall barn under 7 år, 
allmänhetens åkning Gratis Gratis 

Avgift Ishall Barn 7–16 år, 
allmänhetens åkning Gratis Gratis 

Lassalyckan Fotboll 7-manna 
Kategori 1 42 kr 42 kr 

Lassalyckan Fotboll 7-manna 
Kategori 2 106 kr 106 kr 

Lassalyckan Fotboll 7-manna 
Övriga 160 kr 160 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-manna 
Kategori 1 70 kr 70 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-manna 
Kategori 2 230 kr 230 kr 

Lassalyckan Fotboll 11-manna 
Övriga 530 kr 530 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-
manna Kategori 1, Vinterplan 102 kr 102 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-
manna Kategori 2, Vinterplan 340 kr 340 kr 

Lassalyckan B-plan Fotboll 11-
manna Övriga, Vinterplan 664 kr 664 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11-manna Kategori 1 136 kr 136 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11-manna Kategori 2 450 kr 450 kr 

Lassalyckan Fotboll 11- manna 
matchtaxa Kategori 2 230 kr 250 kr 

Lassalyckan matcharena Uppvärmd 
plan 11-manna Övriga 800 kr 800 kr 

Lassalyckan fotboll 
cuper/arrangemang Kategori 1 70 kr/enhet 150 kr/enhet 

Lassalyckan fotboll 
cuper/arrangemang Kategori 2 230 kr/enhet 300 kr/enhet 

Lassalyckan friluftsområdet 
tävlingsarrangemnag 
skidspår/spår/stadion Kategori 1 

Ingen avgift 150 kr 

Lassalyckans friluftsområdet 
tävlingsarranegmnag 
sidspår/spår/stadion Kategori 2 

Ingen avgift 300 kr 

Lassalyckans stadionområde 
/övriga ytor för mässor, 
försäljining, vallabussar 

Ingen avgift 1 500 kr/dygn 

Tillgång till el sommartid vid 
Lassalyckans stadion- och  
friluftsområde 

Ingen avgift 500 kr/dygn 

Tillgång till el vintertid vid 
Lassalyckans stadion- och 
friluftsområde 

Ingen avgift 1 500 kr/dygn 

Kommersiella arrangemang 
(skidkurser, löpning, cykel mm) i 
spårområdet, då spåren nyttjas av 
allmänheten 

Ingen avgift 300 kr 

Tillkommande personalkostnad vid 
röd dag samtliga anläggningar Ingen 600 kr 

Avgift Simhallen Vuxna 55 kr/besök 55 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn under 3 år i 
vuxens sällskap 5 kr/besök 5 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn 3–6 år 10 kr/besök 10 kr/besök 

Avgift Simhallen Barn/ungdom 7–17 
år 30 kr/besökl 30 kr/besök 

Avgift Simhallen Familjeavgift (2 
vuxna + barn t.o.m. 17 år) 150 kr/besök 150 kr/besök 

Avgift simhallen pensionär Finns ej 45 kr 

Avgift motionspass pensionär 
engångskort inkl bad Finns ej 55 kr 
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Taxans namn 2018 2019 

Avgift Simhallen Årskort familj 2 050 kr 2 050 kr 

Avgift Simhallen Årskort vuxen 1 140 kr 1 140 kr 

Avgift Simhallen Årskort pensionär 850 kr 850 kr 

Avgift Simhallen Årskort barn o 
ungdom 7–17 år 600 kr 600 kr 

Avgift Simhallen Rabattkort vuxen 490 kr/ 10 gånger 490 kr/10 gånger 

Avgift Simhallen Rabattkort barn 
och ungdom 7–17 år 240 kr/10 gånger 240 kr/10 gånger 

Avgift Simhallen Motionspass 
Årskort inklusive bad Vuxen 2 500 kr 2 500 kr 

Avgift Simhall Motionspass 
inklusive bad, pensionär 1 900 kr 1 900 kr 

Avgift Simhall Motionspass 
halvårskort pensionär inklusive bad 1 200 kr 1 200 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 
halvårskort inklusive bad Vuxen 1 590 kr 1 590 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 
kvartalskort inklusive bad Vuxen 950 kr 950 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 10-
kort inklusive bad Vuxen 580 kr/10 gånger 580 kr/10 gånger 

Motionspass Månadskort inklusive 
bad Vuxen 325 kr 325 kr 

Avgift Simhallen Motionspass 
engångskort inklusive bad vuxen 65 kr 65 kr 

Simundervisning barn 1 Simskola 250 kr 250 kr 

Simundervisning barn 2 eller fler 
(syskon) Simskola 185 kr 185 kr 

Babysim 560 kr exkl. moms/8 gånger 560 kr exkl. moms/8 gånger 

Småbåtshamn 
Administrationsavgift köhantering 168 kr exkl. moms 168 kr exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m 1 360 kr/säsong exkl moms 1 360 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m 1 600 kr/säsong exkl moms 1 600 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 1 760 kr/säsong exkl moms 1 760 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 
(utan grind) 1 440 kr/säsong exkl moms 1 440 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 
(utan grind) 1 600 kr/säsong exkl moms 1 600 kr/säsong exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 Åmynningen 
1/5–31/10 720 kr/säsong exkl moms 720 kr/säsong exkl. moms 

Scenmoduler 1-10st (1-10m2) 368 kr/ arrangemang dygn exkl 
moms 

368 kr/arrangemang dygn exkl. 
moms 

Scenmoduler 11-20st (11-20m2) 
(halv scen) 

600 kr/arrangemang dygn exkl 
moms 

600 kr/arrangemang dygn exkl. 
moms 

Scenmoduler 21-40st (21-40m2) 
(hel scen) 

736 kr/ arrangemang dygn exkl 
moms 

736 kr/arrangemang dygn exkl. 
moms 
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Taxans namn 2018 2019 

IP Skogen Mål och 
Expeditionsvagn/ 
arrangemang/dygn 

368 kr exkl moms 368 kr exkl. moms 

IP Skogen Mål och 
Expeditionsvagn/övrig/dygn 76 kr exkl moms 76 kr exkl. moms 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 1 
140–460 platser Kategori 1 110 kr* 110 kr * 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 1 
140–460 platser övriga 212 kr 212 kr 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 2 
25-120 platser Kategori 1 54 kr* 54 kr* 

Lokalhyra skolor Samlingslokal 2 
25-120 platser övriga 106 kr 106 kr 

Entébelagd arrangemnag i 
samlingslokal/motsvarande 10 %/20% 10 % 

Övernattning skolsal/motsvarande 
upp till 100 deltagare  55 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 
101-200 deltagare  50 kr/pers/dyg 

Övernattning skolsal/motsvarande 
201 eller fler  45 kr/dygn 

Annat inkomstbringande 
arrangemang i ishall, Sim- och 
sporthall. Konsert, loppmarknad 
mm 

Timtaxa 10 000 kr/arrangemang 

Om inte annat anges gäller timtaxa. 

Kategori 1 -  avser ungdomsverksamhet 7-25 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka 
enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag. 

Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vars 
ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala bidrag 

Kategori övriga - Övriga föreningar och privata förhyrare 

* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal 

   

 

Taxans namn 2018 2019 

Föreningskopiering minidebitering 80 kr exkl. moms 80 kr exkl. moms 

Kopiering föreningar svartvitt 0,30 kr/st exkl. moms 0,30 kr/st exkl. moms 

Kopiering föreningar färg 0,60 kr/st exkl. moms 0,60 kr/st exkl. moms 
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Ulricehamns Energi AB 

Taxans namn 2018 2019 

RENHÅLLNINGSTAXA   

FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I 
VILLA/LÄGENHET ELLER 
FRITIDSHUS 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Året runt boende 288 kr (360 kr) 320 kr (400 kr) 

Fritidshus med sommarhämtning 144 kr (180 kr) 160 kr (200 kr) 

Kärlhämtning av hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från 
handel,kontor och industrier. 

  

ÅRET RUNT BOENDE-gäller 
innanför samt utanför kommunallt 
VA-område 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Kärlom = 240 liter- 1ggr/2veckor 570 kr (713 kr) 615 kr (769 kr) 

Kärlom = 240 liter- 1ggr/vecka 1 140 kr (1 425 kr) 1 230 kr (1 538 kr) 

Kärlom = 240 liter- 2ggr/vecka 2 280 kr (2 850 kr) 2 460 kr (3 075 kr) 

Kärl om 370 liter- 1ggr/2veckor 650 kr (813 kr) 690 kr (863 kr) 

Kärl om 370 liter- 1ggr/vecka 1 300 (1 625 kr) 1 380 (1 725 kr) 

Kärlom = 660 liter- 1ggr/2veckor 910 kr (1 138 kr) 970 kr (1 213 kr) 

Kärlom = 660 liter- 1ggr/vecka 1 820 kr (2 275 kr) 1 940 kr (2 425 kr) 

ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart 
utanför kommunalt VA-område   

Kärlom = 240 liter-1ggr/4veckor 370 kr (463 kr) 400 kr (500 kr) 

Kärlom = 240 liter- 4ggr/år 230 kr (288 kr) 250 kr (313 kr) 

Kärlom = 240 liter- 2ggr/år 160 kr (200 kr) 175 kr (219 kr) 

Fritidshus med sommarhämtning   

Kärlom = 240 liter- 10ggr/år  
(1 maj - 15 sept) 340 kr (425 kr) 370 kr (463 kr) 

   

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-
utöver ordinarie abonnemang  Prís vid hämtning efter budning kr 

exkl. moms (inkl. moms) 

Alla storlekar på kärl  608 kr (760 kr) 

RÖRLIG AVGIFT inkl. 
behandlingsavgift av brännbart 
hushållsavfall 

Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Året runt boende/ 
sommarhämtning 2,40 kr (3,00 kr) 2,40 kr (3,00 kr) 

   

AVGIFT PÅSAR för storkök- och 
restaurang-verksamhet   

Extra svarta matavfallspåsar 30-50 
liters, 20 st (240 st per 
veckoabonnemang/120 st per 14 
dgr abonnemang ingår) 

 66 kr (82,50 kr) 
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Taxans namn 2018 2019 

Kärlhämtning av utsorterat 
matavfall från 
livsmedelsverksamheter 
(restauranger, skolor, servicehus 
och storkök mm.) 

 
Avgifter enligt ovan fr o m 1 maj 
Avgifter enligt nedan fram t o m 

30 april 

   

Verksamhet med matavfall Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Kärl om 140 l - 1ggr/vecka 1 600 kr (2 000 kr) 1 680 kr (2 100 kr) 

Kärl om 140 l- 1ggr/ 2 veckor 800 kr (1 000 kr) 840 kr (1 050 kr) 

Kostnad för köp av extra påsar Pris: kr/förpackning exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: kr/förpackning exkl. moms 
(inkl. moms) 

45 -liters matavfallspåse (20 st) 63,00 kr (78,75 kr) 66,00 kr (82,50 kr) 

   

RÖRLIG AVGIFT INKL. 
BEHANDLINGSAVGIFT AV 
UTSORTERAT MATAVFALL 

Pris: kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Verksamhetmed matavfall 1,00 kr (1,25 kr) 1,05 kr (1,31 kr) 

   

TRÄDGÅRDSAVFALL, fr o m 1 maj  Pris: kr/gång exkl. moms (inkl. 
moms) 

Trädgårdsavfall i en storsäck, 
budning  1 248 kr (1560 kr) 

   

KÄRLTVÄTT, fr o m 1 maj  Pris: kr/gång exkl. moms (inkl. 
moms) 

Tvätt av sopkärl alla storlekar vid 
fastigheten, budning  300 kr (375 kr) 

   

LATRIN Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Pris: kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Sommarhämtning 
Fritidshus/badplatser 10 ggr/år (1 
maj – 15 september) 

5 880 kr (7 350 kr) 6 180 kr (7 725 kr) 

Budning 2 100 kr/gång (2 625 kr) 2 220 kr/gång (2 775 kr) 

   

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för 
slamsugning avslamavskiljare 

Pris vid regelbunden hämtning 
kr exkl. moms (inkl. moms) 

Pris vid regelbunden hämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 536 kr ( 670 kr) 544 kr ( 680 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 648 kr (810 kr) 656 kr (820 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 904 kr (1 130 kr) 920 kr (1 150 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 156 kr kr (1 445 kr) 1 180 kr kr (1 475 kr) 

för anläggningar <6 m³  uttages en 
grundavgift 1 312 kr (1 640 kr) 1 340 kr (1 675 kr) 
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Taxans namn 2018 2019 

+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr (385 kr) 312 kr (390 kr) 

 Prís vid hämtning efter budning 
kr exkl. moms (inkl. moms) 

Prís vid hämtning efter budningkr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 740 kr (925 kr) 756 kr (945 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 972 kr (1 215 kr) 996 kr (1 245 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 256 kr (1 570 kr) 1 288 kr (1 610 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 464 kr (1 830 kr) 1 500 kr (1 875 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 1 616 kr (2 020 kr) 1 648 kr (2 060 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr/ m³ (385 kr) 312 kr/ m³ (390 kr) 

   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för tömning 
av slutna tankar. 

Pris vid regelbunden hämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

Pris vid regelbunden hämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 568 kr (710 kr) 592 kr (740 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 812 kr (1 015 kr) 828 kr (1 035 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 116 kr (1 395 kr) 1 168 kr (1 460 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 436 kr (1 795 kr) 1 512 kr (1 890 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 1 608 kr (2 010 kr) 1 612 kr (2 015 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr/ m³ (385 kr) 312 kr/ m³ (390 kr) 

 Prís vid hämtning efter budning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

Prís vid hämtning efter budning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 888 kr (1 110 kr) 904 kr (1 130 kr) 

1,6 - 3,0 m³ 1 124 kr (1 405 kr) 1 140 kr (1 425 kr) 

3,1 - 4,5 m³ 1 460 kr (1 825 kr) 1 484 kr (1 855 kr) 

4,6 - 6,0 m³ 1 756 kr (2 125 kr) 1 832 kr (2 290 kr) 

för anläggningar <6 m³ uttages en 
grundavgift 1 872 kr (2 340 kr) 1 908 kr (2 385 kr) 

+ ett volympris för volym över 6 
m³ om 308 kr/ m³ (385 kr) 312 kr/ m³ (390 kr) 

   

TILLÄGGSPRISER Pris exkl. moms (inkl. moms) Pris exkl. moms (inkl. moms) 

Tillägg för slangläng >15m 12 kr (15 kr) per påbörjad 10 
meters längd 

12,40 kr (15,50 kr) per påbörjad 
10 meters längd 

Tillägg för ytterligare brunn inom 
samma anläggning och inom 
slanglängden 35 m från fordonets 
uppställningsplats 

228 kr/st (285 kr) 240 kr/st (300 kr) 

Behandlingsavgift för våtslam till 
avvattning i avloppsverk 155 kr/ton (193,75 kr) 160 kr/ton (200 kr) 

Behandlingsavgift för avvattnat 
slam till Överskogs ÅVC 103 kr/ton (128,75 kr) 108 kr/ton (135 kr) 
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Taxans namn 2018 2019 

   

ANLÄGGNINGSAVGIFTER 
VATTENTJÄNSTER   

För bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

35 300 kr (44 125 kr) 36 360 kr (45 450 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

32 540 kr (40 675 kr) 33 520 kr (41 900 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 33,20 kr (41,50 kr) 34,20 kr (42,75 kr) 

en avgift per lägenhet 13 900 kr (17 375 kr) 14 320 kr (17 900 kr) 

en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

6 508 kr (8 135 kr) 6 700 kr (8 375 kr) 

   

För annan fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

40 940 kr (51 175 kr) 42 160 kr (52 700 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

39 240 kr (49 050 kr) 40 420 kr (50 525 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 29,40 kr (36,75 kr) 30,20 kr (37,75 kr) 

en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

7 848 kr (9 810 kr) 8 080 kr (10 100 kr) 

   

För obebyggd fastighet skall 
erläggas del av full 
anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet 

Servisavgift 100 % 100 % 

Avgift per uppsättning FP 100 % 100 % 

Tomtyteavgift 100 % 100 % 

Lägenhetsavgift 0 % 0 % 

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 100 % 100 % 

 Avgift utgår per fastighet med:  
Annan fastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Annan fastighet 

Servisavgift 100 % 100 % 

Avgift per uppsättning FP 100 % 100 % 

Tomtyteavgift 70 % 70 % 

Lägenhetsavgift 0 % 0 % 
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Taxans namn 2018 2019 

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 100 % 100 % 

   

Bebyggsobebyggd fastighet skall 
erläggas resterande avgifter enligt 
följande 

Bostadsfastighet Bostadsfastighet 

Tomtyteavgift *) *) 

Lägenhetsavgift 100 % 100 % 

 Annan fastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 30 % 30 % 

Lägenhetsavgift   

   

Föreligger inte avgiftsskyldighet 
för samtliga V, S, Df, DG  skall 
erläggas reducerade avgifter 
enligt följande 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

En ledning 70 % av avgift 70 % av avgift 

Två ledningar 85 % av avgift 85 % av avgift 

Tre ledningar 100 % av avgift 100 % av avgift 

 Avgifter i övrigt: Avgifter i övrigt 

Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 

Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 

Lägenhetsavgift V 30%, S 50%, Df -, DG 20% V 30%, S 50%, Df -, DG 20% 

Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 

Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 

Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 

Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 

   

Den som svarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och 
underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
föranordnande av 
dagvattenbortledning 

20 kr (25 kr) 20,60 kr (25,75 kr) 

   

BRUKNINGSAVGIFTER   

För bebyggd fastighet   

en fast avgift per år då 
vattenförbrukningen kontrolleras 
genom vattenmätare (vm),per 
mätare och mätaranslutning 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

(qn2,5) 20 mm 3 300 kr (4 125 kr) 3 400 kr (4250 kr) 

(qn 6) 25 mm 7 640 kr (9 550 kr) 7 870 kr (9 838 kr) 

(qn 10) 40 mm 16 740 kr (20 925 kr) 17 250 kr (21 563 kr) 
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Taxans namn 2018 2019 

(qn 15) 50 mm 37 740 kr (47 175 kr) 38 880 kr (48 600 kr) 

(qn 40) 80 mm 78 740 kr (98 425 kr) 81 100 kr (101 375 kr) 

större enligt avtal enligt avtal 

en avgift per m3 levererat vatten 8,80 kr (11,00 kr) 9,05 kr (11,32 kr) 

en avgift per m3 utsläppt 
spillvattenmätt som levererad 
dricksvattenmängd 

14,80 kr (18,50 kr) 15,30 kr (19,12 kr) 

för både vatten och spillvatten är 
avgiften per m3 26,60 kr (29,50 kr) 24,35 kr (30,44 kr) 

en avgift per år och lägenhet för 
bostads-fastighet och därmed 
jämställd fastighet 

280 kr (350 kr) 285 kr (356 kr) 

en avgift per år och varje påbörjat 
100 m2 tomtyta för annan 
fastighet, dock högst 2000 m2 
tomtyta 

67,80 kr (84,75 kr) 69,90 kr (87,38 kr) 

   

Föreligger inte avgiftsskyldighet 
för samtliga V, S, Df och Dg 
ändamål, reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål: 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål: 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% 

Avgift per lägenhet V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% 

Avgift efter tomtyta V -. S -, Df 50%, 50% V -. S -, Df 50%, 50% 

   

SPILLVATTENAVLOPP   

För spillvattenavlopp innehållande 
extra föroreningsmäng av SS, BOD, 
P.tot och N-tot skall erläggas 
brukningsavigft per kg. 

Avgift per kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

Avgift per kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

SSsed 3,60 kr (4,5 kr) 3,80 kr (4,75kr) 

BOD 4,30 kr (5,38 kr) 4,45 kr (5,56 kr) 

P-tot 51,50 kr (64,38 kr) 53,00 kr (66,25 kr) 

N-tot 51,50 (64,38 kr) 53,00 kr (66,25 kr) 

   

Den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och 
underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift exkl. moms (inkl. moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 4,00 kr (5,00 kr) 4,12 kr (5,15 kr) 

   

För obebyggd fastighet inom 
detaljplan skall erläggas 
brukningsavgift 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 7,5% V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 7,5% 
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Taxans namn 2018 2019 

Har huvudmannen på 
fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin 
skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen 

debiteras följande avgifter 
exkl.moms (inkl.moms) 

debiteras följande avgifter 
exkl.moms (inkl.moms) 

Byte av vattenmätarstorlek 928 kr (1 160 kr) 960 kr (1 200 kr) 

Vattenuttag ur vattenkiosk i 
Gällstad eller Ulricehamn 22,00 kr/m3 (27,50 kr/m3) 22,80 kr/m3 (28,50 kr/m3) 

Hyra brandpost:· Engångsavgift 0-1 
månad 312 kr (390 kr) 324 kr (405 kr) 

per påbörjad månad utöver 1 
månad 112 kr (140 kr) 116 kr (145 kr) 

Olovlig inkoppling på t.ex. 
brandpost 3 100 kr (3 875 kr) 3 200 kr (4 000 kr) 

Påsläpp eller avstängning av 
vattentillförsel vid anmälan minst 
tre arbetsdagar före arbetet. 

0 kr 0 kr 

Vid snabbare uttryckning 556 kr (695 kr) 580 kr (725 kr) 

Ersättning avbruten plombering 
utan övr. påverkan 556 kr (695 kr) 580 kr (725 kr) 

Provning av vattenmätare med 
mätnoggrannhet inom tillåtna 
värden: - mätarstorlek 20 – 40 mm 

Verklig kostnad+ 206 kr Verklig kostnad+ 216 kr (270 kr) 

mätarstorlek 50 mm eller större verklig kostnad + 360 kr verklig kostnad + 372 kr (465 kr) 

Förgäves besök 496 kr (620 kr) 520 kr (650 kr) 

Skadad eller sönderfrusen mätare. 
Inköpspris + arbetskostnad 

Varierar med mätarstorl. dock 
minst 900 kr 

Varierar med mätarstorl. dock 
minst 940 kr(1 175 kr) 

Avstängning och påkoppling av 
vattentillförsel p.g.a obetalda 
fakturor 

556 kr (695 kr) 580 kr (725 kr) 
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Bakgrund och syfte 

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 
framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till 
hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens 
resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Genom samverkan ska 
kommunen tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt 
upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och 
inhyrda lokaler. 
 
Under 2015 arbetade förvaltningen med att ta fram en lokalresursplan. Lokalresursplanen är 
ett planeringsverktyg, men innehåller också en bild av framtida lokalbehov samt förslag till 
åtgärder både utifrån ett verksamhetsperspektiv och hur vi använder våra lokalresurser.  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-02-04 § 50 fick förvaltningen i uppdrag att, med 
utgångspunkt i Lokalresursplan Ulricehamns kommun 2015 med utblick mot 2024, ta fram 
en lokalförsörjningsplan. En lokalförsörjningsplan innehåller aktiviteter i form av exempelvis 
investeringar eller avvecklingar som prioriteras utifrån kommunens behov och 
förutsättningar.  
 
Då det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och 
utvecklas åren framöver behöver lokalförsörjningsplanen årligen uppdateras. Planen kan 
därför främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.  
 
Lokalförsörjningsplanen syftar till att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med 
lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat lokalförsörjningsplanen till att 
omfatta åren 2019–2028. Till grund för planen ligger målprognosen i den 
befolkningsprognos som är framtagen för åren 2017–2026 utifrån beslut om att planera 
utifrån målprognosen (KS 2017-03-09, § 58).  
 
 

Beskrivning av lokalbehov 

Sektor lärande 

Behovet av platser i förskola respektive fritidshem utgår från 2017 års statistik från 
Skolverket. 

82 % av barnen behöver förskola. Behov av fritidshem fördelas i åldrar 6-9 år 80,5 % 
och 10-12 år 21,9 %. En faktor som kan påverka är exempelvis att en ökad frekvens av 
förvärvsarbete kan öka andelen barn som behöver plats. För skolformerna grundskola 
och gymnasium förutsätts att 100 % av eleverna skall ha plats.                                              

Kommunens lokalförsörjningsplan tillgodoser behovet av förskoleplatser genom 
utbyggnad Tre Rosor med fyra avdelningar samt nybyggnation av två förskolor om 
vardera sex avdelningar. 

 När det gäller skolor behöver en utredning göras om framtida skolstruktur som dels 
innehåller grundsärskolans behov samt hur kommunen tillgodoser skolbehovet i 
centrala Ulricehamn. Lokalförsörjningsplanen innehåller en om/till- och nybyggnad 
av skolor, men detta behöver förtydligas ytterligare.  
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En ökad befolkning innebär också att behovet inom grundsärskolan samt 
vuxenutbildningen ökar. Framtida behov är därför osäkert och därmed svårbedömt.  

Förskolan 

Behovet av förskoleplatser ökar och därför behövs en ny förskola i centralorten och 
enligt prognosen ytterligare lokaler 2023 och 2027. Detta beräknas även ge möjlighet 
att lämna inhyrda lokaler i centralorten under perioden. Hösten 2019 behövs tillfälliga 
lokaler i anslutning till modul för grundskolan. 

Grundskolan 

Utredningen av skolstrukturen behöver ses i en helhet då frågan om lokaler för 
årskurs 7–9, F-6 och särskolan är komplex och måste belysas i ett sammanhang. En 
grundlig konsekvensbeskrivning behöver göras.  

Ändamålsenliga lokaler är en av flera bärande faktorer för ökad måluppfyllelse i de 
olika skolformerna.  

Behovet av elevplatser för årskurs F-6 är mest brådskande och ytterligare klassrum 
behöver tillföras i centralorten inför läsåret 19/20. 

För att klara det akuta behovet och minska belastningen på befintliga F-6 skolor 
behöver modul inhyras till Ulrikaskolan. 

Med utgångspunkt i målprognosen kommer det att behövas ytterligare en skola för 
årskurserna F-6.  

Målprognosen anger en ökning med 450 elever i grundskolan d.v.s. 45 elever/årskurs. 
För årskurs F-6 innebär målprognosen en ökning med 315 elever vilket ger underlag 
för en 2-parallellig skola och fritidshem.  

Inflyttningsvolym och hur eleverna fördelar sig på de olika årskurserna är 
osäkerhetsfaktorer.  

Gymnasiet 

Byggprogrammet behöver inom perioden nya lokaler då nuvarande lösning är tidsbegränsad. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan är idag utspridd på tre olika platser. Lokalerna är för små för dagens 
verksamhet och för framtida behov. 

En grundsärskola för årskurs 1–6 och 7–9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas 
placering är väsentlig för verksamhetens kvalité och utveckling. Grundsärskolan skall 
vara placerad i anslutning till grundskolor i centralorten samt gymnasiet.   
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Sektor välfärd 
För äldreomsorgen kan antaganden om framtida service- och lokalbehov utgå från 
befolkningsprognos och demografiska förändringar av de äldre åldersgrupperna. Inom 
sektorns övriga verksamhetsområden, t.ex. för insatser inom funktionsnedsättning 
och integration, är det andra faktorer som avgör behoven.    

Äldreomsorg 

Inom äldreomsorgen syns en ökning av andelen som beviljas hemtjänst medan andelen äldre 
i särskilda boendeformer har minskat över tid. Eftersom gruppen äldre totalt sett ökar antas 
dock behovet av både hemtjänst samt platser på vård- och omsorgsboende öka.  

Vård- och omsorgsboende 

Utifrån kommunens målprognos för befolkningsutvecklingen, och analysen av denna, antas 
behovet av platser på vård- och omsorgsboende överstiga beståndet fr.o.m. 2019. I 
kommunen finns idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt ca 260 platser. Beslut finns 
om att avveckla Ekero och ersätta detta med ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad. I 
och med nybyggnation tillskapas också ytterligare platser, önskemålet är minst 8. Kan 
byggnationen stå klar 2020 bör det totala behovet av vård- och omsorgsplatser vara 
tillgodosett. Mellan 2020–2025 syns dock accelererande ökning i antalet personer som når 
höga åldrar och behov antas finnas av ytterligare 30–35 platser. I Delområdesprognosen syns 
att det största antalet äldre som går in i åldrarna 80 + de närmaste 10 åren bor centralt i 
Ulricehamn. Ytterligare platser på vård- och omsorgsboende bör därför med fördel planeras 
till centralorten. 

Hemtjänst och hemsjukvård 

Utifrån målprognosen antas behov av hemtjänst öka. Under hela perioden 2016–2026 
förväntas behovet av hemtjänsttimmar öka. År 2016 är behovet av hemtjänsttimmar 
93 082 timmar och år 2026 förväntas behovet av hemtjänsttimmar vara 111 961 
timmar – en ökning med 18 879 hemtjänsttimmar. Detta motsvarar en total ökning på 
20,3 %. Det är mycket svårprognostiserat och om trenden fortsätter mot att fler som 
uppnår högre åldrar bor kvar hemma, kan antalet brukare tänkas öka ännu mer. Det 
innebär oavsett ett utökat behov av lokaler för hemtjänstens personal som redan idag 
på vissa enheter har det mycket trångt.  

 

Funktionsnedsättning 

Lokaler inom verksamhetsområdet omfattar främst bostäder men även lokaler för t.ex. 
daglig verksamhet. Det ökade behovet av lokaler och bostäder på senare år är inte en 
följd av befolkningsförändring utan följer av den positiva utveckling som på senare år 
synliggjort målgruppen och strävan efter att främja delaktighet och ett självständigt 
liv. För behovet av bostäder tas årliga prognoser fram. De baseras på avgångs år från 
särskola, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare och personlig 
kännedom från handläggare eller personal inom verksamheten. Det blir en vägledning 
och inte en absolut sanning då det står den enskilde fritt att själv välja tidpunkt för 
ansökan om boende och önskemål om boendeform. Av olika skäl, bl.a. att beslut 
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kommer som inte kunnat förutses, finns i oktober 2018 tre ej verkställda 
boendebeslut. Det finns alltså viss kö till bostad enligt LSS. 

Boende 

Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till 2027. 
Under 2017 färdigställdes en gruppbostad med 6 platser, Wallenqvistgatan. Den 
gruppbostad med 6 platser som beräknades etableras i kommunen 2019 med extern 
utförare blev inte av. Skälet var att endast ett anbud inkom, som dessutom var dyrare 
än kommunens egna verksamheter. Detta innebär att processen med nybyggnation i 
egen regi behöver påskyndas och omfatta två gruppbostäder istället för en. Till 2023 
finns dessutom behov av ytterligare en gruppbostad.  

De äldre gruppbostäder som kommunen äger idag är inte fullvärdiga och åtgärder 
behövs för att nå lämplig standard. De lägen som dessa bostäder har idag är mycket 
bra vilket talar för att i första hand bygga om de uppfyller dagens krav på fullvärdiga 
bostäder och brandskydd. Ett arbete har gjorts under våren 2018 och förslag om att 
bygga om 3–4 gruppbostäder håller på att tas fram. Förvaltningen har ansökt och fått 
2,0 mnkr om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder. Investeringen 
möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. Förstudie kopplat till 
de två andra gruppbostäderna fortsätter parallellt med att projekteringen av de första 
två pågår. Det finns ytterligare befintliga gruppbostäder med av privat fastighetsägare 
som behöver ses över.  
 
En planering för en nybyggnation på Stockrosvägen tillsammans med STUBO är 
inledd. 
 
Prognos 
Åren 2017–2018 hade verksamheten 6 bostadsbeslutenligt LSS att verkställa.  
 

Antal som bedöms vara aktuella inom 9–10 år (2019–2027): 

2019–2021  3 gruppbostad och 7 servicebostad 

2022-2024 8 gruppbostad och 3 servicebostad 

2023–2027  10 gruppbostad och 1 servicebostad 
 

Även när det gäller boende enligt SOL finns under perioden behov av både grupp- och 
servicebostadsplatser. Dessa är dock av olika skäl mer svårbedömda. Verksamheten 
återkommer i denna fråga. 
 
Lokaler för daglig verksamhet 

Parallellt med att fler personer får beslut om boende, får också fler beslut om daglig 
verksamhet, både enligt SOL och LSS. I dagsläget finns behov av att ersätta lokalen Storgatan 
36, som f.n. används till dagverksamhet SOL. Arbetet med detta är inlett tillsammans med 
externa fastighetsägare. Även lokalerna på Villagatan 39 behöver ersättas, senast år 2021. 
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Fållans dagverksamhet behöver byggas till under planeringsperioden. I slutet av perioden 
beräknas också att en ny lokal för daglig verksamhet med basplatser behöver tillskapas. 

 

2.2.3 Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och 

integration 

Den svårplanerade verksamheten kring asylsökande barn och unga, ensamkommande, har 
inneburit en del lokalförändringar de senaste åren och det är fortsatt svårt att planera 
långsiktigt för denna verksamhet.  

Lokaler för Arbetsmarknadsenheten är under utredning. Det är både kontorsplatser och 
mötesrum som behövs. Lämpligt är att hyra lokaler eftersom verksamhetens omfattning är 
svårprognostiserad. På sikt finns en önskan om att samlokalisera integration och 
arbetscenter i gemensamma lokaler.  

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha 
behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar. Med anledning av avvecklingen 
av samverkan med Tranemo kommun ser sektorn inte ett utökat behov av 
kontorsarbetsplaster på miljöenheten och byggenheten, men ett fortsatt utökat behov på 
planenheten och exploateringsenheten. För sektorn är samordningen viktig för att kunna 
vara effektiva och därför är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade 
behovet är beroende på om sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor 
efterfrågan kommer vara på sektorns tjänster. 

 

Sektor service 

Sektor service lokalbehov är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorers framtida 
utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom sektor 
service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av 
kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna gör det.  

För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av 
åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. 

 

Kommunledningsstaben 

I takt med att invånare ökar och att den kommunala servicen gör detsamma så ökar också 
förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i 
dagsläget i Stadshuset och på Höjdgatan och behovet av kontorsarbetsplatser har ökat och 
bedöms också öka framöver. 
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Lokalförsörjningsplan 2019-2028 

 
Lokalförsörjningsplanen finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument. 

 

Beskrivning av aktiviteter i 

lokalförsörjningsplan 2019–2028 

 

Specialbostäder  

Behovet av specialbostäder är under utredning. 

 

Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn 

En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar behövs tillfälliga lokaler för att 
öka kapaciteten i grundskolan. Tanken är att hyra modulbyggda lokaler, med placering vid 
Ulrikaskolan. Investeringen avser etablering av lokalerna. Medel har avsatts för 
genomförande i etapper. Hyran för lokalerna hanteras med driftmedel. 

 

Ny förskola i Ulricehamn 

Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Bygger man nytt så är det lämpligt att bygga sex 
avdelningar per fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver ske skyndsamt. 
Investeringen avser en ny förskola vid Ryttershov eller Wallenqvistgatan där detaljplanen 
tillåter det. Båda alternativen projekteras inledningsvis. Det projekteras för en 
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färdigprojekterad byggnad för att korta ned tidsåtgången och för att hålla ned utgiften för 
byggnaden. 

 

Ombyggnation gruppbostäder 

Ombyggnation av fyra äldre gruppbostäder utifrån genomförd förprojektering. Syftet är att 
göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt LSS. 

 

HWC Stadsparken och ny byggnad för omklädning 

Tennisklubbens lokaler är utdömda på grund av mögelangripet bottenbjälklag. Byggnaden är 
från 60-talet och inte värd att renovera. Kommunen hyr varje sommarhalvår en 
handikappanpassad toalett typ ”BajaMaja”. Investeringen avser en ny byggnad för 

omklädning och en offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. 

 

Nytt stadsbibliotek 

Nuvarande stadsbibliotek ligger i Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och en 
avvecklingsfastighet. Nybyggnad är planerad i anslutning till ICA-Tornet, en fastighet som 
kommunen äger och som delvis i en 3D-fastighet.  

 

Ombyggnad Sim- och sporthall 

Byggnaden har ett stort renoveringsärehov. Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Fasad, 
ytskikt invändigt i simhallen, fönster, ytter- o innerdörrar (sporthallsdelen) är exempel på 
komponenter som är i dåligt skick. Teknik, reningsanläggning och ventilation är kvar sedan 
1983. 

 

Samverkanshus i Gällstad 

Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö i kan tillgodoses i en byggnation av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.  
 

Lokaler för personal inom fastighetsskötseln 

Det finns idag ingen ändamålsenlig lokal som lever upp till krav på arbetsmiljö och 
tillgänglighet. 
 
Ombyggnation gruppbostäder 

Se samma rubrik ovan. 
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Ersätta daglig verksamhet 

Befintliga lokaler på Storgatan 36 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Det 
går heller inte att genomföra åtgärder som skulle uppfylla tillgänglighetskraven. Ny lokal 
erfordras. 

 

Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS som Stubo bygger i samband med byggnation på Stockrosen. 

 

Utökning förvaltningslokaler 

En förtätning av kontorsarbetsplatser har genomförts i befintliga förvaltningslokaler. 
Fortsätter kommunen att växa kommer nya förvaltningslokaler för kontorsarbetsplatser att 
behövas. Alternativen är att bygga till eller att köpa in fastighet och anpassa lokalerna till 
kontor.  

 

Ny skola årskurs F-6 

Förvaltningen har, i budget 2017, fått i uppdrag att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten utifrån att efterfrågan på platser inom skolan kraftigt ökar. Inom ramen för 
uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp om grundskolan i centralorten. Utifrån målprognosen 
kommer en kapacitetsökning av Bogesundsskolan och Ulrikaskolan (+150 elever per skola) 
inte att vara tillräcklig. Istället ser förvaltningen behovet av att bygga en ny skola för 
årskurserna F-6, utöver att Bogesundsskolan anpassats för att klara ytterligare 150 elever. 

 

Ny lokal för museisamling 

Lokalerna i Röshult måste lämnas för fastighetsägarens egen verksamhet. Hyresavtalet löper 
ut 31 december 2020, möjligtvis att vi kan få förlängning ett år till, men det vet vi först under 
2019. Lokaler behövs för förvaring av museisamling. 

 

Ersätta daglig verksamhet 

Befintliga lokaler på Villagatan 39 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Det 
går heller inte att genomföra åtgärder till rimliga pengar som skulle uppfylla 
tillgänglighetskraven. Ny lokal erfordras. 
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Ny förskola Trädet 

Tidsbegränsat bygglov nyligen förlängt och kan inte förlängas mer. Ny förskola behöver 
uppföras på annan plats som följer detaljplan. Måste stå klar 2021. 

 

Utökning daglig verksamhet 

Tillbyggnad Fållan, hyrd lokal. Fastighetsägaren har ändrat detaljplan som möjliggör en 
tillbyggnad och en utökad daglig verksamhet. Projektering och hyresdiskussioner inleds 
hösten 2018. 

 

Avveckling Ekero  

Försäljning av fastigheten när det nya äldreboendet är färdigställt i Gällstad. 

 

Avveckling Nämndhuset 

Avyttring av fastigheten när biblioteket har flyttat till nya lokaler. Då skall även 
kontorslokalerna ha avvecklats.  

 

Utökade lokaler för hemtjänsten 

Sannolikt hyrs lokaler för denna verksamhet. Alternativt produceras nya lokaler i samband 
med annan produktion, exempelvis bygger lokaler för hemtjänst i ett nytt vård- och 
omsorgsboende. 

 

Ny skola årskurs 7–9 

Förvaltningen har, i budget 2017, fått i uppdrag att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten utifrån att efterfrågan på platser inom skolan kraftigt ökar. Inom ramen för 
uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp om grundskolan i centralorten med utgångspunkten 
att slå samman kommunens högstadieskolor till en.  

 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 

Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet skall kunna 
genomföras. 

 

Servicebostäder kopplat till ny bas 

Finns flera liknande lösningar hos STUBO idag. Behöver startas upp en ny. 
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Boende socialpsykiatri 

Nya lokaler liknande den lösning som finns etablerad hos Hemsö på Jönköpingsvägen. 

 

Lokaler för arbetsmarknad/integration m fl 

Lämpligt att hyra lokaler för denna verksamhet eftersom det är svårt att förutse behovet. 

 

Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS som är planerad att placera i det nya området på Bergsäter. 

 

Ny förskola i Ulricehamn 

Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Bygger man nytt så är det lämpligt att bygga sex 
avdelningar per fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver komma fram. 
Denna förskola är tänkt att ligga i det nya området på Bergsäter. 

 

Ny förskola Blidsberg 

Nybyggnation av ny större förskola fyra-fem avdelningar jämfört med två idag som ersätter 
befintliga lokaler som inte kan byggas till. 

 

Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS. Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte. 

 

Ombyggnad Ätradalsskolan 

Upprustning av klassrum är nödvändig. Avvaktar resultat av tillväxtplan i centralorten för att 
kunna anpassa byggnaden till framtida användningen av skolan, 7-9 eller F-6. 

 

Nytt VO-boende för äldre i Ulricehamn 

Nyproduktion av lokaler för ett nytt äldreboende i centralorten. Planeras för placering vid det 
nya området på Bergsäter. 
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Ny gruppbostad 

Ny gruppbostad enligt LSS. Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte. 

 

Nya lokaler byggprogram 

Ersätter Maskinvägen 6 C som har tidsbegränsat bygglov. 

 

Ny förskola i Ulricehamn 

Enligt prognoser kommer det att behövas minst femton nya avdelningar den närmaste 
tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Bygger man nytt så är det lämpligt att bygga sex 
avdelningar per fastighet. Anvisning av mark för ett flertal förskolor behöver komma fram. 

 

Utökning daglig verksamhet 

Basplatser likt Fållorna, Tingslyckan 
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Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan 2019–2028 
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§ 298/2018 
 

Svar på motion om att köpa in och ha kvar 
konstverket i järnvägstunneln på banvallen mot 
Marbäck 
Dnr 2017/646 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen köper in 
konstverket Nocturne som ingick i land art projektet X sites Sjuhäradsrundan. Konstverket 
Nocturne stod i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck under perioden augusti till 
oktober 2017. 
Förvaltningens bedömning är att det är ett konstverk med hög kvalitet som skulle tillföra 
platsen en ny dimension. 
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande vid planeringen av hur medel för offentlig 
gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion konstverk i järnvägstunneln 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med förslaget till 
planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med förslaget till 
planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-01-02 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att köpa in och 
ha kvar konstverket i järnvägstunneln på banvallen 
mot Marbäck 
Diarienummer 2017/646, löpnummer 206/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen köper in 
konstverket Nocturne som ingick i land art projektet X sites Sjuhäradsrundan. Konstverket 
Nocturne stod i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck under perioden augusti till 
oktober 2017. 
Förvaltningens bedömning är att det är ett konstverk med hög kvalitet som skulle tillföra 
platsen en ny dimension. 
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande vid planeringen av hur medel för offentlig 
gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med förslaget till 
planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen köper in 
konstverket Nocturne som ingick i land art projektet X sites Sjuhäradsrundan. Konstverket 
Nocturne stod i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck under perioden augusti till 
oktober 2017. Konstverket var under perioden endast anpassad för en kortare period. 
Kultur och fritidsverksamheten har begärt in offert och samtalat med konstnären angående 
inköp av konstverket. För inköp av konstverket Nocturne behöver konstnären anpassa 
konstverket för en mer beständig installation med annat material. Äldre gatstolpar finns i 
kommunens ägo och kan användas av konstnären för att göra konstverket mer hållbart. Vid 
placering i järnvägstunneln behöver konstverket även belysas. Verksamheten kultur och 
fritid har varit i kontakt med UEAB och Östra Kinds elkraft för en kostnadsberäkning för att 
konstverket ska kunna belysas. 
  
Inköp och installation av konstverket Nocturne 50 tkr  
Framdragning av el för belysning ca 100 tkr 
Armaturer ca 25 tkr 
 
Totalt 175 tkr 
 
Årlig driftskostnad beräknas ligga på 8 000 kr 
 
Förvaltningens bedömning är att det är ett konstverk med hög kvalitet som skulle tillföra 
platsen en ny dimension. Det ger människor som rör sig utmed gång- och cykelvägen en 
konstupplevelse. Det faller också väl in i den delregional kulturplanen som lyfter skulpturer 
som ett viktigt utvecklingsområde, samt sambandet mellan kultur och hälsa. Förvaltningen 
ser också att belysning i tunneln är viktig utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv.  
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande vid planeringen av hur medel för offentlig 
gestaltning ska fördelas under 2019. 
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Beslutsunderlag 

1 Motion konstverk i järnvägstunneln 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 

Isabelle Wikström Victoria Klaiber Svensson 
Servicechef Kulturstrateg 
 Verksamhet kultur och fritid 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor service  

 



Motion  om att köpa in och ha kvar konstverket  i järnvägstunneln  
på banvallen  mot Marbäck  

Land Art –projektet (X) sites Sjuhäradsrundan  är ett projekt som pågår från den 6 augusti till 
den 8 oktober längs banvallen från Ulricehamn till Sexdrega  .Det  är en utställning med 
platsspecifik konst i landskapen utmed 75 km av cykelleden  Sjuhäradsrundan . 

 Platsspecifik konst betyder att en konstnär tar en plats i anspråk och med en 
gestaltningsprocess  förändrar  karaktären på platsen. 

Konstnären Greger Ståhlgren  har  i den gamla järnvägstunneln mot Marbäck  skapat   
stolpar med äldre blåsinstrument i toppen   med namnet  ”Nocturne ”. Det är en vacker 
konstruktion som  bör  behållas kvar efter den 8 oktober. Konstverket avger inte ljud eller 
ljus ,vilket många förbipasserande tror . Konstverket kan ses på nätet via youtube,nämligen ; 

Min film Greger Ståhlgren youtube.com  

 

 

Mot denna bakgrund yrkar jag : 

Att kommunen köper in konstverket med  blåsinstrumenten  (se bild) och 
sedan  kanske byter ut stommarna  till blåsinstrumenten då de  är av trä 
.Varför inte använda äldre gatstolpar  som kanske finns i kommunen och 
målas om så att de får det ursprungliga  stommens färg. 

 

 

Ulricehamn 2017 -09-09 

Arne Fransson (MP) 
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§ 299/2018 
 

Svar på motion om fler centrumnära 
parkeringsplatser 
Dnr 2017/828 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa 
kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett stort antal parkeringsplatser 
försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med fastighetsägare/ 
näringsidkare, Ulricehamns cityförening och NUAB samt eventuellt andra berörda.  
 
En parkeringsutredning pågår och beräknas vara färdig under hösten 2018. Den utredningen 
kommer visa på vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i centrum vid olika 
kontrolltillfällen. Utredningen innefattar även dialog med berörda näringsidkare med flera.  
 
När utredningen är klar blir det tydligare att påvisa var det finns ett behov att eventuellt 
tillskapa parkeringsplatser. I samband med byggandet av biblioteket så medger planen att 
det samtidigt kan byggas ett parkeringshus för att på så vis ersätta de parkeringsplatser som 
kommer att försvinna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om fler centrumnära parkeringsplatser 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-09-17 

Tjänsteskrivelse svar på motion om fler centrumnära 
parkeringsplatser 
Diarienummer 2017/828, löpnummer 3390/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa 
kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett stort antal parkeringsplatser 
försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med 
fastighetsägare/näringsidkare, Ulricehamns cityförening och NUAB samt eventuellt andra 
berörda.  
 
En parkeringsutredning pågår och beräknas vara färdig under hösten 2018. Den utredningen 
kommer visa på vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i centrum vid olika 
kontrolltillfällen. Utredningen innefattar även dialog med berörda näringsidkare med flera.  
 
När utredningen är klar blir det tydligare att påvisa var det finns ett behov att eventuellt 
tillskapa parkeringsplatser. I samband med byggandet av biblioteket så medger planen att 
det samtidigt kan byggas ett parkeringshus för att på så vis ersätta de parkeringsplatser som 
kommer att försvinna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa 
kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett stort antal parkeringsplatser 
försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med 
fastighetsägare/näringsidkare, Ulricehamns cityförening och NUAB samt eventuellt andra 
berörda. I motionen anges bland annat att det redan idag är svårt att hitta parkeringsplatser 
vid vissa veckodagar/tidpunkter i Ulricehamns centrum.  
 
En parkeringsutredning pågår och beräknas vara färdig under hösten 2018. Den utredningen 
kommer visa på vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i centrum vid olika 
kontrolltillfällen. Utredningen innefattar även dialog med berörda näringsidkare med flera.  
 
När utredningen är klar blir det tydligare att påvisa var det finns ett behov att eventuellt 
tillskapa parkeringsplatser. I samband med byggandet av biblioteket så medger planen att 
det samtidigt kan byggas ett parkeringshus för att på så vis ersätta de parkeringsplatser som 
kommer att försvinna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om fler centrumnära parkeringsplatser 
 
 
Beslut lämnas till 
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Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Pia Ketonen 
Samhällsbyggnadschef Trafikplanerare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



 
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion om fler centrumnära parkeringsplatser 
 
Redan idag är det vid vissa veckodagar/tidpunkter svårt att hitta parkeringsplatser i 
Ulricehamns centrum. När det nya biblioteket byggs kommer ett stort antal 
parkeringsplatser att försvinna vid nuvarande ICA Kvantum. Om kommunen är intresserade 
av att bibehålla ett levande centrum behöver fler centrumnära parkeringsplatser tillskapas. 
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn: 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära 
parkeringsplatser och var dessa kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett 
stort antal parkeringsplatser försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i 
dialog med fastighetsägare/näringsidkare, Ulricehamns Cityförening och NUAB samt 
eventuellt andra berörda. 
 
Ulricehamn 2017-12-13 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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§ 300/2018 
 

Svar på motion om översyn av kommunala 
parkeringar i centralorten 
Dnr 2018/204 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över våra kommunala parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan 
för underhåll av dessa. Motionären föreslår även att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur kapaciteten på parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett 
annorlunda sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna. 
 
Förvaltningen arbetar med en pågående parkeringsutredning som beräknas vara klar hösten 
2018. Utredningen kommer att visa vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i 
centrum vid olika mättillfällen.  
 
En översyn av linjemarkeringar utförs en gång om året. Efter det görs en prioritering av vilka 
linjemarkeringar som anses viktiga att måla/lägga massa på ur säkerhetssynpunkt. När 
eventuella åtgärder är klara så sker en översyn av övriga markeringar som till exempel 
parkeringsrutor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. Förlaget gällande utredning av kapaciteten på parkeringarna anses 
vara tillgodosett, med hänvisning till att förvaltningen kommer beakta detta vid framtida 
översyn. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. Förlaget gällande utredning av kapaciteten på parkeringarna anses 
vara tillgodosett, med hänvisning till att förvaltningen kommer beakta detta vid framtida 
översyn. 
 
   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-09-17 

Tjänsteskrivelse svar på motion om översyn av 
kommunala parkeringar i centralorten 
Diarienummer 2018/204, löpnummer 3388/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över våra kommunala parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan 
för underhåll av dessa. Motionären föreslår även att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur kapaciteten på parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett 
annorlunda sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna. 
 
Förvaltningen arbetar med en pågående parkeringsutredning som beräknas vara klar hösten 
2018. Utredningen kommer att visa vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i 
centrum vid olika mättillfällen.  
 
En översyn av linjemarkeringar utförs en gång om året. Efter det görs en prioritering av vilka 
linjemarkeringar som anses viktiga att måla/lägga massa på ur säkerhetssynpunkt. När 
eventuella åtgärder är klara så sker en översyn av övriga markeringar som till exempel 
parkeringsrutor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. Förlaget gällande utredning av kapaciteten på parkeringarna anses 
vara tillgodosett, med hänvisning till att förvaltningen kommer beakta detta vid framtida 
översyn. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg(M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över våra kommunala parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan 
för underhåll av dessa. Motionären föreslår även att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur kapaciteten på parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett 
annorlunda sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna. 
 
Förvaltningen arbetar med en pågående parkeringsutredning som beräknas vara klar hösten 
2018. Utredningen kommer att visa vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i 
centrum vid olika mättillfällen. När utredningen är klar blir det tydligare att se var behovet 
finns att eventuellt tillskapa fler parkeringsplatser. Utredningen innefattar även dialog med 
berörda näringsidkare med flera.  
 
En översyn av linjemarkeringar utförs en gång om året. Efter en översyn görs en prioritering 
av vilka markeringar som anses viktiga att måla/lägga massa på ur säkerhetssynpunkt. Till 
linjemarkeringar hör bland annat övergångsställen, heldragna linjer och mittlinjer. När 
eventuella åtgärder är klara så sker en översyn av övriga markeringar som till exempel 
parkeringsrutor. Finns avsatta medel kvar målas även dessa. Förvaltningen kommer att 
beakta dispositionen av befintliga parkeringsytor i framtida översyn.  
 
Att ändra befintlig parkering till snedställda parkeringsplatser skulle innebära att de 
parkerade fordonen hamnar med den främre delen av fordonet ut över gångbanan, vilket kan 
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skapa hinder i tillgängligheten för gående. När fordonsföraren ska backa ut från sin 
parkeringsplats störs den rörliga trafiken och cyklister hamnar i ”döda vinkeln” vilket ökar 
risken för kollision. Gatubredden i centralorten har i många fall inte tillräcklig bredd för att 
kunna anlägga snedställda platser. För att ej parkerade fordon ska kunna passera behöver det 
vara 3-3,5 meter gatubredd kvar av körfältet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Pia Ketonen 
Samhällsbyggnadschef Trafikplanerare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



 !

     

MOTION 

    2018-03-16 

Motion om översyn av kommunala parkeringar i 
centralorten.


I takt med att kommuninvånarna ökat i antal har ju även parkeringsbehovet i 
centrum blivit större. Det är uppenbart för var och en som många gånger förgäves 
söker en någorlunda central parkering och behovet understryks även av våra lokala 
köpmän och Cityföreningen. 

Tyvärr känns det också väldigt tydligt att den Socialdemokratiskt styrda majoriteten 
inte tar frågan på riktigt allvar och tycks inte vilja göra någonting åt detta. 


Med relativt små och enkla medel skulle ytterligare parkeringsplatser kunna frigöras 
bara bilisterna såg var de finns då i dagsläget många av de linjer som är målade har 
slitits bort genom åren utan att ha åtgärdats. Dessutom kan kapaciteten ökas 
genom att utforma parkeringsytorna på ett annorlunda sätt exempelvis genom 
snedställning.


Jag yrkar därför att:


-     Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över våra kommunala 
parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan för underhåll av 
dessa


-     Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kapaciteten på 
parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett annorlunda 
sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna. 


Ulricehamn som ovan


Wiktor Öberg (M) 




 !
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§ 301/2018 
 

Svar på motion om att införa kommunalt 
aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/212 
 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) lämnade 2018-03-22 en motion där han yrkar: 
att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och 
äldre, och att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller 
åldersgruppen 7 till 20 år för detta. 
  
Att införa ett aktivitetsstöd för personer som är 65 år eller äldre bedöms inte få den effekt 
som avses i motionen, att förbättra hälsan för äldre personer genom fysisk aktivitet och 
motion. Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga, 
skulle innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i 
bidrag. Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldres hälsa och 
vid nästa revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om kommunalt aktivitetsstöd för 65+ 
2 Utredning Aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer som är 65 år 

eller äldre 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och 
äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad 
administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna. 
 
Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att 
endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av 
föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för 
föreningsbidrag.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och 
äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad 
administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna. 
 
Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att 
endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av 
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föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för 
föreningsbidrag.    
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-03 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa 
kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2018/212, löpnummer 3261/2018 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) lämnade 2018-03-22 en motion där han yrkar: 
att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och 
äldre, och  
att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller åldersgruppen 7 till 20 
år för detta. 
 Att införa ett aktivitetsstöd för personer som är 65 år eller äldre bedöms inte få den effekt 
som avses i motionen, att förbättra hälsan för äldre personer genom fysisk aktivitet och 
motion. Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga, 
skulle innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i 
bidrag. Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldre hälsa och 
vid nästa revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och 
äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad 
administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna. 
 
Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att 
endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av 
föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för 
föreningsbidrag.    
 
 
Ärendet 
Jan-Olof Sundh (V) lämnade 2018-03-22 en motion där han yrkar: 
att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och 
äldre, och  
att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller åldersgruppen 7 till 20 
år för detta.  
 
Andelen äldre ökar i samhället och åldrandet är förenat med att den fysiska funktionen 
successivt avtar samtidigt som risken att drabbas av sjukdom ökar. Forskningsresultaten 
visar på att motion och fysisk aktivitet är viktig för att äldre ska må bättre både fysiskt och 
psykiskt och hålla sig friska längre. Forskningen visar också att många äldre redan idag 
motionerar och är fysiskt aktiva. Detta gäller i allra högsta grad för de äldre som redan är 
medlemmar och aktiva i föreningarna. Att införa ett aktivitetsstöd för personer som är 65 år 
eller äldre bedöms därför inte få den effekt som avses i motionen, att förbättra hälsan för 
äldre personer genom fysisk aktivitet och motion, då man inte når de som inte alls är fysiskt 
aktiva.  
Föreningarnas verksamhet bedöms inte vara beroende av att ett särskilt aktivitetsstöd införs. 
Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga, skulle 
innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i bidrag. 
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Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldre hälsa och vid nästa 
revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas. Men att enbart 
införa ett aktivitetsstöd utan att titta på övriga bidrag, utifrån det syfte som beskrivs i 
motionen, bedöms inte få önskad effekt. Reglerna för föreningsbidrag reviderades i juni 2018 
och gäller till och med 2021. Vid nästa revidering kan helheten kring föreningsbidrag ses 
över, inklusive möjligheten att införa aktivitetsstöd till aktiviteter även för äldre, eventuellt i 
kombination med andra förändringar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om kommunalt aktivitetsstöd för 65+ 
2 Utredning Aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer som är 65 år 

eller äldre 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef    
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
  

 



Ulricehamn

Motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i 
Ulricehamns kommun
Andelen äldre personer i Ulricehamns kommun ökar och fler når också högre ålder. 2035 
kommer var fjärde invånare att vara över 65 år. 2050 räknar man med att 
medellivslängden kommer att vara 83 år vilket är mycket positivt. Ju äldre vi blir desto 
större risk att bli drabbad av sjukdom. Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom 
hela livet, även upp i högre åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos 
äldre personer. 
Hjärnan påverkas också på flera sätt av fysisk aktivitet. Bland annat frigörs så kallade 
signalsubstanser, exempelvis dopamin och serotonin, som motverkar depression och 
smärta. Minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga kan förbättras. 
Endorfiner, som ibland kallas kroppens eget morfin, frigörs vid fysisk aktivitet och kan 
hjälpa till att känna oss nöjda och belåtna. 
Det finns 4 områden som är speciellt viktiga för att äldre skall må bra. 1. Social 
gemenskap 2. Fysisk aktivitet 3. Delaktighet och meningsfullhet 4. Bra matvanor. Dessa 
områden går delvis i varandra. 
Stillasittande är idag ett stort problem för många äldre så därför tycker Vänsterpartiet att 
det är angeläget att införa ett kommunalt aktivitetsstöd för att stödja ideella föreningar som  
bl.a. har fysisk aktivitet för 65+. Det kan gälla föreningar som har aktiviter som boule, 
bridge, bordtennis, bowling, olika former av gymnastik, dans m.m. 
I Ulricehamns kommun har vi kommunalt aktivitetsstöd för ungdomar mellan 7 och 20 år 
kallat LOK vilket innebär att en förening får ett fastställt stöd för varje aktivitetstimme med 
minst 5 deltagare. Det är ett litet stöd till föreningslivet, tyvärr har stödnivån legat på 
samma nivå sedan 2006. Det vore på sin plats att införa ett liknade stöd till föreningar som 
har aktiviteter för 65+. Detta ligger också i linje med folkhälsoarbetet i regionen där 
kommunen också måste vara en aktiv part.
Vänsterpartiet menar att det är lönsamt att investera i äldres hälsa. Kostnaderna för 
äldreomsorg och sjukvård kommer att öka kraftigt i framtiden. Det finns mycket att vinna 
på hälso och sjukdomsförebyggande insatser. Det förlänger livet och förbättrar 
livskvaliteten och förhoppningsvis även kommunens åtaganden framöver.

Vänsterpartiet yrkar att
Ulricehamns kommun inför kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65+
och att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller för åldersgruppen 
7 till 20 år för detta

Ulricehamn 180322

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet
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1 Inledning  
I en motion från Västerpartiet föreslås att ett kommunalt aktivitetsstöd till åldersgruppen 65 
år eller äldre införs och att ett regelverk liknande det som gäller för åldersgruppen 7-20 år tas 
fram. I motionen beskrivs att andelen äldre personer i kommunen ökar och ju äldre vi blir 
desto större risk är det att bli drabbad av sjukdom. Fysisk aktivitet har positiva effekter på 
hälsa och välbefinnande. Ett aktivitetsstöd för målgruppen 65 år eller äldre skulle ge ett stöd 
till de föreningar som erbjuder aktiviteter för målgruppen.  

2 Äldre och fysisk aktivitet 
Andelen äldre ökar i samhället. Åldrande är förenat med att den fysiska funktionen successivt 
avtar samtidigt som risken att drabbas av sjukdom ökar. Som ett resultat av detta ökar behov 
av stöd och omsorg i regel med åldern.  

I dag lever människor längre än tidigare och cirka 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år 
eller äldre. När det gäller utmaningar i framtiden för vård och omsorg ligger dock inte fokus 
på alla som fyllt 65 år, utan snarare på de äldsta åldersgrupperna.1 

2.1 Äldre i Ulricehamns kommun 
I Ulricehamns kommun förväntas vi se en relativ stor ökning i befolkningen som är 65 år 
eller äldre. Ökningen i åldersgruppen 65-79 år förväntas kulminera kring år 2022 och 
därefter minska i måttlig takt. Den viktigaste folkökningen utifrån kommunens 
planeringsperspektiv för äldre förväntas i åldrarna 80-84 år respektive 85 år och äldre.2  

2.2 Fysisk aktivitet hos äldre 
I forskningen framkommer tydligt att fysisk aktivitet och motion är erkänt effektiv för att 
förebygga och behandla olika åldersrelaterade sjukdomar. Motion har positiva effekter på 
hjärtkärlhälsa, muskelstyrka, balans och benskörhet. Och har också positiva effekter på social 
och fysisk hälsa. Det visar också positiva effekter på ångest och upplevda fysiska symtom.  

I en rapport3 framgår att majoriteten av äldre vuxna, både kvinnor och män, rapporterar 
regelbunden motion i någon form (kvinnor 69 % och män 65 %). Det är också en 
förhållandeivis låg andel som är inaktiva, det vill säga uppger att de aldrig motionerar. Bland 
äldre kvinnor är det 12 procent som säger att de aldrig motionerar och bland männen är det 
14 procent.  I SOU 2017:21 står uttryckligen att:” Särskild uppmärksamhet behöver riktas till 
äldre personer som är fysiskt inaktiva.”4 

 
1 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21 
2 Ulricehamns kommun Befolkningsprognos 2017-2026 
3 Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna, MSB och Karolinska institutet mars 2014 
4 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21 
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3 Föreningsbidrag 
Kommunerna har ett tydligt ansvar att underlätta för äldre personer att vara fysiskt och 
socialt aktiva, samt att vara delaktiga i samhällslivet. Samverkan bör ske med civilsamhället. 
Kommunerna kan underlätta för äldre personer att bibehålla eller börja vara fysiska aktiva 
exempelvis genom att tillhandahålla lämpliga lokaler, ombesörja att det finns tillgängliga 
promenadstråk och andra möjligheter till motion och fysisk träning genom att stödja 
föreningar och organisationer. 5 

De flesta kommuner ger någon form av ekonomiska bidrag till ideella föreningar som 
bedriver verksamhet inom kommunen. 

3.1 Exempel i andra kommuner 
Generellt är det svårt att jämföra hur bidrag och stöd till föreningar hanteras kommuner 
emellan då det finns många olika varianter. Vissa kommuner har aktivitetsstöd för föreningar 
med aktiviteter för personer som är 65 år eller äldre, exempelvis Örebro kommun och 
Skellefteå kommun. En del av dessa kommuner har endast aktivitetsstöd som föreningar som 
riktar sig mot äldre kan ansöka om (Örebro) och andra har både aktivitetsstöd och andra 
föreningsbidrag (Skellefteå).  
 
Marks kommun ändrade i sina regler om föreningsbidrag inför 2018 från att tidigare ha 
Socialnämnden som ansvarig för att betala ut bidrag till pensionärsföreningar, 
handikappföreningar och socialt utsatta grupper, till att Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 
uppdrag att hantera alla föreningar. I och med detta togs de riktade bidragen till exempelvis 
pensionärsföreningarna bort.  
 
Från och med 2018 har Marks kommun i sina bidragsregler bland annat ett Lokalt 
aktivitetsstöd (LOA) och ett Kommunalt aktivitetsstöd (AKO) som riktat sig till föreningar 
med aktiviteter till personer som är 65 år eller äldre. I budget 2018 är 250tkr avsatta för 
AKO. 

3.2 Föreningsbidrag i Ulricehamns kommun 
Riktlinjerna för föreningsbidrag i Ulricehamns kommun reviderades och antogs av 
kommunstyrelsen 2018-06-04. I riktlinjen beskrivs vilka bidrag som finns att söka och vilka 
regler som gäller för att vara bidragsberättigad. Bidragen delas upp i tre huvudkategorier: 

 Stöd och bidrag till fritidsföreningar 
 Stöd och bidrag till kultur 
 Stöd och bidrag till välfärd 

 
Under fritidsföreningar ligger aktivitetsstödet som ges endast ut till föreningar som bedriver 
verksamhet riktad mot barn och unga. Bidraget är 47 kronor per verksamhetstillfälle. För 
2018 finns 600tkr avsatta i budgeten för aktivitetsstöd. 

 
5 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21 
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3.2.1 Undersökning bland föreningar i Ulricehamns kommun 
En enkät skickades till de föreningar som i kommunens föreningsregister står sorterade som 
idrottsföreningar6. Resultatet blev 50 föreningar och enkäten skickades till alla. Dock var det 
en adress som inte fungerade, så totalt skickades 49 enkäter ut.  

27 föreningar svarade på enkäten, varav ett svar inte avsåg en idrottsförening. Antal svar som 
räknas är därmed 26 vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Av de 26 som svarade angav 
17 att de har verksamhet för personer som är 65 år eller äldre, vilket motsvarar drygt 65 
procent.7  

Ett aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer som är 65 år eller äldre på 
samma sätt som det som finns för barn och unga (47 kronor per verksamhetstillfälle), skulle 
utifrån de inkomna svaren, resultera i att föreningarna fick ett årligt bidrag för målgruppen 
med mellan 141 kronor (lägst) och 5 640 kronor (högst). 

3.2.2 Bidrag till pensionärsföreningar 
Föreningsbidrag som riktar sig specifikt mot äldre administreras av sektor välfärd och riktar 
sig till föreningar som bedriver pensionärsverksamhet. Bidraget ska stödja 
pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad social aktivitet hos äldre. 
Det kommunala bidraget ska: 
 

 Motverka isolering och ensamhet 
 Stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet 
 Minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser 

 
År 2018 betalades ca 28tkr ut till pensionärsföreningarna. Det totala beloppet för 
föreningsbidrag inom sektor välfärds område var samma år 150tkr och resterande belopp 
betalades ut till föreningar för funktionsnedsatta och till föreningar med social verksamhet.  

3.2.3 Andra aktiviteter för äldres hälsa 
Utöver föreningsbidrag har kommunen andra insatser som syftar till att förbättra äldres 
hälsa och välbefinnande, exempelvis: 

 

Oasen är en mötesplats för alla pensionärer i Ulricehamns kommun där bland annat fysisk 
aktivitet erbjuds, exempelvis i form av Qigong, sittyoga och dans, tillsammans med social 
samvaro och andra aktiviteter. Ulricehamns kommun betalar hyran för lokalen, vilket uppgår 
till en kostnad på 469 tkr per år.  
 

 
6 Enkätfrågorna finns i Bilaga 1 
7 En sammanställning av svaren finns i Bilaga 2 
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Ulricehamns kommun har även i samarbete med Västra Götalands idrottsförbund och 
idrottens studieförbund (SISU) startat Senior Sport School som möjliggör för personer 60 
år eller äldre att prova olika fysiska aktiviteter, delta i tematräffar och föreläsningar.  Senior 
Sport Schools syfte är att nå ut till de personer som ännu inte är fysisk aktiva.  
 
Ulricehamns kommun har rabatterade priser för pensionärer på simkort och gymkort i 
Simhallen.  
 
I Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun är ett av insatsområdena att öka antalet 
folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar. Äldres hälsa inkluderas även i 
Folkhälsoveckan. 
 
Friskvårdsaktiviteter till äldre. I budgeten för 2017 avsattes 450tkr för att stärka arbetet 
med ett ökat välbefinnande bland kommunens äldre. Pengarna har fördelats mellan de olika 
särskilda boendena och Oasen.  

4 Konsekvenser av motionens förslag 

4.1 Laglighet 
Det finns inget ur laglighetssynpunkt som hindrar att Ulricehamns kommun inför 
aktivitetsstöd till föreningar som har aktiviteter till personer som är 65 år eller äldre. I de 
kommunala styrdokument som rör äldre är hälsa en viktig del. I Måldokument för 
äldrefrågor beskrivs vikten av att äldre ges möjlighet att vara aktiva bland annat genom 
möjlighet till fysisk aktivitet. Ett av de 6 strategiområdena som pekas ut i dokumentet är just 
Hälsa och livskvalitet.  

I Äldreomsorgsplanen 2016-2019 beskrivs under punkten Hälsa och livskvalitet att det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet för personer i åldern 65 år och äldre medför både 
samhällsekonomiska vinster och vinster för den enskilda individen.  

I den nyligen antagna Riktlinjen om föreningsbidrag anges dock att aktivitetsstöd enbart ska 
ges till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.  

4.2 Ekonomi 
Att införa aktivitetsstöd för personer som är 65 år eller äldre, utan att vidare se över och 
revidera bidragsreglerna, kommer att innebära ökade kostnader för kommunen. Utifrån 
urvalet att föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet finns det ca 50 föreningar i 
Ulricehamns kommun. Om alla dessa föreningar har aktiviteter för personer som är 65 år 
eller äldre en gång per vecka, och får samma belopp som aktivitetsstödet är för barn och 
unga, det vill säga 47 kronor per sammankomst, skulle kostnaden för kommunen uppgå till 
122 200 kronor per år.  

 

 



aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personers om är 65 år eller äldre

 
 
 
 
8

Räkneexempel: 

 

50 föreningar * 52 veckor * 47 kronor = 122 200  

 

 

122 200 = 2 444 
                            50 

 

För föreningens del skulle det i genomsnitt innebära ett ökat stöd med 2 444 kronor per år. 

Det kommer också, förutom själva bidraget, innebära ökade kostnader för nya/utökade 
arbetsuppgifter i form av hantering och administration.  

5 Analys och slutsats  
Forskningsresultaten visar på att motion och fysisk aktivitet är viktig för att äldre ska må 
bättre både fysiskt och psykiskt och hålla sig friska längre. Forskningen visar också att många 
äldre redan idag motionerar och är fysiskt aktiva. Detta gäller i allra högsta grad för de äldre 
som redan är medlemmar och aktiva i föreningarna. Att införa ett aktivitetsstöd för personer 
som är 65 år eller äldre bedöms därför inte få den effekt som avses i motionen, att förbättra 
hälsan för äldre personer genom fysisk aktivitet och motion.  

Problemet med att nå ut till personer som idag inte utför någon form av fysisk aktivitet 
kvarstår. För att få det resultat som avses med motionen, bättre hälsa för äldre, bedöms det 
vara av större vikt att försöka nå de personer som idag inte alls är aktiva. Exempelvis via 
Senior Sport Schools upplägg. 

Föreningarnas verksamhet, bedöms inte vara beroende av att ett särskilt aktivitetsstöd införs. 
Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga, skulle 
innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i bidrag. 

Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldre hälsa och vid nästa 
revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas. Men att enbart 
införa ett aktivitetsstöd utan att titta på övriga bidrag, utifrån det syfte som beskrivs i 
motionen, bedöms inte få önskad effekt.  
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6 Källförteckning 
Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21 

Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna, MSB och Karolinska institutet, 
mars 2017 

Ulricehamns kommun, Befolkningsprognos 2017-2026, 2017 

Ulricehamns kommun, Måldokument för äldrefrågor, 2014-06-09 

Ulricehamns kommun, Äldreomsorgsplan 2016-2016, 2016-04-07 

Ulricehamns kommun, Riktlinjer föreningsbidrag i Ulricehamns kommun, 2018-06-04 

Marks kommun, Bidragsregler 2017 

Marks kommun Bidragsregler 2018 

www.orebro.se 

www.skelleftea.se  

 

 

 

http://www.orebro.se/
http://www.skelleftea.se/
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Bilaga 1 

 
Aktiviteter för 65 år eller äldre 

Namn på föreningen * 
 
Är föreningen ansluten till Riksidrottsförbundet(RF)?  

o [ ] Ja  
o [ ] Nej. Om du svarat nej på denna fråga behöver du inte gå vidare i formuläret. Tack 

för din hjälp!  
 
Har föreningen aktiva medlemmar som är 65 år eller äldre?  

o ( ) Ja  
o ( ) Nej  

 
Hur många aktiva medlemmar är 65 år eller äldre? Skriv antal  
Ungefär hur många aktivitetstillfällen har ni per år med medlemmar som 
är 65 år eller äldre? Skriv antal eller uppskattat antal  
 
Har föreningen några aktiviteter som riktar sig till personer som är äldre 
än 65 år som inte är medlemmar i föreningen?  

o ( ) Ja. Gå vidare till nästa fråga  
o ( ) Nej. Du behöver inte gå vidare i formuläret, tack för din medverkan!  

 
Vad för aktiviteter anordnar föreningen som är öppen för alla personer 
äldre än 65 år (även icke-medlemmar)?  

Hur många sådana aktiviteter arrangerar ni per år, ungefär?  
Hur stort brukar deltagarantalet vara vid dessa aktiviteter? Skriv antal 
eller uppskattat antal. Tack för din hjälp!  
 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFZDb5dlxmNeTkBcyHNOZMt-SGMFV3adnSvACYWyr2sBw50Q/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Bilaga 2 

Förening Ansluten till RF

Aktiva 
medlemmar 65 
eller äldre

Antal aktiva 65 
år eller äldre

Aktivitet
stillfällen 
per år

Aktivitet
er till 
icke-
medlmm
ar 65 år 
eller 
äldre

Vad för 
aktiviteter

Hur 
många 
aktivitet
er

Hur stort 
deltagar-
antal

Ulricehamns 
pistolklubb Ja Ja 5 40 Nej
Ulricehamns 
cykelklubb Ja Ja 3 ca 20 Nej
Ulricehamns 
kappseglingssälls
kap Ja Ja 4 7 Ja

Tävlingar, 
prova på 
segling 3 3

Gymmix 
Ulricehamn Ja Ja 40 38 Nej
Södra Vings IF Ja Ja 50 40 Ja Boule 40 30
Hössna IF Ja Ja Nej

Timmele GoIF Ja Ja 50 50 Ja

Måndags-
träff för 
änkor och 
änkemän. 
Gubbaträff 
varannan 
tisdag 24 50

Härna LTK Ja Ja 5 20 Nej

UIF Boulesektion Ja Ja 100 120 Ja
Boulespel 
och prova på 120 60

Redvägs 
fortbollsklubb Ja Ja 3 50 Ja Bastu 50 7

Ulricehamns-
bygdens ridklubb Ja Ja 10 50 Nej
Ulricehamns 
motorklubb Ja Ja 20 5 Nej
Ulricehamns 
tennisklubb Ja Ja 20 Nej
Tvärreds IF Ja Ja 26 24 Nej
Ulricehamns 
golfklubb Ja Ja 290

Ingen 
aning Ja Veterangolf 25 40

Ulricehamns 
dansförening Ja Ja 3 3 Ja

workshops, 
ex Linedance 2 2

Ulricehamns 
orienterings-
klubb Ja Ja 20 30 Ja

Motionsorie
ntering, 
promenader, 
tävlingar 5 20

Gällstads 
fotbollsklubb Ja Nej Ja

Publik på 
hemma-
matcher 20 okänt

Trädet IF Ja Nej Nej
Ulricehamns 
friidrottsklubb Ja Nej Nej
Gällstads IF Ja Nej Nej
Ulricehamns IFK Ja Nej Nej
BMK Tellus Ja Nej Nej
Marbäcks IF Ja Nej Nej

Ulricehamns 
brukshundsklubb Nej
Ulricehamns 
schackklubb Nej
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§ 302/2018 
 

Svar på motion om tömningsstation och 
färskvattenstation samt ställplatser i och utanför 
centralorten 
Dnr 2018/432 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för en tömningsstation och en 
färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att kommunstyrelsen inte ska ge förvaltningen ytterligare 
uppdrag att utreda frågan då stora delar av förslaget redan är utrett. Förvaltningen anser att 
kommunen har en tillräckligt hög ambitionsnivå idag med sina attraktiva och kostnadsfria 
ställplatser. Förvaltningen anser att kommunen istället bör fokusera på att lägga sina 
utredningsresurser på den ambitiösa investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige 
och de uppdrag som ligger i planprioriteringslistan. Förvaltningen kommer dock se över 
skyltningen och informationen för att se hur den går att förbättra.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om tömningsstation och färskvattenstation samt ställplatser i och utanför 
centralorten 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen tidigare utrett stora delar av förslaget 
och att kommunen istället bör fokusera på andra uppdrag som är högre prioriterade.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen tidigare utrett stora delar av förslaget 
och att kommunen istället bör fokusera på andra uppdrag som är högre prioriterade.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-09-26 

Tjänsteskrivelse svar på motion om tömningsstation 
och  färskvattenstation samt ställplatser i och utanför 
centralorten 
Diarienummer 2018/432, löpnummer 3477/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att Kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för en tömningsstation och en 
färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att kommunstyrelsen inte ska ge förvaltningen ytterligare 
uppdrag att utreda frågan då stora delar av förslaget redan är utrett. Förvaltningen anser att 
kommunen har en tillräckligt hög ambitionsnivå idag med sina attraktiva och kostnadsfria 
ställplatser. Förvaltningen anser att kommunen istället bör fokusera på att lägga sina 
utredningsresurser på den ambitiösa investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige 
och de uppdrag som ligger i planprioriteringslistan. Förvaltningen kommer dock se över 
skyltningen och informationen för att se hur den går att förbättra.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till förvaltningen tidigare utrett stora delar av förslaget och 
att kommunen istället bör fokusera på andra uppdrag som är högre prioriterade.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att Kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för en tömningsstation och en 
färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten. 
 
Idag finns det möjlighet att tömma sitt gråvatten vid reningsverket och sin latrin i kiosken vid 
kallbadhuset i centralorten. Gratis uppställningsplatser finns i bästa sjöläge vid Kallbadhuset. 
Frågan om att utveckla servicen och antalet ställplatser för husbilar och husvagnar har 
tidigare utretts av förvaltningen och behandlats av kommunstyrelsen i såväl arbetsgrupp som 
i budgetprocessen år 2015 inför budget 2016. I budgeten prioriteras dock ingen satsning med 
hänvisning till andra behov i kommunen. Bedömningen var då att investeringskostnaden för 
att bygga en bra ställplats skulle vara ca 1,6-2 miljoner kronor med en årlig driftkostnad på 
65-100 tkr. Samtidigt behövs ett betalningssystem om kommunen inte ville subventionera 
investeringen och framtida driften via kommunalskatten. Det krävs även en marknad som är 
beredda att betala för servicen. Förvaltningen var i utredningsarbetet i kontakt med bland 
annat husbilsklubben för att efterfråga deras synpunkter. Husbilsklubben framförde att det 
viktigaste var läget på ställplatserna och att det var gratis. Betalningsviljan bedömdes därför 
som låg. Förvaltningen noterade även att en attraktiv plats skulle behöva tas i anspråk för att 
kunna anlägga ställplatserna, och troligtvis bara under en begränsad tid utifrån tillgänglig 
mark och gällande detaljplaner. Efterfrågan på tillgång till toalett, el etc. bedömdes även som 
låg eftersom nyare husbilar och husvagnar har egna system för att hantera detta. Behovet av 
toalett, dusch bedömandes även kunna tillgodoses genom att besökare köper inträde till 
exempelvis camping, kallbadhuset, badhuset etc. Vid kontakt med lokala campingar 
utrycktes en strak oro över om kommunen byggde fler ställplatser, särskilt om de var gratis 
eftersom detta påverkar deras verksamheter negativt och snedvrider konkurrensen.  
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Förvaltningen gör med ledning av ovanstående bedömningen att kommunstyrelsen inte ska 
ge förvaltningen ytterligare uppdrag att utreda frågan, utan att kommunen har en tillräckligt 
hög ambitionsnivå idag med sina attraktiva och kostnadsfria ställplatser. Förvaltningen anser 
att kommunen istället bör fokusera på att lägga sina utredningsresurser på den ambitiösa 
investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige och de uppdrag som ligger i 
planprioriteringslistan. Förvaltningen kommer dock se över skyltningen och informationen 
för att se hur den går att förbättra. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om tömningsstation och  färskvattenstation samt ställplatser i och utanför 
centralorten 

 
Beslut lämnas till  
Samhällsbyggnadschef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson 
Samhällsbyggnadschef 
 

 



 
 

Ulricehamn 2018-06-16 

Motion 

Sverigedemokraterna vill att alla delar av Ulricehamns kommun ska växa och turismen till 

Ulricehamns kommun skall öka. 

För att ytterligare göra Ulricehamns kommun ändå mer attraktiv för turismen kan en 

tömningsstationer för husbilar och husvagnar samt en enkel vattenstationer där man på ett 

enkelt sätt kan köpa/fylla på vatten öka på attraktionskraften att semestra i Ulricehamns 

kommun. 

Enda skyltningen som finns idag är i A4 format (se bilden) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gnesta invigde en ny tömningsstation den 22 maj samtidigt invigs den nya färskvatten 

stationen där man på ett enkelt sätt kan köpa färskvatten. 

https://www.gnesta.se/kulturfritid/nyhetsarkivkulturfritid/kulturfritid/invigningavnytomnings

station.5.59d477d3162f15571d1bbf4b.html 

 

 

– Att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och 

kostnaden till en tömningsstation för både gråvatten och latrin samt en färskvattenstation i 

centralorten. 

– Att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och 

kostnaden till en tömningsstation för både gråvatten och latrin samt en färskvattenstation 

utanför centralorten. 

– Att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och 

kostnaden till ställplatser i och utanför centralorten. 

– Att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltning får i uppdrag att göra skyltningen tydlig till 

befintliga tömningsstationer för gråvatten, latrin och färskvatten i och utanför centralorten i 

Ulricehamns kommun. 

 

Aila Kiviharju  

Sverigedemokraterna 

 

https://www.gnesta.se/kulturfritid/nyhetsarkivkulturfritid/kulturfritid/invigningavnytomningsstation.5.59d477d3162f15571d1bbf4b.html
https://www.gnesta.se/kulturfritid/nyhetsarkivkulturfritid/kulturfritid/invigningavnytomningsstation.5.59d477d3162f15571d1bbf4b.html
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§ 303/2018 
 

Svar på motion gällande försörjningsstöd, det så 
kallade nödstödet 
Dnr 2018/433 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) lämnade 2018-06-16 en motion gällande försörjningsstöd, det så kallade 
nödstödet. I motionen yrkar han att kommunfullmäktige beslutar att polismyndigheten 
omgående skall underrättas när det är en sökande som ej har laglig rätt att vistas i Sverige  
(t. ex. där ett utvisningsbeslut trätt i kraft) samt att kommunfullmäktige beslutar att 
försörjningsstöd i någon form ej får betalas ut till sökande där ett utvisningsbeslut trätt i 
kraft (som ej har laglig rätt att vistas i Sverige). Båda yrkandena bedöms vara oförenliga med 
svensk lagstiftning.   
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk lagstiftning. 
 
Protokollsanteckning 
Roger Andersson (V) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till den andra att-satsen. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk lagstiftning. 
 
Reservationer 
Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
  
 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

2018-09-11 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande 
försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 
Diarienummer 2018/433, löpnummer 3309/2018 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) lämnade 2018-06-16 en motion gällande försörjningsstöd, det så kallade 
nödstödet. I motionen yrkar han att kommunfullmäktige beslutar polismyndigheten 
omgående skall underrättas när det är en sökande som ej har laglig rätt att vistas i Sverige (t. 
ex. där ett utvisningsbeslut trätt i kraft) samt att kommunfullmäktige beslutar att 
försörjningsstöd i någon form ej får betalas ut till sökande där ett utvisningsbeslut trätt i 
kraft (som ej har laglig rätt att vistas i Sverige). Båda yrkandena bedöms vara oförenliga med 
svensk lagstiftning.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första yrkande avslås då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk 
lagstiftning. 
 
Motionens andra yrkande avslås då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk 
lagstiftning.  
 
Ärendet 
Niclas Sunding (SD) lämnade 2018-06-16 en motion gällande försörjningsstöd, det så kallade 
nödstödet. I motionen yrkar han: 
- Att kommunfullmäktige beslutar polismyndigheten omgående skall underrättas när det är 
en sökande som ej har laglig rätt att vistas i Sverige (t. ex. där ett utvisningsbeslut trätt i 
kraft), samt  
- Att kommunfullmäktige beslutar att försörjningsstöd i någon form ej får betalas ut till 
sökande där ett utvisningsbeslut trätt i kraft (som ej har laglig rätt att vistas i Sverige).  
 
Laglighet 
Motionens första yrkande som innebär att polismyndigheten ska underrättas när en person 
som inte har laglig rätt att vistas i Sverige ansöker om försörjningsstöd är inte förenligt med 
svensk lagstiftning. Av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 26 kap. 1 § framgår att 
socialtjänsten inte får röja uppgifter om en enskilds personliga förhållanden. Av samma 
paragraf framgår också att samma sekretess omfattar asylsökande och andra utlänningar. 
Om kommunen skulle underrätta polismyndigheten enligt yrkande skulle kommunen således 
göra sig skyldig till lagbrott.  
 
Motionens andra yrkande som innebär att kommunfullmäktige skulle besluta om att 
försörjningsstöd inte får betalas ut till sökande där utvisningsbeslut har trätt i kraft, är heller 
inte förenligt med svensk lagstiftning.  
 
Av Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd framgår att principen om kommunens 
yttersta ansvar är en av hörnstenarna i socialtjänstlagen. Den kommer till uttryck i 2 kap 1 § 
SoL. Kommunens yttersta ansvar innebär att ett enda samhällsorgan, kommunen, inom sitt 
område ansvarar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Av samma 
lagrum framgår även att andra huvudmäns ansvar inte inskränks av kommunens yttersta 
ansvar. Däremot kan kommunen får sörja för nödvändig hjälp under en begränsad tid i vissa 
situationer, i väntan på att en annan huvudman ingriper. 
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I handboken framgår vidare att rätten till ekonomiskt bistånd förutsätter att behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt – av den enskilde själv eller en annan huvudman. Det måste prövas, 
men prövningen får inte bli så strikt att den enskilde blir utan hjälp. När det är oklart vem 
som ska hjälpa den enskilde har kommunen ansvaret för att den enskilde får den hjälp han 
eller hon behöver till dess att det är klart vilken huvudman som bär ansvaret (prop. 
1979/80:1 s.524).  
 
Det framgår också i handboken, vad gäller kommunens ansvar för asylsökande, att i vissa fall 
kan det vara oklart vilken huvudman som ska tillgodose behovet av ekonomisk hjälp, till 
exempel om det ska vara enligt lagen (1994:137) om mottagande för asylsökande m.fl. (LMA) 
eller socialtjänstlagen, SoL. Migrationsverket ansvarar för försörjning och boende för 
personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Den enskildes rättigheter enligt 
LMA är mer begränsade än rätten till bistånd enligt SoL och den som har rätt till bistånd 
enligt LMA, har inte rätt till förmåner av motsvarande karaktär från kommunen (1 § LMA). 
En kommun ska dock lämna bistånd till den som omfattas av LMA om de vistas i kommunen 
och om biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret. När en person fått 
uppehållstillstånd träder rätten till bistånd enligt SoL in. Under den tid Migrationsverket 
utreder förlängning av ett uppehållstillstånd ska en ansökan om ekonomiskt bistånd prövas 
enligt SoL, det framgår av fall som prövats i kammarrätterna. LMA gäller vid en nyansökan 
om uppehållstillstånd på annan grund efter ett tillfälligt uppehållstillstånd. Asylsökande som 
fått ett avslagsbeslut omfattas av LMA. 
 
Utöver detta ska socialtjänsten beakta barnperspektivet i all handläggning, vilket framgår av 
1 kap 2 § SoL och artikel 3 i FN:s barnkonvention. Socialsekreteraren som arbetar med 
försörjningsstöd ska se till både de vuxnas och barnens situation vid handläggning och ta 
särskild hänsyn till barnets bästa. 
 
Med anledning av ovanstående är rätten till nödprövning inte något som kommunfullmäktige 
lokalt kan ta bort. Rätten till nödprövning är, enligt lag, inte förhandlingsbar.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
 Sektor välfärd 
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ansvar. Däremot kan kommunen får sörja för nödvändig hjälp under en begränsad tid i vissa 
situationer, i väntan på att en annan huvudman ingriper. 
 
I handboken framgår vidare att rätten till ekonomiskt bistånd förutsätter att behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt – av den enskilde själv eller en annan huvudman. Det måste prövas, 
men prövningen får inte bli så strikt att den enskilde blir utan hjälp. När det är oklart vem 
som ska hjälpa den enskilde har kommunen ansvaret för att den enskilde får den hjälp han 
eller hon behöver till dess att det är klart vilken huvudman som bär ansvaret (prop. 
1979/80:1 s.524).  
 
Det framgår också i handboken, vad gäller kommunens ansvar för asylsökande, att i vissa fall 
kan det vara oklart vilken huvudman som ska tillgodose behovet av ekonomisk hjälp, till 
exempel om det ska vara enligt lagen (1994:137) om mottagande för asylsökande m.fl. (LMA) 
eller socialtjänstlagen, SoL. Migrationsverket ansvarar för försörjning och boende för 
personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Den enskildes rättigheter enligt 
LMA är mer begränsade än rätten till bistånd enligt SoL och den som har rätt till bistånd 
enligt LMA, har inte rätt till förmåner av motsvarande karaktär från kommunen (1 § LMA). 
En kommun ska dock lämna bistånd till den som omfattas av LMA om de vistas i kommunen 
och om biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret. När en person fått 
uppehållstillstånd träder rätten till bistånd enligt SoL in. Under den tid Migrationsverket 
utreder förlängning av ett uppehållstillstånd ska en ansökan om ekonomiskt bistånd prövas 
enligt SoL, det framgår av fall som prövats i kammarrätterna. LMA gäller vid en nyansökan 
om uppehållstillstånd på annan grund efter ett tillfälligt uppehållstillstånd. Asylsökande som 
fått ett avslagsbeslut omfattas av LMA. 
 
Utöver detta ska socialtjänsten beakta barnperspektivet i all handläggning, vilket framgår av 
1 kap 2 § SoL och artikel 3 i FN:s barnkonvention. Socialsekreteraren som arbetar med 
försörjningsstöd ska se till både de vuxnas och barnens situation vid handläggning och ta 
särskild hänsyn till barnets bästa. 
 
Med anledning av ovanstående är rätten till nödprövning inte något som kommunfullmäktige 
lokalt kan ta bort. Rätten till nödprövning är, enligt lag, inte förhandlingsbar.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
 Sektor välfärd 

 



 
 

Ulricehamn 2018-06-16 

Motion 

Gällande försörjningsstöd det så kallade nödstödet 

 

Ulricehamns kommun är en av de få kommunerna i Sverige som betalar ut 

försörjningsstöd så till illegala invandrare som kallades papperslösa. Jag har i en fråga till 

kommunstyrelsens ordförande fått svaret att de har identifierat sig med någon form av id-

handlingar, i mina och många andras ögon är man ej papperslös om man har någon 

form av id-handling.  

Genom att utbetala så kallat nödstöd till sökande som blivit utvisad så både uppmuntrar, 

uppmanar och främjar Ulricehamns kommun till en brottslig handling. Dessa individer har 

fått sin asylansökan prövad och utredd av Migrationsverket och fått avslag på sin 

asylansökan.  

Ulricehamns kommun ska inte på några sätt uppmuntra, uppmana och främja brottslig 

verksamhet genom att utbetala försörjningsstöd till de som vistas illegalt i Ulricehamns 

kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

 

 – Att kommunfullmäktige beslutar polismyndigheten omgående skall underrättas när det 

är en sökande som ej har laglig rätt att vistas i Sverige (t.ex. där ett utvisningsbeslut trätt i 

kraft) 

 

– Att kommunfullmäktige beslutar att försörjningsstöd i någon form ej får betalas ut till 

sökande där ett utvisningsbeslut trätt i kraft (som ej har laglig rätt att vistas i Sverige). 

 

Niclas Sunding 

Sverigedemokraterna 
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§ 304/2018 
 

Svar på motion om utredning av miljö- och 
samhällsekonomiska konsekvenser kring den 
försämrade tillgängligheten av Övreskogs 
återvinningscentral 
Dnr 2018/442 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska 
konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 
1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral. 
 
Vid upprättande av arbetsplanen för utbyggnad av väg 40 till motorväg ansågs förbindelsen 
inte samhällsekonomiskt försvarbar. 
 
En ny förbindelse skulle uppskattningsvis komma att trafikeras av ca 500 fordon per dygn, 
trafik som i dag använder Rönnåsgatan och väg 1721. Förbindelsen skulle minska avståndet 
mellan centralorten och Övreskog men för den enskilde skulle besparingen vara marginell då 
det handlar om ett fåtal resor varje år. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring den 
försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att en ny förbindelse för att passera väg 40 är en 
betydande investering. Övreskogs återvinningscentral ger upphov till förhållandevis små 
trafikmängder och genomsnittsbesökaren gör ett fåtal besök varje år.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Wilhelmsson (M) yrkar på att återremittera motionen för att besvara enligt att-
satserna och belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna. 
 
Roland Karlsson (C) och Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att en ny förbindelse för att passera väg 40 är en 
betydande investering. Övreskogs återvinningscentral ger upphov till förhållandevis små 
trafikmängder och genomsnittsbesökaren gör ett fåtal besök varje år.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-09-11 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om utredning av 
miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring 
den försämrade tillgängligheten av Övreskogs 
återvinningscentral  
Diarienummer 2018/442, löpnummer 3054/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska 
konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 
1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral. 
 
Vid upprättande av arbetsplanen för utbyggnad av väg 40 till motorväg ansågs förbindelsen 
inte samhällsekonomiskt försvarbar. 
 
En ny förbindelse skulle uppskattningsvis komma att trafikeras av ca 500 fordon per dygn, 
trafik som i dag använder Rönnåsgatan och väg 1721. Förbindelsen skulle minska avståndet 
mellan centralorten och Övreskog men för den enskilde skulle besparingen vara marginell då 
det handlar om ett fåtal resor varje år. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att en ny förbindelse för att passera väg 40 är en 
betydande investering. Övreskogs återvinningscentral ger upphov till förhållandevis små 
trafikmängder och genomsnittsbesökaren gör ett fåtal besök varje år.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska 
konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 
1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral. 
 
En förbindelse med bro i enlighet med motionen fanns med i vägutredningen för utbyggnad 
av väg 40 till motorväg. Vid upprättande av arbetsplanen för projektet utgick bron med 
hänvisning till att den inte var samhällsekonomiskt försvarbar med hänsyn till brokostnaden 
ställt mot trafikmängden. 
 
En ny förbindelse skulle uppskattningsvis komma att trafikeras av ca 500 fordon per dygn, 
trafik som i dag använder Rönnåsgatan och väg 1721. Dessa vägar har god framkomlighet och 
lite trafik. Något behov av att flytta bort trafiken föreligger inte. Förbindelsen skulle minska 
avståndet mellan Ulricehamns centrum och Övreskog med ca 2200 m (35 %). För den 
enskilde skulle besparingen vara marginell då det handlar om ett fåtal resor varje år. 
Övreskog är ingen målpunkt för gående eller cyklister vilket är de trafikantgrupper som har 
störst behov av gena förbindelser.  
 
I takt med att centralorten växer och mer verksamhet etableras norr om väg 40 kommer 
behovet att passera vägen öka. På sikt kan en ny förbindelse behöva tillskapas, vilket innebär 
en betydande investering. Vid tillskapandet av en ny förbindelse behöver lokaliseringen utgå 
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från behoven i trafiksystemet som helhet för att uppnå maximal nytta. Det är i första hand 
angeläget att skapa attraktiva förbindelser mellan bostäder, arbetsplatser och handels-
områden där det dagliga trafikarbetet är som störst. Det är också angeläget att en eventuell 
förbindelse avlastar de gator där den framtida trafikökningen förväntas vara stor. En sådan 
förbindelse kan också innebära kortare färdväg till Övreskog. 
 
Behovet av förändrad infrastruktur utifrån kommunens befolkningsmål eller till följd av 
förändringar i samhället i övrigt hanteras som en del i kommunens översiktliga planering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring den 
försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral. 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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    2018-06-18 

 

 

Motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska 
konsekvenser kring den försämrade tillgängligheten av 
Övreskogs återvinningscentral. 

 

Motorvägens första etapp är klar och nu återstår bara delen till Jönköping. Klart är att den 
har fört med sig en massa bra saker för Ulricehamn. Vår kommun har fått ett riktigt 
uppsving.  

Allt blev emellertid inte så bra utan det finns saker som behöver genomlysas för eventuell 
åtgärd. 

När Hössnamotet flyttades blev vägsträckan till Övreskogs återvinningscentral väsentligt 
längre. För alla utom för de som kommer från Hössnahållet blev det längre. För ingen blev 
det kortare, de flesta har drygt 5 km längre tur- och returresa.  

Detta förhållande kanske man skulle kunna leva med om man inte tittar på volymen av 
besökare på Övreskog. UEAB redovisar en besöksvolym med drygt 100 000 besökare per år, 
som enligt deras beräkningar kommer i 75 000 fordon. Med UEAB´s framtidsplaner för 
Övreskog lär denna volym fortsatt öka. Till detta kommer den tunga trafiken. 

Ett räkneexempel som utgår från att 15% av besökarna kommer från Hössnahållet och som 
bara tar hänsyn till lättare fordon ger att det samlade extra transportarbetet för att ta sig till 
Övreskog blivit drygt 32 000 mil eller 8 varv runt jorden per år. 

Den samhällsekonomiska kostnaden för detta arbete är mycket stort.  Fordonskostnader, 
bränslekostnader, vägslitage, tid är några exempel på extra kostnader som tillkommit. Med 
en genomsnittshastighet på 60 km/h blir bara extratiden nära 3 årsarbeten. 

För den enskilde ökar kostnaden extra mycket då den påverkas av regeringens ökade miljö- 
och energiskatter.  

De lokala företagen och deras kunder belastas naturligtvis på samma sätt genom att 
kostnaderna stiger. Hantverks- och installationsföretagen är där ofta flera gånger om dagen 
och det är inte alltid den här extratiden går att debitera på kund. 

Utifrån en miljöaspekt blir det dessutom kontraproduktivt till syftet att minska 
miljöbelastningen genom återvinning. Här ökar miljöbelastningen högst avsevärt. 
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När man en gång beslutade om att flytta Hössnamotet finns det en risk att man inte hade 
klart för sig de här merkostnaderna, som är på mångmiljonbelopp/år. Därmed kanske inte 
rätt beslut fattades, men klart är att alla dessa extra kostnader belastar Ulricehamns 
kommuns invånare. 

Det finns därför ett behov att utreda och verifiera motionens tankar och ställa dem mot en 
alternativ lösning med bro eller tunnel över/under R40 i den gamla vägens sträckning för att 
korta vägen till Övreskog. 

 

 

Jag yrkar därför att  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige 
återkomma med en redovisning av de uppkomna miljö- och samhällsekonomiska 
konsekvenserna orsakade av den längre sträckan  

Kommunstyrelsen tar fram en kalkyl på en bro/tunnel och ställer den i förhållande de 
utredda konsekvenserna. 

Kommunstyrelsen i de delar det faller på statens ansvar tar upp frågan med Trafikverket eller 
annan berörd myndighet. 

 

 

 

Roger Wilhelmsson (M) 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-12 

Tjänsteskrivelse Val av presidium i 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2018/607, löpnummer 3914/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 6 § bland sina ledamöter välja en 
ordförande och en eller fler vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges 
sammanträden 2018-10-18 och 2018-10-25.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
För mandatperioden 2018-2022 utses   (  ) till ordförande i och                   (   ) 
till vice ordförande i kommunfullmäktige. 
  
 
Beslut lämnas till 
Kommunfullmäktiges presidium   
Löneassistent 
Kansliet (3) 
   
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-12 

Tjänsteskrivelse Utse ny revisor för Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2018/467, löpnummer 3612/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-06-21 avsäger sig Lars Karlberg (MP) uppdraget som Ulricehamns kommuns 
revisor. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträden 2018-09-27 samt  
2018-10-25. 
 
Förslag till beslut 
Till ny revisor för Ulricehamns kommun utses 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Utsedd revisor 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Löneassistent 
Kansliet (2)   
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-30 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige, Gert Kvarnstrand (SD) 
2018/684, löpnummer 3936/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-10-29 (från länsstyrelsen har vi fått valbarhetshinder) avsäger sig Gert 
Kvarnstrand (SD) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Gert Kvarnstrad(SD) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Gert 
Kvarnstrand (SD) 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Gert Kvarnstrand 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Gert Kvarnstrand[gert77@live.se]
Skickat: 29.10.2018 23:14:05
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägning som ersättare i kommunfullmäktige.

Hej till den berörde,

Härmed avsäger jag Gert Kvarnstrand ‐480325‐2495 som ersättare i kommunfullmäktige i Ulricehamns
kommun. På grund av flytt till närliggande kommun nämligen Mullsjö kommun. Uppdraget avslutas härmed
genom detta brev!

Med vänlig hälsning

Gert Kvarnstrand



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-12 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige samt uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns sparbank, Alf Flodin (SD) 
2018/741, löpnummer 4194/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-11-09 avsäger sig Alf Flodin (SD) uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun samt sitt uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns sparbank. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Alf Flodin (SD) befrias från uppdragen. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdrag som 
huvudman i Ulricehamns sparbank, 

 
Beslutet lämnas till 
Alf Flodin 
Ulricehamns sparbank 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kanslifunktionen 

 



Från: Alf Flodin[affe.flodin@telia.com]
Skickat: 09.11.2018 15:23:57
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse

AVSÄGELSE

Datum: 2018-11-08

Härmed avsäger jag, Alf Flodin med personnummer 19620911-5572, mig min
plats som ersättare i kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun samt mitt
uppdrag som huvudman i Ulricehamns sparbank för Sverigedemokraterna i
Ulricehamns kommun med omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning

Alf Flodin

Grönahögsvägen 45
523 32 Ulricehamn
Affe's Padda
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