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Yttrande över årsredovisning för samordningsförbundet Finsam 
Kävlinge-Lomma för år 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat sin årsredovisning för 
år 2019 till Lomma Kommun. Årsredovisningen är granskad av Deloitte som påtalat 
vissa bristande rutiner samt att det egna kapitalet överstiger rekommenderade nivåer. 
Årsredovisningen är tillstyrkt av Deloitte. 
 
Förbundet redovisade för 2019 ett positivt resultat på 996,3 tkr, jämfört med 675,9 
mnkr 2018. Det egna kapitalet uppgår till 4,5 mkr vilket motsvarar en soliditet om 83 
procent. Storleken på det egna kapitalet överstiger fortsatt de riktlinjer som är 
upprättat av nationella rådet för ett Finsam förbund. 
 
Anledningen till överskottet är omstruktureringar och byte av personer i olika 
nyckelpositioner hos samverkande parter vilket påverkat verksamheten och att 
insatser inte har startat eller avslutats i förtid vilket har påverkat resultatet. Det 
budgeterade resultatet var satt till – 2,5 mnkr. 
 
Revisionsrapporten från Deloitte har bilagts årsredovisningen. Revisorerna påtalar i 
rapporten brister gällande betalning av skatter och avgifter under inledningen av 
2019, vilket berott på bristande rutiner. Vidare rekommenderas bland annat att 
storleken på det egna kapitalet minskas och aktiviteter och finansiering balanseras. 
 
Ekonomichef Samuel Sköld föreslår i skrivelse 2021-01-12 att kommunfullmäktige ska 
besluta att Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för 
samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2019 och beviljar styrelsen i 
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03, § 20. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 20 
‒ Skrivelse 2021-01-12 från ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Att godkänna årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

för år 2019 och beviljar styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-02-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Protokollsanteckning: 
Per Bengtsson (S) lämnar en protokollsanteckning att revisorernas kritik är mycket 
allvarlig med kritik på förvaltningsberättelsens struktur, att skatt och avgifter inte 
betalts i tid och bristande verkställighet av besluten. Förbundet Finsam-Kävlinge måste 
arbeta med högt fokus på att komma tillrätta med problemen. 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Sofia Forsgren Böhmer (M), Susanne Borgelius (M), Lisa Bäck 
(S), Lennart Nilsson (S) och Pia Johnson (S) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende 2019 

Ärende 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat sin årsredovisning för år 2019 till 
Lomma Kommun. Årsredovisningen är granskad av Deloitte som påtalat vissa bristande rutiner samt att 
det egna kapitalet överstiger rekommenderade nivåer. Årsredovisningen är tillstyrkt av Deloitte. 

Bakgrund/analys 

Förbundet redovisade för 2019 ett positivt resultat på 996,3 tkr, jämfört med 675,9 mnkr 2018. Det 
egna kapitalet uppgår till 4,5 mkr vilket motsvarar en soliditet om 83 procent. Storleken på det egna 
kapitalet överstiger fortsatt de riktlinjer som är upprättat av nationella rådet för ett Finsam förbund.  

Anledningen till överskottet är omstruktureringar och byte av personer i olika nyckelpositioner hos 
samverkande parter vilket påverkat verksamheten och att insatser inte har startat eller avslutats i förtid 
vilket har påverkat resultatet. Det budgeterade resultatet var satt till – 2,5 mnkr. 

Revisionsrapporten från Deloitte har bilagts årsredovisningen. Revisorerna påtalar i rapporten brister 
gällande betalning av skatter och avgifter under inledningen av 2019, vilket berott på bristande rutiner. 
Vidare rekommenderas bland annat att storleken på det egna kapitalet minskas och aktiviteter och 
finansiering balanseras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: 

Att godkänna årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2019 och beviljar 
styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningskontoret 2021-01-12 
Ekonomiavdelningen   

Vår referens: Samuel Sköld 
 

 

  
Direkttel: 040-641 11 77  
E-post: samuel.skold@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
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Lomma 2021-01-12 
 
 
 
Samuel Sköld 
Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse 
Sammanfattning 
2019 har på många sätt präglats av nytänkande och aktivitet i sann samverkansanda. Flera 
nya insatser har gått från idé, via förädling i våra samverkansorgan till beslut i styrelsen. Vår 
vision vidareutvecklades i samband med våra Visionsdagar då Beredningsgrupp och Styrelse 
tillsammans arbetade framtidsinriktat och lyder nu: "Tillsammans och utifrån individens 
perspektiv skapar vi hållbar samverkan" 

Parallellt med detta har tyvärr större omstruktureringar och byte av personer i olika 
nyckelpositioner hos flera av våra samverkande parter påverkat vår verksamhet negativt. Det 
har bl a inneburit att en beslutad insats inte startat, en annan avslutats i förtid och en tredje 
bara delvis kommit igång. Detta har påverkat årets resultat med nästan 1,5 miljoner. De 
beslut styrelsen tagit under 2019 där verksamhetsstart varit sent under året eller tidigt 2020 
kommer dock att vända denna trend. 

Förbundets övergripande viljeinriktning 
Förbundets mål är att inom kommunerna Kävlinge och Lomma svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning, De s,amlade resurserna ska användas_ for samordnade bedömningar och 
insatser i syfte att den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. De ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot 
riskgrupper samt samverkansstödj ande aktiviteter myndigheterna emellan. 

Vision/Förhållningssätt 
Förbundets vision/förhållningssätt är formulerad: 
"Tillsammans och utifrån individens perspektiv skapar vi hållbar samverkan" 

Målgrupp 
Personer boende i Lomma eller Kävlinge kommuner med en otillräcklig grad av 
självförsörjning och som är aktuella hos minst två av parterna. 

Arbetssätt 
Med utgångspunkt i parternas samlade resurser skall förbundet verka för att: 

• Initiera samverkansstödj ande aktiviteter där alla myndigheterna deltar. 
• Erbjuda samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, och 

behov av hjälp till en högre grad av självförsörjning. 
• Initiera och samordna aktiviteter i samma syfte. 

Samordningsförbundet 
• Är en gemensam arena, men det är de samverkande parternas ansvar att använda 

förbundet för att åstadkomma en effektiv verksamhet. 
• Sätter mål för sin verksamhet och kan finansiera insatser, men det är de samverkande 

parterna som bedriver verksamheten. 

Samordningsförbundets aktiviteter ska bygga på 
• Ett öppet och tolerant förhållningssätt 
• Evidensbaserat arbetssätt. 
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• Individers behov av samordning från minst två av parterna. 

Organisation och arbete 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge — Lomma bildades 2009-05-12 i enlighet med Lag 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är en fristående juridisk 
person. 
Ingående parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, 
Kävlinge kommun och Lomma kommun. 

Förbundet har sitt säte i Lomma kommun. 
Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och  fern  ersättare. Ledamöterna 
har utsetts av de fem medlemmarna som ingår i förbundet. 

Styrelsen består av 

Ordinarie ledamöter Unndra s ivare  Ersättare 
Stina Larsson ordf Kävlinge kommun Gunni Gustafsson Nilsson - 

31/3 Rune Sandström 1/4 - 
Sofia Forsgren-Böhmer vice ordf - 
31/3 Susanne Borgelius 1/4 - 

Lomma kommun Conny Bäck —31/3  Pia  
Johnsson 1/4 - 

Ulrika Thell Mijdema - 31/8 
Annika Sundell 1/9- 

Försäkringskassan Annika Sundell — 31/8 
Nathalie Ekholm Hagsten 
1/9 -  

Jessica  Henriksson-31/8 Caterina 
Holmström 1/9-  

Arbetsförmedlingen Irina Jonströmmer — 31/8 
Jessica  Henriksson 1/9- 

Marie Saltarski — 31/3  Manias  
Horrdin 1/4 - 

Region Skåne Mattias Horrdin — 31/3 
Gunilla Törnqvist 1/4- 

Förbundschef 
Karin Rangin 

Arbete 
Förbundsstyrelsen har under året haft 5 sammanträden. Styrelsens arbete har främst varit att 
fortsätta jobba mot förbundets mål, riktlinjer och målgrupper. 

Årsredovisning för 2018 har lämnats och revision har genomförts. Samordningsförbundet 
Finsam Kävlinge-Lomma har beviljats ansvarsfrihet från Lomma kommun, Kävlinge 
kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Beredningsgruppen fungerar väl och möts inför varje styrelsemöte. Idégruppen är också 
välfungerande. I båda dessa grupper är alla myndigheterna representerade. Chefsnätverket 
har haft två sammankomster. 

Förbundschefen ingår i ett regionalt nätverk tillsammans med övriga 
förbundssamordnare/chefer i Skåne. 

Oamverkan med andra samordningsförbund har vidareutvecklats under året. 
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Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under perioden 

Utifrån rubrikerna i verksamhetsplanen har följande verkställts under året: 

Identifiera, Mans-WM och kitvärdeiii safttv'S•käilKslödjande  Oa-kit-MP  

• Frukostmöten: 4 välbesökta frukostmöten genomfördes under året där medarbetare 
från alla fem myndigheterna var inbjudna. Här skedde också samarbete med några av 
våra förbundsgrannar. 

• Visions och målarbete: Fortsatt utveckling genomfördes under hösten gemensamt för 
styrelse och beredningsgrupp. 

• Styrelsemöten: Fem styrelsemöten har genomförts under året 
• Beredningsgruppsmöten: Fem möten har genomförts under året. 
• Möten med Idégruppen: Fem möten har genomförts under året. 
• Samverkansakademin: I dialog med förbundsgrannarna i "Lundadistriktet" har 

Samverkansakademin vuxit fram. Syftet är att skapa en gemensam 
plattform/mötesplats för kompetensutveckling inom samverkansområdet och två 
välbesökta seminarier har genomförts. 

• Regionala nätverksträffar: Förbundscheferna i Skånes samordningsförbund mäts 
regelbundet med syfte att samverka över förbundsgränserna när det gäller såväl 
gemensamma insatser som utbyte av tankar och idéer. 

• Chefsnätverk: Fler chefer har anslutit sig till vårt chefsnätverk under året. Två 
sammankomster har genomförts. 

• Samverkan med andra förbund: Samverkansakademin, Mariamonagning, Insam 
och arbetet med Unga med aktivitetsersättning (se nedan) är goda exempel på 
samverkan med våra förbundsgrannar. 

• Strukturerad auskultering: Kontaktpersoner har utsetts i respektive organisation. 

Stödja utveckling av metoder och arbetssätt 

• Etablering genom symelsiittning. Insatsen avslutades under vamp, 20.19 I slutrapport 
och utvärdering (som finns på  www.finsamkavlingelomma:nu)  konstateras bl a att 
Insatsen grundlagt en struktur i Lommas integrationsarbete och Kävlinge har 
vidareutvecklat sin. Det kan exemplifieras med nya mötesformer för de inblandade 
parterna, utvecklade processflöden, olika exempel på nya mötesplatser och möjlighet 
till Språkträning såsom: språkcaf, vänfamiljer, föreningsinsats, utbildningsinsatser 
mm. Implementering av de olika delinsaterna har skett under insatsen gång. 

• Mariamottagning - Tillsammans med förbundsgrannarna i Lundadistriktet har vi 
finansierat uppbyggnadsfasen av en Mariamottagning (en integrerad 
beroendemottagning för barn och unga vuxna med risk- och missbruk samt beroende). 
Vår finansiering avslutades vid årsskiftet och avtal har skrivits mellan Region Skåne  

"Loch  de ingående kommunerna. 
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• Unga med aktivitetsersättning UMA. Med utgångspunkt i den kartläggning som 
gjordes 2018 har en gemensam utbildningsinsats  (supported employment)  genomförts 
under hösten där 9 medarbetare från båda kommunerna deltog. Insatsen ska betraktas 
som metodutveckling där arbetssätt och lärdomar överförs till ordinarie verksamheter 
under tiden för utbildning  °eh senate  i det framskridande arbetet. Detta är ett led i att 
utveckla en arbetslivsinriktad insats för att fa fler personer att gå från 
aktivitetsersättning till anställning. Varje medarbetare som deltar i projektet ska 
genom ett antal frågor göra en egenutvärdering av sitt arbete före och efter genomförd 
utbildning. Genom detta kan det påvisas vad som förändrats och/eller förbättrats 
genom utbildning i  Supported Employment.  Resultatet kommer att diskuteras på en 
Workshop under 2019. 

• REKO på riktigt. Under hösten tog styrelsen beslut om denna insats som syftar till 
att vidareutveckla rehabkoordinatorns roll. Det är Hälsomedicinskt center i Lomma 
och Löddeköpinge vårdcentral som tillsammans med Försäkringskassan står bakom 
ansokan; Verksarnhetsstart september; hum kommer att  clammier«  insatsert med 
planerad implementering i ordinarie verksamhet februari 2021. 

• InSam — se nedan 
• Kartläggning av och skapande av Kompetensgrupp för vissa 

försörjningsstödstagare. Styrelsen tog under hösten beslut om denna insats med 
målet att skapa en kompetensgrupp som arbetar konsulterande med fallbeskrivningar 
och gemensamt ger grunden för det fortsatta arbetet med personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst och är beroende av försörjningsstöd. 
Verksamhetsstart februari 2020. 

• Behovsanalys. Genomfördes under våren/sommaren och redovisades för styrelse och 
beredningsgrupp i samband med Visionsdagarna i september. Gemensamma 
prioriterade målgrupper för våra ingående myndigheter är: Unga i utanförskap, 
personer inom etableringen, personer med missbruk/psykisk ohälsa, 
försörjningsstödstagare med låg eller ingen arbetsförmåga. Prioritering av insatser på 
strukturell nivå som stärker samverkan. 

Identifiera, planera, finansiera och löpande utvärdera individrelaterade aktiviteter 
(utvärdering ingår ofta inom ramen för aktiviteten) 

• Ungdomslots. Styrelsen har tagit beslut om, och avsatt medel för, denna insats vars 
syfte ar att fOrebygga att ungdomar hamnar i utantbrslcap Pet r framst ungdomar som 
varken arbetar eller studerar som denna insats riktar sig till. Pga omstruktureringar och 
byte av personer i nyckelpositioner har denna insats ännu inte kommit igång. 
Diskussioner pågår. 

• Insam — Tillsammans med förbundsgrannarna i Lundadistriktet togs beslut om denna 
insats våren 2018. Syftet med projektet var att bidra till att minska antalet 
långtidsarbetslösa bland nyanlända och öka andelen nyanlända personer i arbete eller 
studier. Sammanlagt har 14 personer från våra kommuner deltagit i 
Vägledningsgrupper och några remitterats till PTSD-behandling. Med anledning av 
Arbetsförmedlingens situation under hösten har insatsen i sin nuvarande form nödgats 

evslutas. Diskussioner pågår om en eventuell fortsättning i annan form. 



• Psykisk ohälsa/missbruk: Diskussioner har pågått under året om hur och på vilket 
sätt vi ska ge oss an detta komplexa område. Utkast till ansökan har tagits fram och 
diskussionerna fortsätter. 

Information 
• Hemsida.  www.finsamkavlingelomma.nu.  Här finns alla våra aktiviteter beskrivna, 

protokoll och övriga dokument tillgängliga. 
• Möten. En mängd möten har genomförts under perioden (se ovan) och i alla relevanta 

sammanhang, t ex Frukostmöten och Chefsnätverk, är information om Finsam en 
självklarhet för att sätta mötets innehåll i ett sammanhang. 

Resultaträkning 

Not 2019-12-31 2018-12-31  

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 1 3.300.000 3.302.000 
Övriga intäkter och ersättningar 0 0 
Summa verksamhetens intäkter 3.300.000 3.302.000 

Verksamhetens kostnader 
Kostnad aktivitet 2 -1.295.121 -1.631.943 
Verksamhetens kostnader 3 -122.155 -113.189 
Personalkostnader 4 -883.590 -877.738 
Summa verksamhetens kostnader -2.300.866 -2.622.870 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter 5 76 137 
Finansiella kostnader 6 -2.937 -3.398 

Summa Finansiella intäkter och kostnader -2.861 -3.261 

Skatt 0 0 

tiikrets resultat 996.273 675.869 

 



Balansräkning 

Not 2019-12-31 2018-12-31  
Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Övriga kortfristiga fordringar 7 208.925 -8.989 

Summa kortfristiga fordringar 208.925 -8.989 

Kassa och bank 5.165.892 4.651.502 

Summa Kassa och Bank 5.165.822 4.651.502 

Summa omsättningstillgångar 5.374.747 4.642.513 

Summa tillgångar 5.374.747 4.642.513 

Eget kapital och Skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Periodens resultat 

Summa Eget kapital 

Skulder 

Kortfristiga Skulder 

Summa Skulder 
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-3.472.854 -2.796.985 
-996.273 -675.869 

-4.469.127 -3.472.854 

-905.620 -1.169.659 

-905.620 -1-169.659 

"...vSumma Eget kapital och Skulder -5.374.747 -4.642.513 



Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

Kassafilidesanalys 

2019-12-31 2018-12-31 

Den löpande verksamheten 
Årets Resultat 996.273 675.869 

Kassaflöde från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 996.273 675.869 

Förändring av rörelsekapital 
Förändring av kortfristiga fordringar -217.914 16.347 
Förändring av kortfristiga skulder -264.039 191.472 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 514.320 883.688 

Förändring av likvida medel 
Likvida medel vid årets början 4.651.502 3.767.814 

ikvida medel vid årets slut 5.165.822 4.651.502 

,s-J0 sft4  oKy- 



2019-12-31 2018-12-31 

478.500 478.790 
346.500 346.710 
825.000 825.500 

1.650.000 1.651.000 

3.300.000 3.302.000 

Not 1 Medlemsavgifter 

Kävlinge Kommun 
Lomma Kommun 
Region Skåne 
Försäkringskassan 

/Mumma medlemsavgifter 

Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal 
redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter från de fyra medlemmarna har intäktsförts i den period de 
avser. 

Projektkostnader 
Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. 

Ford ringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till 
det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Skulder 
Skulder upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
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2019-12-31 2018-12-31 

0 426.242 
23.480 33.703 

0 19.767 
281.585 671.186 

0 6.209 
12.000 8.152 
16.056 56.238 
27.881 21.399 

9.440 4.800 
262.164 94.837 
386.672 221.697 

98.843 67.713 
95.000 0 
82.000 0 

1.295.121 1.631.943 

2019-12-31 2018-12-31 

30.000 30.000 
17.500 17.500 
19.195 24.680 
12.000 10.000 

5.880 6.230 
11.923 3.119 
18.300 18.354 
6.683 1.632 

674 1.674 

122.155 113.189 

Not 2 Kostnad aktivitet 

Samverkanskartan Steg 2 
Frukostmöten 
Mentorsnätverket 
Etablering gm sysselsättning 
Inspirationsseminarie 
Samverkansakademin 
Regelbundna möten 
Visionsarbete 
Chefsnätverk 
Mariamottagning 
Insam 
Unga med aktivitetsersättning 
Behovsanalys 
Reko på riktigt 

Summa kostnad aktivitet 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Lokalhyra 
Revisionsarvode 
Redovisningstjänster 
Administration/sekreterare 
Telefoni 
Datakostnader 
Årsavgifter 
Kontorsmaterial 
Övriga kostnader 

gumma  verksamhetens kostnader 
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Not 6 Finansiella kostnader 2019-12-31 

Mäntekostnader 668 

2018-12-31 

645 

il 

Not 4 Personalkostnader 2019-12-31 2018-12-31 

Medeltalet anställda 
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till 
en normal arbetstid. 

Medeltalet anställda har varit 1,0 1,0 
Varav kvinnor 1,0 1,0 
Varav män 0 0 

Löner, ersättningar mm. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med 
följande belopp: 

Styrelsen: 
Ersättningar till styrelsen 99.645 93.509  

Övriga anställda: 
Löner månadsanställda 595.890 532.290 
Pensionskostnader 45.012 50.887 

640.902 583.176 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 143.043 201.052 

Summa styrelse och övriga 883.590 877.738  

Lagstadgade arbetsgivaravgifter är lägre än föregående år pga avdrag för 
regionalt stöd, 10% på totala lönesumman. 

Not 5 Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 

Ränteintäkter 76 137 

     

76 137 



............. 
Johan Ericsson 
Kävlinge kommun 

Bankkostnader 2.269 2.753 

2.937 3.398 

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 
Förutbetalda kostnader 2.500 0 
Skattekonto 183.833 -30.603 
Moms 22.592 21.614 

Summa kortfristiga fordringar 208.925 -8.989 

Not 8 Kortfristiga Skulder 2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna semesterlöner 137.818 116.349 
Upplupen löneskatt -13.470 -9.913 
Upplupna kostnader 711.276 1.179.452 
Övriga kortfristiga skulder 69.996 136.016 

Summa kortfristiga skulder 905.620 978.187 

DatumA:.(7g.o.„5..Q. 

Susanne Borgelius 
Lomma kommun 

Caterina Holmström 
Arbetsförmedlingen Försäkringskassan  

ye_ 
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Johan Vasmusson 
Auktoriserad revisor utsedd av 
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Tor-Björn Langåsen 
Revisor utsedd av Lomma kommun 

Revisor utsedd av K4  inge kommun Revisor utsedd av Region Skåne 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, org. nr 222000-2691, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 
2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas och den auktoriserade revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
idessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 



annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas och den auktoriserade revisorns ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2019. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
ag  som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Fernando Dinis-Viseu‘' Tor-Björn Langåsen 

asmusson 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldig het mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Lomma den 1 april 2020 

Auktoriserad revisor 
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1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Kävlinge-
Lomma för räkenskapsåret 2019. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revis-
ionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revi-
sorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.  
 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 
 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt,  

• om räkenskaperna är rättvisande och  
• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:  

• Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR  

• Förbundsordning, Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

                                                
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred-
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för-
enlig med de finansiella delarna. 
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Diskussion med förbundschef 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 
- Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 

beslut, fakturering och inbetalning. 

• Verksamhetens kostnader 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-

ning samt avklipp. 

• Kassa och bank 
- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-

ning samt avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• ”Ordning och reda” 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och Kävlinge kommun som 
hanterar redovisningen. 
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• Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp. 

2 Resultat av granskningen 
Granskning av redovisning och intern kontroll har skett enligt uppgjord planering i enlig-
het med risk- och väsentlighetsanalysen ovan.  

2.1 Förvaltningsberättelsen 
I den nya redovisningslagen LKBR, föreskrivs att förvaltningsberättelsen ska följa en 
bestämd struktur med fasta rubriker. 
Vidare kräver lagen att en balanskravsutredning ska redovisas i förvaltningsberättel-
sen. 
Finsam Kävlinge-Lomma har inte anpassat sin förvaltningsberättelse till den nya lagens 
krav då den inte har ställts upp enligt de bestämda rubrikerna.  
Årsredovisningen har ej heller någon balanskravsutredning. 

2.2 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomi i 
sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
I samordningsförbundets budget för 2019 lämnas inte någon definition av god ekono-
misk hushållning kopplat till övergripande mål.  

2.2.1 Ekonomiska mål 
Förbundet visar ett positivt resultat om 996 tkr vilket beror att det inte har genomfört 
alla de projekt som var budgeterade. 

2.2.2 Verksamhetsmål  
Finsam Kävlinge-Lomma fastställde i november 2018 en verksamhetsplan med budget 
för 2019 och i denna plan anges mål och vision samt strategier för verksamheten. Må-
len konkretiseras dock inte så att det enkelt går att följa upp måluppfyllelsen. 
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för årets verksamhet och vilka insatser som 
har gjorts men någon återkopplande uppföljning av måluppfyllelsen görs inte.   

2.3 Resultatet 
Årets resultat uppgår till 1 mnkr vilket är 3,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 
på -2,5 mnkr.  
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2.4 Balansräkning 

2.4.1 Kassa och bank  
Balansräkningens dominerande tillgångspost är till följd av förbundets överskott under 
ett antal år Kassa och bank. Beloppet är avstämt mot engagemangsbesked.  

2.5 Övrigt 
Det nationella rådet har upprättat riktlinjer för hur stort eget kapital som ett Finsamför-
bund bör ha. Storleken på eget kapital i Finsam Kävlinge-Lomma överstiger denna 
nivå. 
Under inledningen av 2019 har skatter och avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt 
tid. Vid ett tillfälle har deklarationen för arbetsgivaravgifter redovisats för sent. Förbun-
det har därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dröjsmålen 
har berott på bristande rutiner. Dessa brister och försummelser har inte medfört någon 
skada för förbundet, utöver dröjsmålsräntor och förseningsavgifter.  
Utbetalning ska ske två i förening enligt rutin men tekniskt sett är det inte begränsat för 
en person att betala på egen hand. 

2.6 Driftsredovisning 
I den nya redovisningslagen LKBR, föreskrivs att den årsredovisningen ska innehålla 
en driftsredovisning som en egen del. 
Finsam Kävlinge-Lomma har inte med någon driftsredovisning i årsredovisningen för 
2019. 

2.7 Rekommendationer 
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till för-
bundet: 

• Då storleken på eget kapital överstiger nationella rådets riktlinjer rekommende-
rar vi att förbundet aktivt arbetar med att minska detta. 

• Avseende attest och utanordning rekommenderar vi att förbundet ser över till-
lämpningen av gällande riktlinjer så att godkännande av kostnader och verkstäl-
lande av utbetalning endast kan ske av två personer i förening.  

 
• Fortsätta att redovisa och betala skatter och avgifter i rätt tid så som gjordes un-

der den andra halvan av 2019. 
 

• Anpassa årsredovisningen kommande år till den nya redovisningslagens krav. 
På den centrala Finsam-hemsidan finns en mall som förbunden rekommende-
ras att använda för att efterleva den nya lagens krav. 
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2.8 Sammanfattning och slutsatser 
Årets resultat innebar en väsentlig avvikelse mot budget och förbundet bör antingen 
öka aktiviteterna eller dra ned på finansieringen då dessa inte är i balans med 
varandra. 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det, utöver vad som skrivits ovan om förvaltningsberättelsen samt driftsredovis-
ningen, inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års-
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 
 
Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 

Johan Rasmusson   
Auktoriserad revisor  
Certifierad kommunal revisor    

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 



Kommunfullmäktige 
2021-03-18 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (16) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-02-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 13   KS KF/2021:5 - 406 
 
 

Förslag till revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstifningen och livsmedelslagstiftningen 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har sett över nu gällande taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. I 
beslut 2020-12-08, § 158, föreslår nämnden att kommunfullmäktige ska besluta anta 
nämndens förslag till ändring av taxan. 
 
Kommuner har för närvarande rätt enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslag 
(2018:396), strålskyddsförordning (2018:506), livsmedelslag (2006:804), 
livsmedelsförordning (2006:813), samt förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, att ta ut avgifter för 
prövning, tillsyn och kontroll. Avgifterna enligt miljöbalken, strålskyddslagen, 
livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter sammanfördes år 
2016 i en taxa av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan 
2019-12-05, § 102. 
 
Miljöenheten redogör i skrivelse 2020-11-16 för förlaget till reviderad taxa för 
prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen. Med anledning av den nya avfallsförordning som trädde i 
kraft den 1 augusti 2020 föreslår miljöenheten att laghänvisningarna i taxan 
uppdateras. Vidare föreslår miljöenheten att reglerna gällande blandning av avfall 
revideras, så att de överensstämmer med vad som föreskrivs i den nya 
avfallsförordningen. De föreslagna ändringarna innebär att miljö- och 
byggnadsnämnden kan besluta om dispens från reglerna i enskilda ärenden samt att 
en timavgift tas ut i ärendet. Därutöver föreslår miljöenheten att 2 § i de inledande 
bestämmelserna i taxan uppdateras med timtaxan för år 2021, att ordet ”landstings” 
ersätts med ordet ”regioners” och att det årtal som utgör utgångspunkt för 
indexuppräkning uppdateras till år 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03, § 22. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 22 
‒ Skrivelse 2021-01-28 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 158 
‒ Skrivelse 2020-11-16 från miljöenheten, inklusive bilaga 
‒ Gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, fastställd 2019-12-05 § 102 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-02-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, fastställs 
i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

‒ Den reviderade taxan träder i kraft 2021-05-01, varvid nu gällande taxa upphör att 
gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
   
Beträffande förslag till revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt  

miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen  

 
Förslag till beslut: 
Kommunledningskontorets kansliavdelning föreslår att kommunstyrelsen ska rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen 
och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, fastställs i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens förslag. 

- Den reviderade taxan träder i kraft 2021-05-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 
 
Ärende 
Miljö- och byggnadsnämnden har sett över nu gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt  
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. I beslut 2020-12-08, § 158, 
föreslår nämnden att kommunfullmäktige ska besluta anta nämndens förslag till ändring av taxan. 
 
Bakgrund/analys 
Kommuner har för närvarande rätt enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslag (2018:396), 
strålskyddsförordning (2018:506), livsmedelslag (2006:804), livsmedelsförordning (2006:813), samt 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
att ta ut avgifter för prövning, tillsyn och kontroll. Avgifterna enligt miljöbalken, strålskyddslagen, 
livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter sammanfördes år 2016 i en taxa av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan 2019-12-05, § 102 
 
Miljöenheten redogör i skrivelse 2020-11-16 för förlaget till reviderad taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Med anledning av 
den nya avfallsförordning som trädde i kraft den 1 augusti 2020 föreslår miljöenheten att 
laghänvisningarna i taxan uppdateras. Vidare föreslår miljöenheten att reglerna gällande blandning 
av avfall revideras, så att de överensstämmer med vad som föreskrivs i den nya avfallsförordningen. 
De föreslagna ändringarna innebär att miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om dispens från 
reglerna i enskilda ärenden samt att en timavgift tas ut i ärendet. Därutöver föreslår miljöenheten att 
2 § i de inledande bestämmelserna i taxan uppdateras med timtaxan för år 2021, att ordet 
”landstings” ersätts med ordet ”regioners” och att det årtal som utgör utgångspunkt för 
indexuppräkning uppdateras till år 2020. 
 
 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-01-28 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:5 
Er referens:  

mailto:maria.franzen@lomma.se
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Kommunledningskontorets kansliavdelning har inget att invända mot miljö- och byggnadsnämndens 
förslag och föreslår därmed att kommunstyrelsen ska rekommendera kommunfullmäktige att 
fastställa reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen 
och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
förslag. Om kommunstyrelsen tillstyrker miljö-och byggnadsnämndens förslag, och 
kommunfullmäktige fattar beslut om reviderad taxa vid sammanträdet 2021-03-18, kan beslutet 
formuleras i enlighet med nedanstående. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen 
och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, fastställs i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens förslag. 

- Den reviderade taxan träder i kraft 2021-05-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 158 
- Skrivelse 2020-11-16 från miljöenheten, inklusive bilaga 
- Gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen 

och livsmedelslagstiftningen, fastställd 2019-12-05 § 102 
 
Samråd 
I samband med kommunledningskontorets kansliavdelnings beredning av ärendet har samråd skett 
med miljöenheten gällande förslag på datum för den reviderade taxans ikraftträdande. 
  
 
 
Maria Franzén  
Utredare/Kommunsekreterare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljöenheten 
Författningssamlingen 
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Förslag till beslut om revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen  

  

Förslag till beslut  
 

Miljö- och byggnadsnämnden antar Miljöenhetens förslag till ändringar i taxan i bilaga 1 och översänder 
förslaget för antagande till Kommunfullmäktige. 

 

Skäl till beslutet 

Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft. Förordningen innebär att taxan för prövning, 
tillsyn och kontroll redaktionellt behöver uppdateras med nya laghänvisningar.  

 

Beskrivning av ärendet 

Gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen har setts över och uppdaterats i enlighet med gällande lagstöd. Utöver de 
redaktionella ändringarna har även nya regler gällande hur avfall får blandas införts. Förändringarna 
innebär att Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om dispens från reglerna i enskilda ärenden samt 
att en timavgift tas ut i ärendet.  

Text som tidigare varit aktuell i taxan har strukits över och ersatts med gulmarkerad text.  

 

Bilagor: 
 

1) Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen.  

 

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN Inför MBN AU 2020-11- 24 och 
MBN 2020-12-08 Miljöenheten 

Vår referens: Johan Persson 
 Direkttel: 040-641 10 58 

E-post: johan.persson@lomma.se 

Diarienr: MB-2020-1402 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 
 Fortsättning se sista sidan  
 

F. 3.1 
 
TAXA FÖR PRÖVNING, TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN, 
STRÅLSKYDDSLAGSTIFTNINGEN OCH LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN  
 

 
Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lomma kommuns kostnader för prövning, tillsyn och 

kontroll enligt följande lagstiftningar; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslag 
 (SFS 2018:396), strålskyddsförordning (2018:506), livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. 
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader mm. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader.  
 
Avgiftsskyldig är den som ansvarar för en verksamhet eller åtgärd där dessa lagar är 
tillämpliga. 
 

2 § Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 
2020 är timtaxan (T) 1146 kr 2021 är timtaxan (T) 1196 kr. Miljö- och byggnadsnämnden 
kommer därefter att årligen, varje kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuners och Landstings  Regioners 
webbplats i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober år 2019 2020. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

godkännande, dispens eller undantag. Handläggning och andra åtgärder med 
anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering och offentlig 
kontroll av livsmedelsanläggningar.  

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn och kontroll. 
 

4 § Miljö-och byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som 
uppkommer i samband med: 

1. Provtagningar och analys av prover. 
2. Kungörelser och sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid prövning, 

handläggning av anmälan och tillsyn. 
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5 § I de fall miljö-och byggnadsnämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiska 

nedlagda handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. 
Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften 
beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. 
 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som Miljö- och byggnadsnämnden utför på 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som 
är 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
6 § Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser. 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttrande i överklagade ärenden. 

3. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter. 
 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, 
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får 
Miljö- och byggnadsnämnden sätta ner eller efterskänka avgifter enligt denna taxa. 
 

8 § 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.  
 

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 

verksamhetsutövare betala i form av fast avgift eller timavgift. Den fasta avgiften räknas 
fram genom att den handläggningstid som anges i taxebilagorna multipliceras med timtaxan. 
Vid timavgift multipliceras den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet med timtaxan 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i denna taxa. 
 
Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser.  
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10 § Om det i beslutet i ett ärende anges att slutbesiktning ska ske av den verksamhet eller åtgärd 

som beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om det 
krävs ytterligare besiktning tar Miljö- och byggnadsnämnden ut timavgift för den 
tillkommande handläggningstiden. 
 

11 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås, avvisas eller 
avskrivs. 
 

12 § Utöver avgift för prövning, kan Miljö- och byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn av den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
 

Avgifter med anledning av anmälan och registrering  
13 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering av 

livsmedelsanläggningar ska verksamhetsutövare betala i form av fast avgift genom att den 
handläggningstid som anges i taxebilagorna 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 denna taxa. 
 
Verksamhetsutövare ska betala avgift med anledning av anmälan eller registrering för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan eller registreringen avser. 
 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan eller registrering, kan Miljö- och 
byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn i övrigt för den verksamhet eller åtgärd anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa.  
 
 

Fast årlig tillsynsavgift 
15 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 

anges i Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast årlig tillsynsavgift. Den årliga 
tillsynsavgiften beräknas genom att det antal tillsynstimmar, avgiftsfaktor, som anges i 
taxebilagan multipliceras med timtaxan. 
 

16 § För en verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
 

17 § Om en verksamhet omfattar flera tillsynsobjekt enligt Taxebilaga 2, ska verksamhetsutövaren 
betala full avgift för den verksamheten som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 % 
av summan av den tid som anges för de övriga verksamheterna. 
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18 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 

verksamhetsutövare betala från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om 
tillstånd till verksamheten har meddelats, anmälan har skett eller verksamheten har 
påbörjats (i de fall anmälan eller tillstånd inte krävs). För tillsyn som sker dessförinnan och 
som inte ingår i avgiften för prövning eller för handläggning av anmälan, tar Miljö- och 
byggnadsnämnden ut timavgift. Fast årlig avgift ska verksamhetsutövare betala med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten drivs. 
 

19 § Avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar tas ut genom en fast årlig avgift. Avgiftens 
storlek bestäms utifrån tilldelat antal kontrolltimmar, baserat på Livsmedelsverkets 
utarbetade riskklassificering, multiplicerat med timavgiften.  
 

20 § Fast årlig avgift för livsmedelsanläggningar omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 
Om uppföljande kontroll som inte var planerad måste genomföras på grund av att reglerna i 
livsmedelslagstiftningen inte följs, tas en avgift ut enligt timtaxan för kontrolltiden samt för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
 

21 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingå den tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för handläggning av planerade inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med 
dessa, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, diarieföring, 
granskning av rapporter och andra redovisningar. 

 

22 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte; 
 
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövare bryter mot 

tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande 
egenkontroll. 

- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av ärenden 
där verksamhetsutövaren har en informationsplikt till Miljö- och byggnadsnämnden och 
liknande. 

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten. 
- Handläggning av klagomål. 
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av utredningsvillkor 

eller om den faktiska utförda tillsynen väsentligt avviker från den fasta 
handläggningstiden i taxan. 

 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
23 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med 
stöd av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om 
verksamhetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig 
tillsynsavgift.  
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Timavgiften beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. Avgifter för tillsyn/kontroll i övrigt tas ut enligt vad som framgår av taxebilagorna 
där angivet timantal multiplicerat med respektive timavgift (fast besöksavgift) eller med 
timavgift för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxan.  
 

24 § För oregelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast besöksavgift. Besöksavgiften tas 
ut genom att respektive angivet timantal multipliceras med timtaxan. 

 
25 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut en timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med 
stöd av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Timavgiften 
beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan.  
 

26 § För offentlig kontroll inom områdena foder och animaliska biprodukter ska timavgift betalas. 
 

27 § Inbokad besökstid som ej avbokas debiteras med en timavgift. 
 
 

Avgiftsskyldig 
28 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av den 

sökande.  
 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att driva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 
 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver verksamheten eller ansvarar för 
anläggningen vid årsskiftet. 
 
Avgiften för tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap miljöbalken är 
ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader eller den som tillsynen riktas mot. 
 
Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver eller avser att driva verksamheten eller 
vidta åtgärden. 

 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
29 § Verksamhetsutövare ska betala avgifter enligt denna taxa till Lomma kommun. Betalning ska 

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

30 § Enligt 1 kap 2§ och 9 kap 5§ i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos Länsstyrelsen.  
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Taxebilaga 1 
Avgift för prövning av ansökningar samt handläggning av 
anmälnings- och informationsärenden 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 

- TF = Tidsfaktor i timmar (SKL) 
- T = Timavgift  

 

Beskrivning TF Timavgift 

Naturvård 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 12  

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 6  

Tillsyn i övrigt inom naturvården   T 

Miljöfarlig verksamhet 

Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

8  

Handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4  

Handläggning av ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

4  

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

 T 

Handläggning av övriga icke specificerade anmälningsärenden enligt 1 kap 10 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

 T 

Förorenade områden 

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

 T 

Hälsoskydd 

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 (kommunala bestämmelser med stöd av miljöbalken) eller 
ansökan om undantag från de kommunala bestämmelserna 

3  

Handläggning av anmälan om att inom område med detaljplan anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

3  

Handläggning av anmälan om ny verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

10  

Handläggning av anmälan om mindre utökning enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3  

Kemiska produkter 

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 
(SFS 2014:425) utom på tomtmark för flerfamiljshus   

8  
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Beskrivning TF Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 
(SFS 2014:425) på tomtmark för flerfamiljshus   

 T 

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpnings- 
medel (SFS 2014:425)   

7  

Handläggning av inkommen, fullständig årsrapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser. 

2  

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor  

2  

Avfall och producentansvar 

Handläggning av anmälan enligt den kommunala renhållningsordningen  T 

Handläggning av anmälan enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 
Handläggning av anmälan enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) att på fastigheten 
själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 §MB  

2  

Ansökan enligt 9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614) om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från att brännbart 
avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen 

 T 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar  T 

Livsmedel 

Registrering av livsmedelsanläggning 1  

Kontroll och provtagning som inte ingår i årsavgiften  T 

Foder och animaliska biprodukter 

Kontroll och provtagning  T 

Strålskydd 

Anmälan av solarium 5  

Övrigt 

Åtgärder som föranleds av tillsynen, men som inte ingår i besöksavgift eller årlig avgift, ex: 
förelägganden, uppföljande tillsyn m.m. 

 T 

Handläggning av övriga ej specificerade ärenden  T 
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Taxebilaga 2 
Avgift för tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken 
 
Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett av SKL rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket 
kommunens avgiftsfaktor för respektive verksamhet väljs. 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordningen, KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor i timmar (SKL:s förslag), PN= Prövningsnivå, 
TB= Timmar/besök, AF= Årlig avgiftsfaktor, C= Anmälningspliktig, U= Utan prövning, T= Timavgift 
 
 

MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

    JORDBRUK   

    Djurhållning   

2 kap 3 § 1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

8-12 
6-10 

C 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färskträck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det 
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
8 
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

 

1.2001 4-8 U 

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

6  

 

1.2002 2-6 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 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

4  

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion   

2 kap 4 § 1.30 4-8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.  6 

    Odling   

 1.3001 6-10 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 
än 5000 kvadratmeter. 6  

 1.3002 4-8 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 
än 2000 men högst 5000 kvadratmeter 4  

 1.3003 4-8 U Anläggning för torkning av gödsel. 4  

 
1.3004 4-8 U 

Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

4  

 
1.3005 2-6 U 

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

4  

 1.3006 4-8 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 4  

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   

3 kap 2 § 5.20 6-10 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas 
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.  8 

 5.2001 2-6 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas 
per kalenderår. 2  

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

    Berg, naturgrus och andra jordarter   

4 kap 4 § 10.30 10-15 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt 
uttagen mängd naturgrus.  10 

 10.3001 6-10 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus 
(totalt uttagen mängd). 8  

4 kap 6 § 10.50 8-12 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. 

 7 

 

10.5001 4-8 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 
. 

7  
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

    LIVSMEDEL OCH FODER   

    Slakterier   

5 kap 3 § 15.30 8-12 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 
ton slaktvikt per kalenderår  10 

 

15.3001 4-8 U 

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

6  

    Livsmedel av animaliska råvaror   

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 

 
 
 
 
 
 
 

20-30 
 
 

10-15 

C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 
50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 2000 ton per kalenderår. 
 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

25 
 
 

10 
 

 

15.5001 6-10 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 
50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

8  

    Rökeri   

5 kap 7 § 15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

10-15 
 

6-10 

C 

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

 

 
 
 

10 
 

8 
 

15.8001 4-8 U 

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

6  

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror   

5 kap 10 § 15.101 25-40 C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär 
paketering.  

 30 
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15.9001 8-12 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 
000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Kvarnprodukter   

5 kap 11 § 15.125 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 

25-40 
10-15 

C 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

30 
10 

 

15.12501 2-6 U 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

 15.12502 4-8 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 6  

    Livsmedel av kombinerade råvaror   

5 kap 14 § 15.151 20-30 C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 25 

 

15.13101 6-10 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 

8  

    Mjölkprodukter   

5 kap 15 § 15.180 
 
 
 
 

15.180-1 
18.180-2 
15.180-3 

 
 
 
 
 

25-40 
20-30 
10-15 

C 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 
200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

 

 
 
 
 
 

30 
25 
10 

 

15.18001 2-6 U 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Oljor och fetter   

5 kap 19 § 15.200 10-15 C 
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 

 10 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

 

15.20001 2-6 U 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Glass   

5 kap 21 § 15.220 6-10 C 

Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 
ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

 8 

 

15.22001 2-6 U 

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker   

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
15-25 
10-15 

C 

Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 
ton men högst  
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
20 
10 

 15.24001 2-6 

U 

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4 

 

 15.24002 10-15 

U 

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider 
eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10 

 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker   

5 kap 25 § 15.260 20-30 C 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 
eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

 25 

 

15.26001 8-12 U 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Jäst   

 

15.27001 8-12 U 

Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår 
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 
 

10  
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    Kafferostning   

5 kap 27 § 15.280 
 
 
 
 
 

15.280-5 
15.280-6 

 
 
 
 
 
 

25-40 
10-15 

C 

Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

30 
10 

 
15.28001 2-6 U 

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Paketering av livsmedel   

5 kap 28 § 15.310 6-10 C 

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt någon av 1–27 §§. 

 8 

    Foder av vegetabiliska råvaror   

5 kap 32 § 15.360 10-15 C 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller 
endast innebär paketering 
 

 12 

 

15.36001 2-6 U 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

4  

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION   

 

22.4001 4-8 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. 

6  

 
22.4002 2-6 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. 

4  

 
22.4003 2-6 U 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

4  

 

22.4004 4-8 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. 

6  

 
22.4005 2-6 U 

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

4  
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    KEMISKA PRODUKTER   

    Annan kemisk tillverkning   

12 kap 44 § 24.44 20-30 C 
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen I försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

 8 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 

24.46-2 
24.46-3 

 
24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

20-30 
12-18 

 
10-15 

C 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

25 
15 

 
10 

 24.4601 8-12 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 10  

 
24.4602 4-8 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår. 

6 
 

 
24.4603 8-12 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. 

10 
 

12 kap 47 § 24.47 20-30 C 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka  
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

 8 

 

24.4701 8-12 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 

4  
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    GUMMI- OCH PLASTVAROR   

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 

30-45 
 

20-30 
 

12-18 
 

8-12 

C 

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

  
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

 
25.1101 2-6 U 

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

6  

13 kap 4 § 25.30 12-18 C 

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 
av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, 
och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 8 

 
25.3001 2-6 U 

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 
av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår. 

8  

13 kap 6 § 25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
25.50-6 

 
25.50-7 

 
25.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-25 
8-12 
6-10 

25-40 
 

15-25 
 

10-15 
 

8-12 
 

6-10 

C 

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
8 
8 

12 
 

10 
 

8 
 

8 
 

8 
 

 

25.5001 2-6 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. 

7  

 
25.5002 2-6 U 

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 
eller kalandrering med plast. 

8  
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    MINERALISKA PRODUKTER   

    Cement, betong, kalk, krita och gips   

 
26.110 12-18 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. 

 8 

 
26.11001 6-10 U 

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

8  

    Andra mineraliska produkter   

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
26.150-2 

 
 
 
 
 
 
 

20-30 
15-25 

C 

Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

 
26.15001 2-6 U 

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

4  

 
 
 
15 kap 18 § 
 
 

 

27.140 8-12 C 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning för 
att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 
om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188). 

 

 8 

 27.14001 2-6 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 4  

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING   

16 kap 3 § 
 

28.25 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 

8-12 
 

4-8 

C 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 

10 
 

6 

16 kap 5 § 28.40 8-12 C 

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

 10 
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28.4001 2-6 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. 

4  

16 kap 7 § 
 28.71 2-6 C 

Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 10 §. 

 6 

 28.7101 2-6 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 5  

16 kap 9 § 28.90 15-25 C 

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

 10 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
28.95-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-18 
8-12 

C 

Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning 
av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av 
mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

 

28.9501 2-6 U 

Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram 
per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen 
uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 

4  

    METALLBEARBETNING M.M.   

    Motorfordon   

 

34.4001 6-10 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. 
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    Maskinell metallbearbetning   

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

12-18 
 
 

8-12 

C 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 
20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter. 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

14 
 
 

10 

 

34.8001 2-6 U 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses 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. 

4  

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL   

19 kap 4 § 39.30 10-15 C 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon 
kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge 
cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 
fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

 6 

19 kap 5 § 39.35 10-15 C 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

 

10 
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 39.50 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 

20-30 
 

20-30 
 

12-18 

C 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

10 
 

10 
 

8 

 39.5001 8-12 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel.  7  

 39.5002 8-12 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 
ton organiska lösningsmedel.  7  

 39.5003 6-10 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 
ton organiska lösningsmedel.  7  

 39.5004 2-6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel.  7  

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER   

20 kap 2 § 39.70 12-18 C 

Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 12 
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39.7001 2-6 U 

Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

4  

 39.8001 2-6 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår. 4  

 39.9001 2-6 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 4  

    Förbränning   

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 
 
 

6-10 
 
 

10-15 

C 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
6 
 
 
10 
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40.6001 4-8 U 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

6 

 

    Vindkraft   

21 kap 15 § 40.100 4-8 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 13 eller 14 §. 

 6 

 40.10001 2-6 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 
50 meter. 5  

    Värme- och kylanläggningar   

21 kap 16 § 40.110 15-25 C 

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en 
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. 

8  

21 kap 17 § 40.120 6-10 C 
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

T  

 
40.12001 2-6 U 

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

T  

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING   

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 

20-30 
 
 
 
 

15-25 

C 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.. 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

8 

 

50.1001 8-12 U 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

7  

 
50.1002 4-8 U 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår 
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

6  
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50.1003 T U 

Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

5  

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 

15-25 
 

10-15 
 

8-12 
 

10-15 

C 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

 

 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 

 50.2001 2-6 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle för försäljning. 6  

 50.2002 2-6 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning. 5  

 50.2003 4-8 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 8  

 50.2004 2-6 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 5  

 50.2005 2-6 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för 
motorfordon. 5  

    INFRASTRUKTUR   

    Hamnar   

 63.2001 10-15 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag 10  

 63.2002 6-10 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag 6  

 63.2003 4-8 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning 
eller upptag 5  

 63.2004 2-6 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag 5  

 63.2005 2-6 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 4  

    Annan infrastruktur   

 63.10004 2-6 U Parkering 4  

 63.10101 75-115 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 80 kilometer. 30  

 63.10102 45-70 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person 
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer 20  

    TANKRENGÖRING   

26 kap 2 § 74.20 12-18 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 1 §. 

 10 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

 85.3001 2-6 U Tandläkarmottagning 6  

 85.4001 2-6 U Djursjukhus och liknande 6  
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    RENING AV AVLOPPSVATTEN   

28 kap 4 § 90.16 
 
 

90.16-1 
 

90.16-2 

 
 
 

20-30 
 

15-25 

C 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 
personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 

8 

 
90.2001 12-18 U 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

14  

 
90.2002 10-15 U 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

12  

 90.2003 2-6 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 6  

    AVFALL   

    Deponering   

29 kap 19 § 90.281 6-10 C 

Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, och 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

 8 

 90.28001 2-6 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 3  

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet   

29 kap 29 § 90.391 8-12 C 
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

 10 

    Biologisk behandling   

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 

90.171-2 
 

90.171-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 
 

8-12 
 

6-10 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 

 90.17001 2-6 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 

5  

    Återvinning för anläggningsändamål   

29 kap 35 § 
 90.141 2-6 C 

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

 6 
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    Uppgrävda massor   

29 kap 27 § 90.370 2-6 C 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från 
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst 
en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 
eller 25 §. 

 6 

    Avvattning   

29 kap 39 § 90.375 15-25 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår.  15 

    Mekanisk bearbetning och sortering   

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 C 

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 
kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål 

 

 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

6 
 90.8001  U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton 

per kalenderår. 6  

29 kap 43 § 90.80 

 
 C 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

 10 

    Elavfall   

29 kap 44 § 90.90 12-18 C 

Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall 
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare 
behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

 8 

    Uttjänta fordon   

29 kap 46 § 90.120 12-18 C 

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), 
eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 
3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

 12 

    Förberedelse för återanvändning   

29 kap 47 § 90.29 2-6 C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning  6 

    Lagring som en del av att samla in avfall   

29 kap 49 § 90.40 12-18 

C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 

 10 

 90.4001 4-8 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 5  
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29 kap 51 § 90.60 6-10 C 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 
 

 8 

 

90.6001 2-6 U 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

4  

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande   

29 kap 70 § 90.430 6-10 C 

Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 8 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.   

30 kap 2 § 

92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 
 

10-15 
8-12 
4-8 

C 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 
skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

 

 
 

 
 
 

8 
4 
3 

 
92.2001 2-6 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. 

2  

 92.10001 12-18 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 8  

 92.10002 8-12 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 6  

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER   

    Lackering m.m.   

 100.1001 12-18 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver 
per kalenderår. 10  

 100.1002 6-10 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 
men högst 10 ton pulver per kalenderår. 8  

    Hantering av brom- eller flourkarboner   

 101.1001 12-18 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 10  

 101.1002 6-10 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 8  

 101.1003 2-6 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 4  

 101.1004 15-25 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 15  
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 101.1005 6-10 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 8  

 101.1006 2-6 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 4  

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER   

    Utbildningsverksamhet och liknande   

 200.10-5 8-12 C Grundskola, grundsärskola, specialskola  4 

 200.10-6 8-12 C Förskola  2,5 

 200.10-7 2-6 C Förskoleklass, öppen förskola 6  

 200.10-8 2-6 U Familjedaghem T  

    Samlingslokaler och liknande   

 200.20-1 2-6 U Samlingslokaler 4  

 200.20-2 2-6 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 4  

 200.20-3 2-6 U Fritidsgård och liknande 4  

    Skönhetsvård och liknande   

 200.30-1 4-8 U Solarium 5  

 200.30-2 2-6 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (anmälningspliktig enligt 38 § 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)  1,5 

 200.30-2 2-6 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (icke anmälningspliktig enligt 
38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 4  

 200.30-3 2-6 U Frisersalong 4  

    Vård och hälsa   

 200.40-1 8-12 U Lokaler för vård1 eller annat omhändertagande >5 boende T  

 200.40-2 4-8 C Fotvård  1,5 

 200.40-3 6-10 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet  1,5 

 200.40-4 4-8 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 4  

    Idrott och liknande   

 200.50-1 8-12 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande T  

 200.50-2 6-10 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 
av många människor  6 

 200.50-3 6-10 U Strandbad 5  

    Boende   

 200.60-3 8-12 U Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 500 lägenheter inom 
samma bostadsområde 8  

 200.60-4 6-10 U Bostäder med mer än 10 lägenheter men högst 25 lägenheter inom 
samma bostadsområde 7  

 200.60-5  U Bostäder med högst 10 lägenheter inom samma bostadsområde 5  

 
1 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att 
miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen 
har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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 200.60-6 8-12 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård 8  

 200.60-7 6-10 U Camping/stuganläggning 8  

 200.60-8 2-6 U Bed & breakfast 5  

    Förvaring av djur   

 200.70-1 2-6 U Lokaler för förvaring av djur 6  

    ÖVRIGA VERKSAMHETER   

   U Övriga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd 5  

 
 
 
Revidering Miljö- och byggnadsnämnden § 63 / 2009 04 28 
 Kommunfullmäktige § 100 / 2011 12 15, timavgift 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 33 / 2013 03 26, timavgift 
 Kommunfullmäktige  § 61 / 2013 09 12, taxebilaga 1 
 Kommunfullmäktige  § 3 / 2014 02 06, taxebilaga 1 
 Kommunfullmäktige  § 106 / 2014 11 27, taxebilaga 1 och 2 
 Kommunfullmäktige  §   98 / 2016 11 17 
 Kommunfullmäktige  §   42 / 2017 06 08 
 Kommunfullmäktige  §   11 / 2018 02 01 
 Kommunfullmäktige  §  102 / 2019 12 05 
 
 
 
 



FÖRFATTNINGSSAMLING 

F. 3.1
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN,
STRÅLSKYDDSLAGSTIFTNINGEN OCH LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lomma kommuns kostnader för prövning, tillsyn och kontroll 

enligt följande lagstiftningar; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslag 
 (SFS 2018:396), strålskyddsförordning (2018:506), livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader mm. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader.  

Avgiftsskyldig är den som ansvarar för en verksamhet eller åtgärd där dessa lagar är 
tillämpliga. 

2 § Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 2019 
är timtaxan (T) 1146 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att årligen, varje 
kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 
Kommuners och Landstings webbplats i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober år 2019. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
godkännande, dispens eller undantag. Handläggning och andra åtgärder med anledning av
anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering och offentlig kontroll av
livsmedelsanläggningar.

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn och kontroll.

4 § Miljö-och byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som 
uppkommer i samband med: 

1. Provtagningar och analys av prover.
2. Kungörelser och sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid prövning,

handläggning av anmälan och tillsyn.

Gällande taxa
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5 § I de fall miljö-och byggnadsnämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiska nedlagda 
handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman 
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad 
halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften beräknas genom att den faktiska nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 
 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som Miljö- och byggnadsnämnden utför på 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

 

6 § Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll 
inom det område som klagomålet avser. 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttrande i överklagade ärenden. 

3. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter. 
 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får Miljö- och 
byggnadsnämnden sätta ner eller efterskänka avgifter enligt denna taxa. 
 

8 § 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.  
 

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska verksamhetsutövare 

betala i form av fast avgift eller timavgift. Den fasta avgiften räknas fram genom att den 
handläggningstid som anges i taxebilagorna multipliceras med timtaxan. Vid timavgift multipliceras 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i denna taxa. 
 
Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan 
avser.  
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10 § Om det i beslutet i ett ärende anges att slutbesiktning ska ske av den verksamhet eller åtgärd som 
beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om det krävs 
ytterligare besiktning tar Miljö- och byggnadsnämnden ut timavgift för den tillkommande 
handläggningstiden. 
 

11 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs. 
 

12 § Utöver avgift för prövning, kan Miljö- och byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn av den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
 

Avgifter med anledning av anmälan och registrering  
13 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering av 

livsmedelsanläggningar ska verksamhetsutövare betala i form av fast avgift genom att den 
handläggningstid som anges i taxebilagorna 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 denna taxa. 
 
Verksamhetsutövare ska betala avgift med anledning av anmälan eller registrering för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan eller registreringen avser. 
 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan eller registrering, kan Miljö- och 
byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn i övrigt för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa.  
 
 

Fast årlig tillsynsavgift 
15 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i 

Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast årlig tillsynsavgift. Den årliga tillsynsavgiften 
beräknas genom att det antal tillsynstimmar, avgiftsfaktor, som anges i taxebilagan multipliceras 
med timtaxan. 
 

16 § För en verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
 

17 § Om en verksamhet omfattar flera tillsynsobjekt enligt Taxebilaga 2, ska verksamhetsutövaren 
betala full avgift för den verksamheten som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 % av 
summan av den tid som anges för de övriga verksamheterna. 
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18 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
verksamhetsutövare betala från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd 
till verksamheten har meddelats, anmälan har skett eller verksamheten har påbörjats (i de fall 
anmälan eller tillstånd inte krävs). För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften 
för prövning eller för handläggning av anmälan, tar Miljö- och byggnadsnämnden ut timavgift. Fast 
årlig avgift ska verksamhetsutövare betala med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten drivs. 
 

19 § Avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar tas ut genom en fast årlig avgift. Avgiftens storlek 
bestäms utifrån tilldelat antal kontrolltimmar, baserat på Livsmedelsverkets utarbetade 
riskklassificering, multiplicerat med timavgiften.  
 

20 § Fast årlig avgift för livsmedelsanläggningar omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 
avgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 
Om uppföljande kontroll som inte var planerad måste genomföras på grund av att reglerna i 
livsmedelslagstiftningen inte följs, tas en avgift ut enligt timtaxan för kontrolltiden samt för de 
faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
 

21 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingå den tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
handläggning av planerade inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med dessa, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, diarieföring, granskning av 
rapporter och andra redovisningar. 

 

22 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte; 
 
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövare bryter mot 

tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande egenkontroll. 
- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av ärenden där 

verksamhetsutövaren har en informationsplikt till Miljö- och byggnadsnämnden och liknande. 
- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten. 
- Handläggning av klagomål. 
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av utredningsvillkor eller om 

den faktiska utförda tillsynen väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
23 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med stöd 
av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om verksamhetsutövaren 
inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift.  
Timavgiften beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. Avgifter för tillsyn/kontroll i övrigt tas ut enligt vad som framgår av taxebilagorna där 
angivet timantal multiplicerat med respektive timavgift (fast besöksavgift) eller med timavgift för 
varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som 
anges i taxan.  
 

24 § För oregelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges 
i Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast besöksavgift. Besöksavgiften tas ut genom att 
respektive angivet timantal multipliceras med timtaxan. 
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25 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut en timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med stöd 
av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Timavgiften beräknas 
genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan.  
 

26 § För offentlig kontroll inom områdena foder och animaliska biprodukter ska timavgift betalas. 
 

27 § Inbokad besökstid som ej avbokas debiteras med en timavgift. 
 
 

Avgiftsskyldig 
28 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av den sökande.  

 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att driva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 
 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver verksamheten eller ansvarar för anläggningen 
vid årsskiftet. 
 
Avgiften för tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig 
för utredning, avhjälpande eller kostnader eller den som tillsynen riktas mot. 
 
Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver eller avser att driva verksamheten eller vidta 
åtgärden. 

 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
29 § Verksamhetsutövare ska betala avgifter enligt denna taxa till Lomma kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. 
 

30 § Enligt 1 kap 2§ och 9 kap 5§ i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos Länsstyrelsen.  
 
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  
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Taxebilaga 1 

Avgift för prövning av ansökningar samt handläggning av anmälnings- och 
informationsärenden 

 
Följande förkortningar används i tabellen: 

- TF = Tidsfaktor i timmar (SKL) 
- T = Timavgift  

 

Beskrivning TF Timavgift 

Naturvård 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 12  

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 6  

Tillsyn i övrigt inom naturvården   T 

Miljöfarlig verksamhet 

Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 

vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
8  

Handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
4  

Handläggning av ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 
4  

Prövning av ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten 

 T 

Handläggning av övriga icke specificerade anmälningsärenden  T 

Förorenade områden 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap. 

miljöbalken 
 T 

Hälsoskydd 

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 (kommunala bestämmelser med stöd av miljöbalken) eller 

ansökan om undantag från de kommunala bestämmelserna 

3  

Handläggning av anmälan om att inom område med detaljplan anlägga gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

3  

Handläggning av anmälan om ny verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 
10  

Handläggning av anmälan om mindre utökning enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
3  

Kemiska produkter 

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 

(SFS 2014:425) utom på tomtmark för flerfamiljshus   
8  

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 

(SFS 2014:425) på tomtmark för flerfamiljshus   
 T 
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Beskrivning TF Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpnings- 

medel (SFS 2014:425)   
7  

Handläggning av inkommen, fullständig årsrapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om 

fluorerade växthusgaser. 
2  

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om 

skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor  
2  

Avfall och producentansvar 

Handläggning av anmälan enligt den kommunala renhållningsordningen  T 

Handläggning av anmälan enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 2  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar  T 

Livsmedel 

Registrering av livsmedelsanläggning 1  

Kontroll och provtagning som inte ingår i årsavgiften  T 

Foder och animaliska biprodukter 

Kontroll och provtagning  T 

Strålskydd 

Anmälan av solarium 5  

Övrigt 

Åtgärder som föranleds av tillsynen, men som inte ingår i besöksavgift eller årlig avgift, ex: 

förelägganden, uppföljande tillsyn m.m. 
 T 

Handläggning av övriga ej specificerade ärenden  T 
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Taxebilaga 2 

Avgift för tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken 
 

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett av SKL rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket 
kommunens avgiftsfaktor för respektive verksamhet väljs. 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordningen, KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor i timmar (SKL:s förslag), PN= 
Prövningsnivå, TB= Timmar/besök, AF= Årlig avgiftsfaktor, C= Anmälningspliktig, U= Utan prövning, T= 
Timavgift 
 
 

MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

    JORDBRUK   

    Djurhållning   

2 kap 3 § 1.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

8-12 
6-10 

C 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färskträck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det 
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
8 

 
1.2001 4-8 U 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 
(det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 

6  
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

 

1.2002 2-6 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 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

4  

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion   

2 kap 4 § 1.30 4-8 C 
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

 6 

    Odling   

 
1.3001 6-10 U 

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 
än 5000 kvadratmeter. 

6  

 
1.3002 4-8 U 

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 
än 2000 men högst 5000 kvadratmeter 

4  

 1.3003 4-8 U Anläggning för torkning av gödsel. 4  

 

1.3004 4-8 U 

Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

4  

 

1.3005 2-6 U 

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

4  

 1.3006 4-8 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 4  

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   

3 kap 2 § 5.20 6-10 C 
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas 
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

 8 

 
5.2001 2-6 U 

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

2  

 
   

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

  

    Berg, naturgrus och andra jordarter   

4 kap 4 § 10.30 10-15 C 
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt 
uttagen mängd naturgrus. 

 10 

 
10.3001 6-10 U 

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

8  

4 kap 6 § 10.50 8-12 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. 

 7 

 

10.5001 4-8 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.. 

7  
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    LIVSMEDEL OCH FODER   

    Slakterier   

5 kap 3 § 15.30 8-12 C 
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 
ton slaktvikt per kalenderår 

 10 

 

15.3001 4-8 U 

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

6  

    Livsmedel av animaliska råvaror   

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 

 
 
 
 
 
 
 

20-30 
 
 

10-15 

C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 
50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 2000 ton per kalenderår. 
 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

25 
 
 

10 
 

 

15.5001 6-10 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 
50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

8  

    Rökeri   

5 kap 7 § 15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

10-15 
 

6-10 

C 

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

 

 
 
 

10 
 

8 

 

15.8001 4-8 U 

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

6  

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror   

5 kap 10 § 15.101 25-40 C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär 
paketering.  

 30 
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15.9001 8-12 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 
000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Kvarnprodukter   

5 kap 11 § 15.125 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 

25-40 
10-15 

C 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

30 
10 

 

15.12501 2-6 U 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

 
15.12502 4-8 U 

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

6  

    Livsmedel av kombinerade råvaror   

5 kap 14 § 15.151 20-30 C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 25 

 

15.13101 6-10 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 

8  

    Mjölkprodukter   

5 kap 15 § 15.180 
 
 
 
 

15.180-1 
18.180-2 
15.180-3 

 
 
 
 
 

25-40 
20-30 
10-15 

C 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 
200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

 

 
 
 
 
 

30 
25 
10 

 

15.18001 2-6 U 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Oljor och fetter   

5 kap 19 § 15.200 10-15 C 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

 10 
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15.20001 2-6 U 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Glass   

5 kap 21 § 15.220 6-10 C 

Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 
ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

 8 

 

15.22001 2-6 U 

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker   

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
15-25 
10-15 

C 

Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 
ton men högst  
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
20 
10 

 15.24001 2-6 

U 

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4 

 

 15.24002 10-15 

U 

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider 
eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10 

 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker   

5 kap 25 § 15.260 20-30 C 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 
eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

 25 

 

15.26001 8-12 U 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Jäst   

 

15.27001 8-12 U 

Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår 
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 
 

10  

    Kafferostning   

5 kap 27 § 15.280 
 
 
 

 
 
 
 

C 

Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
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15.280-5 
15.280-6 

 
 

25-40 
10-15 

 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

 
 

30 
10 

 

15.28001 2-6 U 

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
 

4  

    Paketering av livsmedel   

5 kap 28 § 15.310 6-10 C 

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt någon av 1–27 §§. 

 8 

    Foder av vegetabiliska råvaror   

5 kap 32 § 15.360 10-15 C 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller 
endast innebär paketering 
 

 12 

 

15.36001 2-6 U 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

4  

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION   

 

22.4001 4-8 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. 

6  

 
22.4002 2-6 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. 

4  

 
22.4003 2-6 U 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

4  

 

22.4004 4-8 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. 

6  

 
22.4005 2-6 U 

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

4  

    KEMISKA PRODUKTER   

    Annan kemisk tillverkning   

12 kap 44 § 24.44 20-30 C 
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen I försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

 8 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
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24.46-1 
 
 

24.46-2 
24.46-3 

 
24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

20-30 
12-18 

 
10-15 

tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

25 
15 

 
10 

 
24.4601 8-12 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 

10 
 

 
24.4602 4-8 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår. 

6 
 

 
24.4603 8-12 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. 

10 
 

12 kap 47 § 24.47 20-30 C 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka  
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

 8 

 

24.4701 8-12 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 

4  

    GUMMI- OCH PLASTVAROR   

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 

30-45 
 

20-30 
 

12-18 
 

8-12 

C 

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

  
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

 
25.1101 2-6 U 

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

6  

13 kap 4 § 25.30 12-18 C 
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 
av plast, om 

 8 
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1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, 
och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 
25.3001 2-6 U 

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 
av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår. 

8  

13 kap 6 § 25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
25.50-6 

 
25.50-7 

 
25.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-25 
8-12 
6-10 

25-40 
 

15-25 
 

10-15 
 

8-12 
 

6-10 

C 

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
8 
8 

12 
 

10 
 

8 
 

8 
 

8 
 

 

25.5001 2-6 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. 

7  

 
25.5002 2-6 U 

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 
eller kalandrering med plast. 

8  

    MINERALISKA PRODUKTER   

    Cement, betong, kalk, krita och gips   

 
26.110 12-18 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. 

 8 

 
26.11001 6-10 U 

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

8  

    Andra mineraliska produkter   

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
26.150-2 

 
 
 
 
 
 
 

20-30 
15-25 

C 

Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

 
26.15001 2-6 U 

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

4  

 27.140 8-12 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning för  8 
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15 kap 18 § 
 
 

 

att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 
om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188). 

 

 27.14001 2-6 U 
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 

4  
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METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

  

16 kap 3 § 
 

28.25 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 

8-12 
 

4-8 

C 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 

10 
 

6 

16 kap 5 § 28.40 8-12 C 

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

 10 

 

28.4001 2-6 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. 

4  

16 kap 7 § 
 

28.71 2-6 C 
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 10 §. 

 6 

 28.7101 2-6 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 5  

16 kap 9 § 28.90 15-25 C 

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

 10 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
28.95-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-18 
8-12 

C 

Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning 
av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av 
mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

 

28.9501 2-6 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 

4  
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per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen 
uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 
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    METALLBEARBETNING M.M.   

    Motorfordon   

 

34.4001 6-10 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. 

  

    Maskinell metallbearbetning   

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

12-18 
 
 

8-12 

C 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 
20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter. 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

14 
 
 

10 

 

34.8001 2-6 U 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses 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. 

4  

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL   

19 kap 4 § 39.30 10-15 C 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon 
kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge 
cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 
fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

 6 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       20 (31) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 

 Fortsättning se sista sidan  

   

19 kap 5 § 39.35 10-15 C 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

 

10 

 
 39.50 

 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 

20-30 
 

20-30 
 

12-18 

C 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

10 
 

10 
 

8 

 
39.5001 8-12 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel.  

7  

 
39.5002 8-12 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 
ton organiska lösningsmedel.  

7  

 
39.5003 6-10 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 
ton organiska lösningsmedel.  

7  

 
39.5004 2-6 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel.  

7  

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER   

20 kap 2 § 39.70 12-18 C 

Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 12 
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39.7001 2-6 U 

Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

4  

 
39.8001 2-6 U 

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår. 

4  

 
39.9001 2-6 U 

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 

4  

    Förbränning   

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 
 
 

6-10 
 
 

10-15 

C 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
6 
 
 
10 
 

 

40.6001 4-8 U 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 

6 

 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       22 (31) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 

 Fortsättning se sista sidan  

   

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
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    Vindkraft   

21 kap 15 § 40.100 4-8 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 13 eller 14 §. 

 6 

 
40.10001 2-6 U 

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 
50 meter. 

5  

    Värme- och kylanläggningar   

21 kap 16 § 40.110 15-25 C 

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en 
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. 

8  

21 kap 17 § 40.120 6-10 C 
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

T  

 
40.12001 2-6 U 

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

T  

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING   

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 

20-30 
 
 
 
 

15-25 

C 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.. 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

8 

 

50.1001 8-12 U 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

7  

 
50.1002 4-8 U 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår 
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

6  

 
50.1003 T U 

Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

5  
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23 kap 2 § 50.20 

 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 

15-25 
 

10-15 
 

8-12 
 

10-15 

C 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

 

 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 

 
50.2001 2-6 U 

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle för försäljning. 

6  

 
50.2002 2-6 U 

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning. 

5  

 50.2003 4-8 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 8  

 50.2004 2-6 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 5  

 
50.2005 2-6 U 

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för 
motorfordon. 

5  

    INFRASTRUKTUR   

    Hamnar   

 63.2001 10-15 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag 10  

 
63.2002 6-10 U 

Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

6  

 
63.2003 4-8 U 

Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning 
eller upptag 

5  

 63.2004 2-6 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag 5  

 63.2005 2-6 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 4  

    Annan infrastruktur   

 63.10004 2-6 U Parkering 4  

 
63.10101 75-115 U 

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 80 kilometer. 

30  

 
63.10102 45-70 U 

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person 
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer 

20  

    TANKRENGÖRING   

26 kap 2 § 74.20 12-18 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 1 §. 

 10 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

 85.3001 2-6 U Tandläkarmottagning 6  

 85.4001 2-6 U Djursjukhus och liknande 6  
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    RENING AV AVLOPPSVATTEN   

28 kap 4 § 90.16 
 
 

90.16-1 
 

90.16-2 

 
 
 

20-30 
 

15-25 

C 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 
personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 

8 

 
90.2001 12-18 U 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

14  

 
90.2002 10-15 U 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

12  

 90.2003 2-6 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 6  

    AVFALL   

    Deponering   

29 kap 19 § 90.281 6-10 C 

Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, och 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

 8 

 90.28001 2-6 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 3  

 
   

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet 

  

29 kap 29 § 90.391 8-12 C 
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

 10 

    Biologisk behandling   

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 

90.171-2 
 

90.171-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 
 

8-12 
 

6-10 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 

 90.17001 2-6 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 

5  

    Återvinning för anläggningsändamål   

29 kap 35 § 
 

90.141 2-6 C 
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

 6 

    Uppgrävda massor   

29 kap 27 § 90.370 2-6 C 
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från 
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst 

 6 
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en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 
eller 25 §. 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       27 (31) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 

 Fortsättning se sista sidan  

   

 
    Avvattning   

29 kap 39 § 90.375 15-25 C 
Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår. 

 15 

    Mekanisk bearbetning och sortering   

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 C 

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 
kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål 

 

 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

6 

 
90.8001  U 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

6  

29 kap 43 § 90.80 

 
 

C 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

 10 

    Elavfall   

29 kap 44 § 90.90 12-18 C 

Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall 
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare 
behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

 8 

    Uttjänta fordon   

29 kap 46 § 90.120 12-18 C 

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), 
eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 
3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

 12 

    Förberedelse för återanvändning   

29 kap 47 § 90.29 2-6 C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning  6 

    Lagring som en del av att samla in avfall   

29 kap 49 § 90.40 12-18 

C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 

 10 
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90.4001 4-8 U 
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 

5  

29 kap 51 § 90.60 6-10 C 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 
 

 8 

 

90.6001 2-6 U 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

4  

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande   

29 kap 70 § 90.430 6-10 C 

Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 8 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.   

30 kap 2 § 

92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 
 

10-15 
8-12 
4-8 

C 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 
skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

 

 
 

 
 
 

8 
4 
3 

 
92.2001 2-6 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. 

2  

 92.10001 12-18 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 8  

 92.10002 8-12 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 6  

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER   

    Lackering m.m.   

 
100.1001 12-18 U 

Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver 
per kalenderår. 

10  

 
100.1002 6-10 U 

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 
men högst 10 ton pulver per kalenderår. 

8  

    Hantering av brom- eller flourkarboner   

 
101.1001 12-18 U 

Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

10  

 
101.1002 6-10 U 

Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

8  

 
101.1003 2-6 U 

Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

4  

 
101.1004 15-25 U 

Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

15  
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101.1005 6-10 U 

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

8  

 
101.1006 2-6 U 

Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

4  
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    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER   

    Utbildningsverksamhet och liknande   

 200.10-5 8-12 C Grundskola, grundsärskola, specialskola  4 

 200.10-6 8-12 C Förskola  2,5 

 200.10-7 2-6 C Förskoleklass, öppen förskola 6  

 200.10-8 2-6 U Familjedaghem T  

    Samlingslokaler och liknande   

 200.20-1 2-6 U Samlingslokaler 4  

 200.20-2 2-6 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 4  

 200.20-3 2-6 U Fritidsgård och liknande 4  

    Skönhetsvård och liknande   

 200.30-1 4-8 U Solarium 5  

 
200.30-2 2-6 U 

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (anmälningspliktig enligt 38 § 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

 1,5 

 
200.30-2 2-6 U 

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (icke anmälningspliktig enligt 
38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

4  

 200.30-3 2-6 U Frisersalong 4  

    Vård och hälsa   

 200.40-1 8-12 U Lokaler för vård1 eller annat omhändertagande >5 boende T  

 200.40-2 4-8 C Fotvård  1,5 

 200.40-3 6-10 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet  1,5 

 200.40-4 4-8 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 4  

    Idrott och liknande   

 200.50-1 8-12 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande T  

 
200.50-2 6-10 C 

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

 6 

 200.50-3 6-10 U Strandbad 5  

    Boende   

 
200.60-3 8-12 U 

Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 500 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

8  

 
200.60-4 6-10 U 

Bostäder med mer än 10 lägenheter men högst 25 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

7  

 200.60-5  U Bostäder med högst 10 lägenheter inom samma bostadsområde 5  

 
200.60-6 8-12 U 

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård 

8  

 200.60-7 6-10 U Camping/stuganläggning 8  

 200.60-8 2-6 U Bed & breakfast 5  

    Förvaring av djur   

 
1 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att 

miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att 
socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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 200.70-1 2-6 U Lokaler för förvaring av djur 6  

    ÖVRIGA VERKSAMHETER   

   U Övriga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd 5  

 

 
 
Revidering Miljö- och byggnadsnämnden § 63 / 2009 04 28 
 Kommunfullmäktige § 100 / 2011 12 15, timavgift 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 33 / 2013 03 26, timavgift 
 Kommunfullmäktige  § 61 / 2013 09 12, taxebilaga 1 
 Kommunfullmäktige  § 3 / 2014 02 06, taxebilaga 1 
 Kommunfullmäktige  § 106 / 2014 11 27, taxebilaga 1 och 2 
 Kommunfullmäktige  §   98 / 2016 11 17 
 Kommunfullmäktige  §   42 / 2017 06 08 
 Kommunfullmäktige  §   11 / 2018 02 01 
 Kommunfullmäktige  §   69 / 2019 05 23 
 Kommunfullmäktige  § 102 / 2019 12 05 
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KS § 17   KS KF/2021:25 - 350 
 
 

Angående avveckling av ABMA 

 
Ärendebeskrivning  
Lomma kommun är delägare i Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp (ABMA) 
tillsammans med Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. ABMA bygger och 
driver anläggningar för avledande av avloppsvatten från samhällena Arlöv, Åkarp, 
Hjärup och Lomma till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Anläggningarna omfattar 
fyra pumpstationer, knappt tolv kilometer avloppsledningar i dimension 300 – 800 mm 
samt två mätbrunnar med utrustning för att mäta avloppsvattenflödet från Lomma 
och från Hjärup. 
 
Både Lomma kommun och Burlövs kommun har överlåtit sina VA-verksamheter till VA 
Syd. ABMA:s ägare gav därför vid bolagsstämman 2019 styrelsen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till avveckling av ABMA. En plan för avveckling av ABMA har tagits fram 
under 2019-2020. Förslaget ska tas upp på extra bolagsstämma i ABMA under 2021 för 
ställningstagande. Förevarande ärende syftar således till att föreslå att Lomma 
kommun, såsom aktieägare, vid kommande extra bolagstämma i ABMA ställer sig 
bakom förslaget till avveckling av ABMA. 
 
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-02-01 för ABMA:s förslag till 
avveckling samt konsekvenserna för Lomma kommun. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10, § 28. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 § 28 
‒ Skrivelse 2021-02-01 från kommunledningskontoret 
‒ Plan för avveckling av ABMA (Förslag 2020-12-22) 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner förslaget till 

avveckling av ABMA. 
‒ Kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att för kommunens del ansvara 

för kommande åtgärder med anledning av avvecklingen. 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att en slutlig ekonomisk reglering av ABMAs 

avveckling, baserat på 2020 års bokslut, sker genom inbetalning till ABMA. 
Inbetalningen bokförs som fordran på leverantör och regleras mot VA Syd när 
avvecklingen är genomförd.  

______________________ 
Sändlista: Kommunfullmäktige  
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Avveckling av ABMA 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är delägare i Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp, org. nr. 556073-4336, fortsättnings-
vis ABMA, tillsammans med Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. ABMA bygger och driver an-
läggningar för avledande av avloppsvatten från samhällena Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma till Sjölunda 
avloppsreningsverk i Malmö. Anläggningarna omfattar fyra pumpstationer, knappt tolv kilometer av-
loppsledningar i dimension 300 – 800 mm samt två mätbrunnar med utrustning för att mäta avloppsvat-
tenflödet från Lomma och från Hjärup.  
 
Både Lomma kommun och Burlövs kommun har överlåtit sina VA-verksamheter till VA Syd. ABMAs ägare 
gav därför vid bolagsstämman 2019 styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till avveckling av ABMA. En 
plan för avveckling av ABMA har tagits fram under 2019-2020, se bilaga 1. Förslaget ska tas upp på extra 
bolagsstämma i ABMA under 2021 för ställningstagande. Förevarande ärende syftar således till att föreslå 
att Lomma kommun, såsom aktieägare, vid kommande extra bolagstämma i ABMA ställer sig bakom för-
slaget till avveckling av ABMA.  
 
Utredningar  
Vid en avveckling av ABMA är det en viktig fråga hur anläggningstillgångarna kan fördelas och avyttras på 
ett rättvist sätt samtidigt som lagstiftningen efterföljs. Inom ramen för avvecklingsuppdraget har ABMA 
därför tagit fram två utredningar, där den ena avsåg avveckling i perspektivet lagen om allmänna vatten-
tjänster (vattentjänstlagen) och den andra avsåg skatterättsliga aspekter.  
 
Vattentjänstlagen reglerar möjligheterna till avyttring av tillgångarna och att de måste avyttras till re-
spektive VA-kollektiv till bokfört värde. Trots lagens tydlighet i principerna har det funnits frågeställningar 
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kring hur de gemensamma tillgångarna som utnyttjas av mer än ett av kollektiven kan fördelas. Samman-
fattningsvis angav utredningen att vattentjänstlagen gäller för ABMA, att avyttring av anläggningstillgång-
arna måste göras till respektive VA-kollektiv, att ett kollektiv inte kan äga anläggningar i ett annat kollek-
tiv, att två eller flera VA-kollektiv inte kan slås ihop, att gemensamt ägande är möjligt genom bolag eller 
kommunalförbund samt att en avyttring som högst får ske till bokfört värde.  
 
Skatterättsligt har frågan varit huruvida skattelagstiftningens krav på marknadsvärde för tillgångarna är 
detsamma som vattentjänstlagens krav på bokfört värde. Efter en utredning, som utfördes av PwC, fanns 
en osäkerhet kring marknadsvärdet vid en avyttring, vilket medförde att ABMA skickade en brevfråga till 
Skatteverket för att klargöra skattefrågan. Sammanfattningsvis innebär Skatteverkets svar på brevfrågan 
att bokfört värde inte utgör ett marknadsvärde, att bokfört värde kan utgöra ett underpris som föranleder 
uttagsbeskattning, att marknadsvärdet är det pris som den skattskyldige skulle betala om han själv skulle 
förvärvat motsvarande anläggningstillgångar och att det ankommer på ABMA att göra en närmare vär-
dering av marknadsvärdet. Skatteverket gör sin slutliga bedömning av skatteeffekterna av avvecklingen 
först efter att försäljningen av tillgångarna deklareras. Det går inte att utesluta att det finns viss risk för 
uttagsbeskattning. 
 
 
ABMAs förslag till avveckling 
Mot bakgrund av de utredningar som gjorts och de aktuella förutsättningarna föreslår ABMAs styrelse 
att rekommendera bolagsstämman följande: 
 

1. Avvecklingen av ABMA föreslås ske genom avyttring av anläggningstillgångarna till respektive VA-
kollektiv, reglering av skulderna till kollektiven och en likvidation av bolaget. Fördelningen av till-
gångarna förslås ske enligt geografin, d.v.s. de tillgångar som ligger i en kommun avyttras till den 
kommunens kollektiv. Övriga kollektiv, som behöver utnyttja dessa anläggningstillgångar, kan 
göra detta genom ett avtal mellan kollektiven. Ersättning för utnyttjandet ska utgå enligt själv-
kostnadsprincipen oavsett om kollektivet ingår i VA SYD eller inte. 
  

2. En avräkning skall göras så att ersättning för anläggningstillgångarna skall kvittas mot de förut-
betalda intäkterna. Om det finns medel kvar i form av förutbetalda intäkter efter kvittningen ska 
dessa utbetalas till respektive kollektiv. Om motsatt förhållande råder skall kollektivet ersätta 
ABMA med motsvarande belopp. 

  
3. Efter det att tillgångarna avyttrats och skulderna reglerats kan en snabblikvidation initieras.  

 
4. Problematiken med erforderlig kapacitetsförstärkning måste beaktas vid en avveckling. Kritiska 

punkter är avloppsvattnet från Hjärup, ledningen mellan pumpstation A i Arlöv och Sjölundaver-
ket, begränsad kapacitet i ledningen från Lomma och anslutningen av utbyggnaden av Kronetorp.  
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5. Kapacitetsförstärkningen föreslås ske genom anläggande av en överföringsledning mellan Lund 
och Malmö inom ramen för HAR med en anslutning av avloppsvattnet från Hjärup till överförings-
ledningen. Om överföringsledningen inte blir av måste en annan lösning tas fram. Eftersom 
ABMA föreslås avvecklas måste frågan lösas genom en samverkan mellan VA SYD och 
Staffanstorps kommun, där grunden är att förstärkningen inte enbart bör belasta Staffanstorp 
utan även övriga kollektiv i anpassad omfattning eftersom en avlastning av Hjärup medför att 
övriga kollektiv får tillgång till en ökad kapacitet i befintlig ledning som Staffanstorps kommun 
har bidragit till.  

 
6. Under tiden fram till det att en överföringsledning har byggts måste avloppsvattenflödet från 

Hjärup begränsas till högst 70 l/s, vilket kan ske genom att så mycket tillskottsvatten som möjligt 
elimineras. Med denna begränsning bedöms ledningssystemet kunna klara belastningarna tills 
vidare.  
 

7. Staffanstorp är inte med i VA SYD och en avveckling av ABMA får inte vara styrande för 
Staffanstorps eget beslut om man vill gå med i VA SYD eller inte eller tidpunkten för detta. Det är 
ägarnas gemensamma inställning att ingen part får lida skada på grund av avvecklingen.  

 
 
Innan ABMA fattar beslut om avveckling ska det finnas ett färdigt avtal mellan Staffanstorps kommun och 
VA Syd, angående fortsatt avledande av avloppsvatten från Hjärup. 
 
Efter beslut om avveckling kan den praktiska hanteringen av avvecklingen genomföras, innebärande bl.a. 
överlåtande av gällande avtal till respektive VA-kollektiv, överföring av pågående projekt och ekonomiska 
transaktioner mellan ABMA och VA Syd respektive Staffanstorps kommun. När bolaget är tomt kan en 
snabblikvidation av bolaget ske; troligtvis räcker det då med en anmälan till Bolagsverket. 
 
Konsekvenser för Lomma kommun 
En avveckling av ABMA innebär för Lommas del att de VA-anläggningar som idag ägs av ABMA men som 
enligt geografin hör till Lomma kommuns VA-verksamhetsområde överförs till VA Syd. Olika modeller för 
fördelning av tillgångar och skulder i bolaget har värderats och jämförts. Det ekonomiska resultatet be-
döms bli ungefär detsamma oavsett modell. Den modell som valts är en fördelning enligt geografin; man 
undviker på så sätt att utgå ifrån gemensamt ägande av anläggningstillgångar, vilket vore oförenligt med 
VA Syds nuvarande förbundsordning. Enligt ABMAs beräkningar innebär, vid en fördelning enligt geogra-
fin, att det totala restvärde för tillgångarna på 18 844 159 kr fördelas så att tillgångar för 11 679 186 kr 
överförs till Lomma (6 632 850 kr överförs till Burlöv och 532 122 till Staffanstorp). Efter kvittning mot 
förutbetalda intäkter kommer Lomma att behöva betala tillbaka 546 931 kr till ABMA (Burlöv kommer 
att få tillbaka 9 225 382 kr och Staffanstorp 4 338 056 kr från ABMA). Observera att siffrorna baseras på 
2019 års bokslut och kan komma att justeras; uppgifterna i 2020 års bokslut kommer att ligga till grund 
för beräkningarna i avvecklingen. 
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Samråd 
Samråd har skett med ekonomiavdelningen och med kommunjuristen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

- Att Lomma kommun godkänner förslaget till avveckling av ABMA;  
- Att uppdra åt kommunstyrelsen att för kommunens del ansvara för kommande åtgär-

der med anledning av avvecklingen; och  
- Att en slutlig ekonomisk reglering av ABMAs avveckling, baserat på 2020 års bokslut, 

sker genom inbetalning till ABMA. Inbetalningen bokförs som fordran på leverantör 
och regleras mot VA Syd när avvecklingen är genomförd.  

 
 
 
Katarina Pelin       
Kommundirektör      
 
 
 
Bilagor  
1 Plan för avveckling av ABMA (Förslag 2020-12-22) 
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PLAN FÖR AVVECKLING AV ABMA 
 

Inledning 
Aktiebolaget Malmöregionens avlopp (ABMA) bildades 1960 som ett samarbete för interkom-
munala VA-frågor mellan Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner. Bolagets ändamål var 
att samla upp och avleda avloppsvattnet från hela eller delar av ägarkommunerna till Sjölunda-
verket i Malmö.  
Förhållandena för ABMA förändrades under 2010-talet genom att Burlöv gick med i och över-
lät VA-verksamheten till VA SYD den 1 januari 2011. VA-verksamheten i Lomma överläts till 
VA SYD på samma sätt den 1 januari 2019. Burlövs och Lommas ägande i ABMA kvarstod 
som tidigare. Efter det att Lomma och Burlöv överlämnat VA-verksamheterna till VA SYD står 
VA-kollektiv, som ingår i VA SYD:s verksamhetsområde, för omkring 85 % av omsättningen 
i ABMA och bolagets roll är därför inte längre lika tydlig.  
Vid bolagsstämman i april 2019 gavs ABMA:s styrelse i uppdrag av ägarna att ta fram ett de-
taljerat förslag till avveckling av bolaget i samverkan med Staffanstorps kommun och VA SYD. 
Förslaget skall redovisas för ägarna vid en kommande ordinarie eller extra bolagsstämma för 
ställningstagande. I direktivet angavs att en avveckling av ABMA borde kunna vara klar under 
innevarande mandatperiod.  
Föreliggande PM är ett förslag till plan för avveckling av ABMA. Det har använts som en 
lägesrapport och diskussionsunderlag vid styrelsemöte och information till ägarna under hösten 
2020. Dessutom utgör det ett underlag för samverkan med VA SYD och Staffanstorps kommun.  
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Grundläggande förutsättningar för en avveckling 
Vid en avveckling av ABMA finns både externa och interna omständigheter som måste beaktas. 
Viktiga externa omständigheter utgörs av lagar och förordningar. Av särskild betydelse är Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen, som trädde i kraft 2007. Skattelagstift-
ningen kan även påverka en avyttring av anläggningstillgångarna och den behöver belysas när-
mare. Det kan dessutom föreligga bolagsrättsliga aspekter på en avveckling bland annat bero-
ende på att Burlövs kommuns aktier överläts till det av Burlövs kommun helägda AB Skär-
fläckan av administrativa skäl.  
Viktiga interna omständigheter är hur anläggningstillgångarna kan fördelas och avyttras på ett 
rättvist sätt samtidigt som lagstiftningens regler uppfylls. En annan viktig aspekt är hur en av-
veckling påverkar framtida drift och ekonomi för de ingående VA-kollektiven och deras möj-
ligheter att fullgöra sina uppdrag. 
De grundläggande frågorna belyses i det följande. 
 

Externa omständigheter 
Ett inledande uppdrag för att belysa betydelsen av vattentjänstlagen gavs till ekonomie doktor 
Mattias Haraldsson vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Mattias har under lång tid 
arbetat med övergripande ekonomiska frågeställningar inom VA-branschen i Sverige och han 
har ingått i en forskargrupp, som på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Vatten bl.a. 
gjort grundläggande studier av lagstiftningens påverkan på VA-verksamheten i Sverige och hur 
verksamheten kan organiseras och finansieras på lång och kort sikt. Vattentjänstlagen är mera 
omfattande och stringent än tidigare lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och den 
kan påverka möjligheterna att avyttra anläggningstillgångar, som ingår i en allmän VA-anlägg-
ning. Uppdraget syftade till att översiktligt identifiera vilka alternativ som finns för avveckling 
av ABMA, dess för- och nackdelar, vad som är väsentligt att beakta mot bakgrund av vatten-
tjänstlagen och hur en värdering av tillgångarna kan och får ske. Utredningen redovisas i sin 
helhet i bilaga 1. 
För att belysa skattelagstiftningen och bolagsrättsliga aspekter gavs Öhrlings Pricewater-
houseCoopers AB (PwC) i uppdrag att belysa frågor om inkomstskatt, stämpelskatt och moms. 
Denna utredning redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
 
Avveckling utifrån vattentjänstlagens självkostnadsprincip 
Lagen om Allmänna Vattentjänster gäller i huvudsak för s.k. allmänna VA-anläggningar. 
ABMA utgör visserligen ingen huvudmannaorganisation men det är en kommunalt ägd orga-
nisation med uppdrag att bortleda avloppsvatten från tre kommuners VA-verksamheter.  
ABMA är därför en viktig del i fullgörandet av det kommunala VA-uppdraget och dessutom 
har kommunerna ett bestämmande inflytande över ABMA:s anläggningar genom det delade 
ägandet. Därför skall ABMA:s anläggningar betraktas som en allmän VA-anläggning och vat-
tentjänstlagens regler och bestämmelser gäller således för ABMA.  
Vattentjänstlagen innebär att en kommun kan lägga ut driften av en allmän VA-anläggning på 
en annan kommun och även sköta driften av en anläggning i en annan kommun så länge det 
kan ske med upprätthållande av självkostnadsprincipen. Däremot medger inte lagen att en kom-
mun kan äga en VA-anläggning i en annan kommun för detta skulle utgöra ett avsteg från lo-
kaliseringsprincipen. Därmed skulle anläggningstillgångarna endast kunna avyttras till respek-
tive VA-kollektiv. Lagen medger inte heller att två olika VA-kollektiv slås samman. 
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Grunden i vattentjänstlagen är att kommunerna skall behålla rådigheten över resurserna vad 
avser ägandet, ansvaret för investeringarna och rätten att besluta om taxa, allmänna bestämmel-
ser och verksamhetsområde. Därför kan ABMA:s VA-tillgångar inte avyttras till en privat ak-
tör. 
Idag ägs samtliga anläggningar inom ABMA gemensamt av de tre ägarna, vilket är möjligt 
enligt vattentjänstlagen eftersom ägarna har ett rättsligt bestämmande inflytande över anlägg-
ningarna. Ett gemensamt ägande av VA-tillgångar kan ske genom ett helägt aktiebolag (som 
ABMA) eller genom ett kommunalförbund (som VA SYD). Genom att VA SYD redan äger 
anläggningstillgångarna i samtliga i VA SYD ingående VA-kollektiv skulle ett gemensamt 
ägande av åtminstone vissa anläggningstillgångar inom ABMA även kunna vara möjligt. Dock 
skall de olika VA-kollektiven hållas isär och vid en avveckling skall både tillgångar och skulder 
avräknas mot respektive kollektiv. Detta gäller även Burlövs och Lommas kollektiv, där VA 
SYD måste särredovisa resultat- och balansräkning uppdelat på kollektiven.  
Vid en avveckling av ABMA är ägandet av de allmänna VA-anläggningarna och regleringen 
utifrån vattentjänstlagens principer om nödvändiga kostnader väsentliga att beakta. En avyttring 
av tillgångarna till ett högre värde än det bokförda värdet skulle innebära att samma anlägg-
ningars redan avskrivna värde skulle utgöra avskrivningsunderlag en gång till hos den nya äga-
ren, vilket strider mot vattentjänstlagen. En avyttring till t.ex. marknadsvärde, avkastningsvärde 
eller återanskaffningsvärde borde resultera i ett högre värde än det bokförda värdet och det 
skulle även kunna innebära att helt avskrivna anläggningar skulle ha ett värde vid en överlåtelse. 
Det innebär att den nya organisationen skulle tillgångsredovisa till ett högre värde och återigen 
redovisa avskrivningskostnader för tillgångar vars värdeminskning ABMA redan har ’tagit be-
talt för’. Detta är ett klart avsteg från vattentjänstlagen och därför är slutsatsen att en avyttring 
av ABMA:s anläggningstillgångar endast kan ske till bokfört värde.  
De ursprungliga anläggningarna, som byggdes på 1960-talet, är avskrivna och har således inget 
bokfört restvärde. De utgör därför inga bokföringsmässiga anläggningstillgångar enligt vatten-
tjänstlagen. Däremot är anläggningsdelarna fortfarande i full drift och nödvändiga för systemets 
funktion. Inom ramen för en avyttring av anläggningstillgångarna finns därför behov av och 
krav på att även avskrivna anläggningsdelar beaktas, att de fördelas på riktigt sätt och att över-
enskommelser görs om ett gemensamt utnyttjande av dessa anläggningsdelar med avtal, regler 
och förutsättningar för detta. Detta gäller självfallet även anläggningsdelar som har ett restvärde 
och som utnyttjas av fler kollektiv än det kollektiv som tillgångarna avyttras till. 
 

Sammanfattning av vattentjänstlagen 

Sammanfattningsvis innebär vattentjänstlagen att lagen gäller för ABMA, att avyttring måste 
göras till resp. VA-kollektiv, att ett kollektiv inte kan äga anläggningar i ett annat kollektiv, att 
två eller flera VA-kollektiv inte kan slås ihop, att gemensamt ägande är möjligt genom bolag 
eller kommunalförbund samt att en avyttring får som högst ske till bokfört värde. 
 

Avveckling av ABMA utifrån skattelagstiftningen 

Inkomstskatt 

En avyttring av VA-tillgångarna skall enligt vattentjänstlagen göras till bokförda värden. Om 
köpeskillingen därmed understiger marknadsvärdet kan detta komma att utgöra ett skattemäss-
igt s.k. uttag. Ett uttag av en tillgång skall behandlas som om den avyttrats mot en ersättning 
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som motsvarar marknadsvärdet (uttagsbeskattning), vilket innebär att en eventuell vinst skall 
tas upp till beskattning av ABMA.  
Om prissättningen kan anses vara affärsmässigt motiverad aktualiseras ingen uttagsbeskattning. 
Det borde kunna hävdas att prissättningen är affärsmässigt motiverad då VA-tillgångarna i en-
lighet med vattentjänstlagen skall avyttras till bokfört värde, oavsett vem som förvärvar till-
gångarna.  
Som uttag räknas också om skattskyldigheten från en näringsverksamhet upphör. VA-tillgång-
arna flyttas i detta fall från ett aktiebolag som är fullt ut skattskyldigt till kommun/kommunal-
förbund som är helt undantagna från inkomstbeskattning. 

Det finns ingen marknadsvärdering av ABMA:s anläggningstillgångar och det finns inte heller 
någon egentlig marknad. Eftersom det inte finns någon praxis i frågan rekommenderades i rap-
porten från PwC att ABMA ställer en s.k. brevfråga till Skatteverket. Skatteverket tar inte ställ-
ning till värderingsfrågor men kan sannolikt göra en bedömning av uttagsfrågan. 
En brevfråga till Skatteverket skickades 2019-12-20 med nedanstående frågor. 

1. Kan det bokförda värdet betraktas som ett marknadsvärde vid en avyttring mot bakgrund 
av att ABMA enbart kan avyttra tillgångarna till bokfört värde och enbart till respektive 
VA-kollektiv? 

2. Kan en avyttring av VA-tillgångarna till bokförda värden anses utgöra ett uttag enligt 22 
kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), härefter IL, på den grunden att transaktionen inte 
är affärsmässigt motiverad?  

3. Är avyttringen att betrakta som ett uttag enligt 22 kap. 5 § p. 2 IL på den grunden att VA-
tillgångarna avyttras från ett skattskyldigt subjekt (ABMA) till skattebefriade subjekt (VA 
SYD och Staffanstorps kommun)? 

4. Om svaren på frågorna 2 och 3 är nej, dvs. avyttringen ska inte anses utgöra ett uttag, är 
den därmed skattebefriad?  

 

Skatteverket begärde i brev daterat 2020-04-08 ett förtydligande av ABMA för att utveckla 
påståendet att det bokförda värdet skall motsvara marknadsvärdet. ABMA svarade Skatteverket 
genom brev daterat 2020-05-05 med slutsatsen att eftersom VA-verksamheten i Sverige enligt 
vattentjänstlagen är ett legalt monopol, saknar vinstsyfte och vars prissättning inte får överstiga 
bokförda kostnader är det högsta möjliga överlåtelsepriset lika med tillgångarnas bokförda vär-
den. 
Skatteverkets svar på vår brevfråga lämnades 2020-06-10. I korthet innebär svaret att det bok-
förda värdet enligt Skatteverket inte kan betraktas som ett marknadsvärde vid en avyttring av 
VA-tillgångarna. Man menade att med marknadsvärdet avses det pris som den skattskyldige 
skulle ha fått betala på orten om han själv skulle skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller 
förmåner mot kontant betalning. Man menade dessutom att uttag föreligger eftersom tillgång-
arna överlåts till underpris, som inte kan anses vara affärsmässigt motiverat enligt IL 
All dokumentation vad gäller brevfrågan till Skatteverket finns i bilaga 3. 
Bedömningen och konsekvenserna av Skatteverkets svar på brevfrågan beaktas senare i rappor-
ten. 
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Stämpelskatt och mervärdesskatt 

Enligt PwC:s utredning kommer ingen stämpelskatt att utgå eftersom förvärv av den del av VA-
tillgångarna som utgör fastighet är befriad från stämpelskatt. 

En avyttring av anläggningstillgångarna till VA-kollektiven inom VA SYD och Staffanstorps 
kommun innebär att hela verksamheten överlåtes och då är överlåtelsen inte att betrakta som en 
omsättning ur ett momsperspektiv. Det förutsätter att förvärvaren av tillgångarna bedriver verk-
samhet som ger rätt till fullt avdrag för ingående moms och att förvärvaren fortsätter att bedriva 
verksamheten efter överlåtelsen. Viss uppmärksamhet rekommenderades dock på grund av att 
det är mer än en förvärvare. 

PwC:s utredning fastslog även att det inte finns några bolagsrättsliga hinder för en avvecklng. 

 

Sammanfattning av skattelagstiftningen 

Sammanfattningsvis innebär IL enligt Skatteverkets svar på ABMA:s brevfråga att bokfört 
värde inte utgör ett marknadsvärde, att bokfört värde kan utgöra ett underpris som föranleder 
uttagsbeskattning, att marknadsvärdet är det pris som den skattskyldige skulle betala om han 
själv skulle förvärvat motsvarande anläggningstillgångar och att det ankommer på ABMA att 
göra en närmare värdering av marknadsvärdet. Ingen stämpelskatt eller mervärdesskatt utgår 
vid en avyttring. 
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Interna omständigheter 
Det finns även interna omständigheter som kan påverka eller påverkas av en avveckling. I det 
följande har belysts några omständigheter, som har bedömts som viktiga för en analys och be-
dömning. Inledningsvis ges en övergripande bild av ABMA:s verksamhet vad gäller omfattning 
och utveckling. Därefter sätts nuvarande och framtida belastningar i förhållande till systemets 
kapacitet, olika möjligheter till och scenarios för förstärkning av kapaciteten samt hur verksam-
heten i de olika VA-kollektiven kan påverkas vid en avveckling.  
 
ABMA:s nuvarande utformning och omfattning  

ABMA skapades och utformades för en gemensam hantering av avloppsvattnet från ägarna, där 
anläggningstillgångarna ägdes gemensamt. Den ursprungliga anläggningen utgjordes av fyra 
pumpstationer och 11,8 km självfallsledningar av betong i dimension mellan 300 och 800 mm. 
Hela systemet var i drift under 1964. Ledningarna uppströms anslutningspunkten vid Lomma-
banan på huvudledningen dimensionerades för år 1990 och ledningarna nedströms anslutnings-
punkten för år 2010. Erforderliga investeringar i pumpstationer och ledningar uppgick till 2,0 
Mkr och dessutom gavs ett lån till Malmö stad på 2,8 Mkr för medfinansiering av byggandet 
av Sjölundaverket.  
Fram till år 2005 gjordes inte några nyinvesteringar i ABMA:s anläggning. Mellan 2005 och 
2020 har nya investeringar gjorts främst vad avser pumpstationerna till ett sammanlagt belopp 
av omkring 26 Mkr. Så har pumpstationerna A i Arlöv och B och C i Lomma byggts nya och 
en reservkraftsanläggning vid pumpstation D i Hjärup har uppförts. En förteckning av investe-
ringarna har sammanställts i bilaga 4. Investeringarna har finansierats dels genom ett banklån 
mot kommunal borgen 2013, som återbetalades i sin helhet 2019, dels genom att utnyttja de 
årliga överskott som har utgjort skillnaden mellan à-contofakturering och rörelseresultat. Skill-
naden har bokförts som förutbetalda intäkter och utgör en skuld till respektive VA-kollektiv.  
Inga nyinvesteringar har gjorts i ledningsnätet frånsett en tryckledning mellan pumpstation C 
och pumpstation B i Lomma, som utfördes i samband med byggnationen av pumpstation C 
2013, samt den omlagde ledningen genom Åkarp till följd av Trafikverkets projekt med fyra 
järnvägsspår mellan Arlöv och Lund.  
Noteras skall dessutom att Staffanstorps kommun uppförde ett utjämningsmagasin 2015 med 
en volym av 500 m3 uppströms pumpstation D för att begränsa flödestopparna så att flödet inte 
överskrider 70 l/s, vilket är utgående lednings kapacitet. 
De ursprungliga anläggningarna är helt avskrivna medan senare byggda anläggningar har ett 
bokfört restvärde. 
Utnyttjandet av anläggningarna sker över gränserna mellan VA-kollektiven, vilket framgår av 
kartan i bilaga 5. En del av anläggningarna utnyttjas endast av ett kollektiv medan andra utnytt-
jas av två eller av alla tre kollektiven. Pumpstation D och ledningen fram till kommungränsen 
mellan Burlöv och Staffanstorp utnyttjas endast av Staffanstorps kollektiv. Ledningen från 
samma kommungräns till anslutningspunkten för Lomma vid Lommabanan utnyttjas gemen-
samt av Staffanstorps och Burlövs kollektiv. Pumpstationerna B och C i Lomma samt ledningen 
fram till anslutningspunkten vid Lommabanan utnyttjas endast av Lommas kollektiv. Led-
ningen från anslutningspunkten vid Lommabanan och pumpstation A med tryckledning till 
Sjölundaverket utnyttjas av samtliga kollektiv. 
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Nuvarande och framtida belastning och systemets kapacitet 

En genomgång av belastningar och systemets kapacitet har gjorts kontinuerligt. Incidenter med 
överbelastning av systemet har noterats genom åren vid några olika tillfällen med mycket stor 
nederbörd. Problematiken med tillskottsvatten till spillvattensystemet har diskuterats mellan 
ABMA och ägarkommunerna och en del åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten har 
gjorts under åren. Utjämningsmagasinet vid pumpstation D i Hjärup har haft en mycket positiv 
effekt för att utjämna flödestoppar från Hjärup vid regnväder och ingen överbelastning av led-
ningen har skett sedan magasinets tillkomst. 
ABMA har mellan 2013 och 2017 gjort utredningar, där olika alternativ för att öka kapaciteten 
i ABMA:s ledningssystem har tagits fram baserade på kommunernas översiktsplaner för år 
2030/38. En uppdatering och utvärdering av gjorda utredningar har gjorts (bilaga 6). 
I samtliga kommuner planeras för en kraftig nyexploatering och den samlade befolkningsmäng-
den förväntas öka från nuvarande 39 000 till 50 000 år 2030 och till 68 000 år 2050. Ökningen 
från idag fram till 2050 uppgår till drygt 8 000 personer i Lomma, drygt 10 000 personer i 
Hjärup och ungefär lika många i Burlöv. 
Avloppssystemen i kommunerna är nederbördspåverkade och en stor del av avloppsvattenflö-
det utgörs av tillskottsvatten från inläckage och från nederbörd. För att försöka skapa ett bättre 
underlag för uppskattning av vilka specifika flöden som bör användas vid prognostiseringen av 
framtida belastningar genomfördes en fraktionering av flödet i form av datorsimuleringar för 
anomalidetektering med två års flödesdata på timbasis från de olika mätpunkterna. Andelen 
spillvatten, inläckage samt direkt och indirekt nederbördspåverkan av det totala avloppsvatten-
flödet bestämdes och resultatet visade att de specifika spillvattenflödena var något lägre än vad 
som antagits tidigare samtidigt som de maximala mängderna tillskottsvatten var högre. Det be-
kräftades således att det finns utrymme för åtgärder på ledningsnätet som kan minska maxflö-
dena i alla kommunerna.   
Dimensionerande maxflöden från kommunerna för 2050 visas i tabell 1. Det totala max-flödet 
uppgår till 770 l/s, varav 320 l/s kommer från hushåll och verksamheter och 450 l/s från inläck-
age och nederbördspåverkad avrinning. Åtgärder bör främst inriktas på att minska det neder-
bördspåverkade tillskottet, som genererar störst max-flöden, för att begränsa behovet av åtgär-
der i ledningsnätet. Inläckage bidrar med större volymer på årsbasis jämfört med tillskott på 
grund av nederbördspåverkan. Åtgärder genom att begränsa inläckaget minskar påverkan på 
miljön och kostnaderna för att pumpa och rena avloppsvattnet men däremot påverkas maxflödet 
mindre. 
 

 Hushåll 

l/s 

Verksamhet 

l/s 

Tillskottsvatten 

l/s 

Totalt 

l/s 

Hjärup 52 4 90 146 

Åkarp 29 18 30 77 

Lomma 63 35 88 186 

Burlöv (inkl. Kronetorp) 73 40 240 353 

Summa 217 102 451 770 

Tabell 1. Dimensionerande flöden år 2050 
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Nuvarande flödeskapacitet i några delsträckor har sammanställts i bilaga 7. Av bilagan framgår 
även dimensionerande max-flöde i respektive delsträcka för jämförelse samt alternativ om av-
loppsvattnet från Hjärup leds i en ny ledning runt Åkarp till Lommabanan och om max-flödet 
från Hjärup begränsas till 70 l/s. En stor del av avloppsvattnet från Arlöv leds direkt till pump-
station A och belastar således inte ABMA-ledningen. I bilagan redovisas även effekten om hela 
avloppsvattenflödet från den framtida utbyggnaden av Kronetorp i Arlöv leds direkt till ABMA-
ledningen längs Västkustvägen.  
En jämförelse av nuvarande lednings kapacitet i förhållande till max-belastningen vid olika 
scenarios har illustrerats i figur 1.  Här framgår att vid dimensionerande max-belastning finns 
begränsningar finns längs hela ledningen från pumpstation D i Hjärup till anslutningspunkten 
för Lommaledningen samt i tryckledningen från pumpstation A till Sjölundaverket. En liten 
begränsning finns även i ledningen mellan anslutningspunkten för Lomma och pumpstation A. 
 

 
Figur 1. Ledningens kapacitet i förhållande till några olika belastningsfall. 

Endast del av avloppsvattnet från Kronetorp belastar ledningen. 

 

Kapaciteten i ledningen från Lomma är dimensionerad för 186 l/s. Pumpstation B byggdes ny 
under 2008 och den dimensionerades för samma max-flöde som ledningen. På senare tid har en 
kraftig utbyggnad av Lomma sjöstad skapat problem i avloppsnätet i Lomma tätort. Denna pro-
blematik har inte medfört några krav på behov av en ökad kapacitet i ledningen från Lomma.  

 

Erforderliga åtgärder för att klara framtida belastningar 
För att klara kapaciteten med givna belastningsförutsättningar erfordras en dubblering av be-
fintlig spillvattenledning från Hjärup till anslutningspunkten vid Lommabanan. Fortsatta utred-
ningar visade att det skulle bli mera realistiskt och ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ledning 
runt Åkarp istället för en parallell ledning genom Åkarp på grund av platsbrist längs befintlig 
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ledning. I bilaga 7 och i figur 1 visas maxflödet om avloppsvattnet från Hjärup leds förbi Åkarp 
till anslutningspunkten vid Lommabanan genom en ny ledning. Kapacitetsproblemen kvarstår 
för ledningen efter pumpstation A.  
En uppgradering av tryckledningen från pumpstation A och Sjölundaverket erfordras eftersom 
kapaciteten i tryckledningen till Sjölundaverket är begränsad. VA SYD äger sedan år 2000 led-
ningssträckan inom Malmö stad, vilket utgör merparten av ledningen. En hemställan gjordes 
till VA SYD om dubblering av ledningen i slutet av december 2014. Arbetet har avvaktat på-
gående utredningsarbete med HAR.  
Inga andra åtgärder i ledningsnätet har bedömt behövas efter en avlastning av avloppsvattnet 
från Hjärup. Det gäller dock inte om allt avloppsvatten från den planerade utbyggnaden av 
Kronetorp i Arlöv ansluts till ABMA-ledningen vid Västkustvägen. Då skulle ABMA-led-
ningen belastas med 84 l/s från Kronetorp istället för 19 l/s som förutsatts i tidigare utredningar. 
Som framgår av bilaga 7 erfordras i sådant fall även en förstärkning av ledningssträckorna från 
Västkustvägen till pumpstation A, vilket innebär stora svårigheter på grund av synnerligen be-
gränsad plats i marken. Denna problematik har påtalats för VA SYD. 
  

Samverkan med VA SYD 

Under hösten 2017 och våren 2018 började VA SYD att planera för byggandet av en överfö-
ringsledning mellan Lund och Malmö vid en nedläggning av Källbyverket i Lund. Eftersom 
ABMA:s planerade ledning från Hjärup till Lommabanan geografiskt skulle sammanfalla med 
VA SYD:s överföringsledning konstaterades att det borde vara en stor fördel för ABMA att 
samverka med VA SYD istället för att bygga en ledning i egen regi. Inledningsvis utlovades 
möjligheter till en tidigareläggning av vissa delsträckor av VA SYD:s ledning för en tidigare 
anslutning av Hjärup. Därför övergavs alternativet med en ledning i egen regi till förmån för en 
inkoppling av avloppsvattnet från Hjärup på en överföringsledning mellan Lund och Malmö.  
Ett genomarbetat förslag till en överföringsledning med fyra pumpstationer presenterades i juli 
2018 med en detaljeringsgrad så att tillförlitliga kostnadsbedömningar kunde göras. En analys 
visade dock att alternativet med två parallella ledningar med pumpstationer har stora svagheter 
och att ett tunnelalternativ kunde vara mera intressant. Tunnelalternativet kan dock inte genom-
föras etappvis utan hela tunneln måste färdigställas innan den kan utnyttjas. En utredning avse-
ende tunnelalternativet har utförts senare. 
VA SYD:s samlade projekt har förändrats gradvis på grund av ökade krav från Malmö stad vad 
gäller finansieringen av investeringarna. Projektets olika utbyggnadsdelar måste hanteras på en 
gång och inte redovisas var för sig.  Detta har resulterat i att VA SYD har eftersträvat ett ge-
nomarbetat helhetsgrepp som har benämnts HAR (Hållbar Regional Avloppsvattensamverkan).  
I HAR är avsikten att allt avloppsvatten skall ledas till Sjölundaverket och för detta krävs en 
Malmötunnel för avloppsvattnet från de östliga och sydliga kommunerna, en överföring i form 
av en ledning eller en tunnel mellan Lund och Malmö för de norra kommunerna samt en ut-
byggnad av Sjölundaverket för högre kapacitet och reningskrav (bilaga 8). I de norra kommu-
nerna ingår Burlöv, Lomma och Staffanstorp.  
Ett intensivt arbete pågår med HAR och miljö- och tillståndsprövningen måste påbörjas snarast 
om tidplanen skall kunna hållas. Det är härvid viktigt för VA SYD att snarast få klarhet i vilka 
kommuner som kommer att ansluta sig till HAR.  
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Konsekvenser för ABMA:s ägare vid en avveckling  

Vid en avveckling av ABMA är avsikten att avyttra anläggningstillgångarna i Burlövs och 
Lomma kommuner till dessa kollektiv, som idag ägs och drivs av VA SYD. Effekterna av en 
avveckling blir därför marginella för Burlöv och Lomma. Däremot innebär en avveckling att 
avloppsvattnet från Hjärup måste avledas genom anläggningar, som kommer att ägas av VA-
kollektiven inom VA SYD. Vid en avveckling av ABMA är frågan hur Staffanstorp ställer sig 
till medlemskap i VA SYD/HAR och vilka möjligheter Staffanstorp har för avledning av av-
loppsvattnet från Hjärup om man inte går med i VA SYD. En överenskommelse mellan 
Staffanstorp och VA SYD om utnyttjandet av anläggningarna måste träffas om avloppsvattnet 
från Hjärup skall ledas till Sjölundaverket genom ABMA:s system.  
Inför framtagandet av uppdragdirektivet till ABMA:s styrelse om en plan för avveckling av 
bolaget uttryckte ägarna att de skall vara överens om formerna och förutsättningarna för en 
avveckling. Därför bör det finnas ett tydligt ställningstagande att ingen av de tre ägarna får 
hamna i en ohållbar situation och behöva lida skada på grund av en avveckling. Frågan är viktig 
att beakta vid ett beslut om avveckling. 
För att klara ABMA:s utbyggnad av kapaciteten erfordras en avledning av avloppsvattnet från 
Hjärup till en punkt vid Lommabanan eller direkt till Sjölundaverket. Dessvärre kan en lösning 
ännu inte urskiljas klart och inga beslut föreligger om en överföringsledning mellan Lund och 
Malmö. Det finns för närvarande en osäkerhet huruvida en överföring kommer att byggas eller 
inte och även om ledningen/tunneln byggs kommer det att dröja till år 2030 eller senare innan 
den kan vara i drift. Befintligt ABMA-system måste användas till dess och klara de belastningar 
som kommer att finnas.   
Under tiden tills dess en överföring mellan Lund och Malmö finns på plats finns endast ett 
scenario för ABMA. I avvaktan på en ny ledning från Hjärup till en anslutningspunkt vid Lom-
mabanan är det viktigt att flödet från Hjärup begränsas till högst 70 l/s. I bilaga 7 och i figur 1 
visas att om avloppsvattenflödet från Hjärup begränsas kan systemet klara belastningen frånsett 
ledningen mellan pumpstation A och Sjölundaverket. Problematiken med kapacitetsbegräns-
ningen har att göra med mängden tillskottsvatten. I takt med exploateringen av Hjärup är det 
viktigt att minska mängden tillskottsvatten så mycket det går, att inget tillskottsvatten uppkom-
mer från nyexploaterade områden och vid behov även öka utjämningsmöjligheterna ytterligare 
uppströms pumpstation D. Det finns även en liten begränsning i delar av ABMA-ledningen 
längs Västkustvägen fram till anslutningspunkten vid Lommabanan och som nämnts ovan i 
ledningen från pumpstation A till Sjölundaverket. 
Vad gäller kapacitetsproblematiken har ABMA inte längre någon egen rådighet utan utveckl-
ingen av HAR måste avvaktas. Avgörande för ABMA:s tre kollektiv är att det byggs en över-
föringsledning mellan Lund och Malmö, där avloppsvattnet från Hjärup kan anslutas. Sämsta 
scenario är om Lund inte går med i HAR utan istället bestämmer sig för att utveckla Källbyver-
ket på befintlig plats. I sådant fall kommer ingen överföringsledning att byggas mellan Lund 
och Malmö och då måste en återgång ske till det ursprungliga alternativet med en ny ledning 
mellan Hjärup och Lommabanan. 
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Sammanfattning av interna omständigheter 

ABMA:s ursprungliga anläggning är från 1960-talet och samtliga ledningar byggdes i princip 
då. Förbättringar av pumpstationerna har skett sedan början av 2000-talet. En kraftig exploate-
ring planeras i alla kommunerna och det finns därför en kapacitetsbrist som innebär att led-
ningsnätet behöver förstärkas. 
Ett förslag till en lösning i egen regi togs fram med en överföringsledning runt Åkarp mellan 
Hjärup och anslutningspunkten vid Lommabanan. Ett erbjudande om en samverkan med VA 
SYD om anslutning av Hjärup till en överföringsledning mellan Lund och Malmö uppfattades 
som intressant och fördelaktigt för ABMA och det egna alternativet övergavs. För ett mera 
samlat och genomarbetat helhetsgrepp har VA SYD:s planer för överföringsledningen utveck-
lats till HAR, där inte bara överföringsledningen ingår utan även en Malmötunnel och en ut-
byggnad av Sjölundaverket för möjlig anslutning av ytterligare kommuner. 
Det finns en osäkerhet om HAR och om överföringen mellan Lund och Malmö. En utebliven 
överföringsledning skapar problem för ABMA:s kollektiv. I perspektivet av en avveckling kan 
ABMA inte längre ta nya initiativ utan kapacitetsfrågan får tas om hand och lösas av annan 
aktör. Hur detta kan ske och ordnas är en viktig fråga och den bör vara med och beaktas i 
beslutet om en avveckling. 
I avvaktan på en ny ledning från Hjärup till en anslutningspunkt vid Lommabanan är det viktigt 
att flödet från Hjärup begränsas till högst 70 l/s. I takt med exploateringen av Hjärup måste 
mängden tillskottsvatten minskas så mycket det går och vid behov även öka utjämningsmöjlig-
heterna ytterligare uppströms pumpstation D. 
Staffanstorps situation vid en avveckling av ABMA blir svårare än för Burlöv och Lomma, som 
båda är med i VA SYD. I anslutning till ägarnas direktiv till styrelsen om en plan för avveckling 
av ABMA förutsattes att enighet skall råda mellan ägarna om avvecklingen med ett gemensamt 
ställningstagande så att ingen skall hamna i en ohållbar situation och lida skada av en avveckl-
ing. Staffanstorps kommun måste utnyttja anläggningar som ägs av VA SYD:s kollektiv och 
bör även fortsättningsvis kunna utnyttja dessa till självkostnad. 
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Gällande avtal 
Gällande avtal kopplade till ABMA:s verksamhet och deras giltighet har sammanställts i bilaga 
9. De viktigaste konsekvenserna berörs kortfattat. 
ABMA har ett huvudavtal med VA SYD, som ersätter ett antal tidigare huvudavtal. Avtalet 
började gälla 2015-01-01 och det gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp för omförhandling 
av avtalets villkor fr.o.m. 2020-01-01 med en uppsägningstid av två år. En uppsägning av av-
talet bör inte innebära några problem eftersom VA SYD inte har något emot att ABMA avveck-
las. 
ABMA har ett driftavtal med VA SYD som avser anläggningarna i Burlövs kommun. Det teck-
nades samtidigt med huvudavtalet och det gäller t.o.m. 2020-01-01. Eftersom avtalet inte sagts 
upp gäller det ytterligare två år fram till 2022-01-01 och därefter upphör det. En eventuell tidi-
gare uppsägning lär inte innebära något problem. 
ABMA har ett driftavtal med Lomma kommun som inte är uppsagt. Sedan Lomma gick med i 
VA SYD 2019-01-01 har Lomma inte längre någon driftpersonal eftersom personalen överför-
des till VA SYD. Driften av anläggningarna har emellertid fungerat som tidigare. ABMA tog 
initiativ till att ta fram ett nytt avtal med VA SYD avseende driften av anläggningarna i Lomma. 
VA SYD åtog sig att ta fram ett nytt avtal men detta har dröjt och har troligen inte prioriterats. 
ABMA har ett driftavtal med Staffanstorps kommun som gäller tills vidare. Avtalet avser drif-
ten av pumpstation D och det får betraktas som uppsagt vid en avveckling av ABMA. 
Avtal om administrativa tjänster finns med Burlövs kommun vad gäller kontorstjänster och med 
Burlövs Bostäder AB vad gäller ekonomifunktionen. Uppsägningstiden är 3 månader vad avser 
ekonomifunktionen.  
Extern revision sköts av PwC sedan länge och det har skett en samordning med Burlövs Bostä-
der AB. En förlängning av uppdraget har gjorts efter hand. En uppsägning kan säkert ordnas 
smidigt eftersom PwC är väl insatt i arbetet med avvecklingen av ABMA. 
ABMA:s anläggningar är försäkrade i Trygg Hansa och vid en avveckling kommer inte denna 
försäkring att behövas. Uppsägning bör ske då beslut om avvecklingen tagits så att försäkringen 
kan upphöra vid det årets utgång. 
ABMA deltog i en samordnad elupphandling under 2014 och efter förlängning upphör avtalet 
med Entelios 2021-12-31. Efter beslut i styrelsen 2020-10-13 har ytterligare en förlängning 
avropats av ABMA t.o.m. 2022-12-31. 
ABMA har ett avtal med Trafikverket om omläggning av ledningen genom Åkarp. Ledningen 
är omlagd men inte godkänd och en del av ledningen som strumpats skall bytas ut till en ny 
ledning. Detta kan inte göras förrän 2023 då de provisoriska spåren rivits. Ansvaret för led-
ningen ligger på Trafikverket tills allt är klart och godkänt. Ett avtal håller på att tas fram för 
att reglera detta. Enligt avtalet med Trafikverket skall ett korsningsavtal och ledningsrätt för 
den omlagda ledningen upprättas och underlaget till detta skall tas fram av Trafikverket. Detta 
måste bevakas även efter en avveckling. 
Vid planeringen av en framtida avledning av avloppsvattnet från Hjärup tecknades ett avtal 
mellan Staffanstorps kommun och ABMA om erforderliga åtgärder och vem som skulle ansvara 
för vad. Under 2020 har Staffanstorps kommun och Trafikverket samverkat kring slutförandet 
av Trafikverkets arbeten, vilket inkluderade anläggningar enligt ursprungsavtalet mellan 
Staffanstorp och Trafikverket och den tilläggsbeställning som Staffanstorp och ABMA gjorde 
gemensamt. Eftersom det endast finns ett avtal mellan Staffanstorps kommun och Trafikverket 
där ABMA inte är en formell part menade plötsligt Trafikverket att man inte diskuterar med 
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ABMA längre eftersom det är Staffanstorp man har avtal med. ABMA har därför inte kallats 
till möten längre och Staffanstorp kommun har inte heller informerat ABMA om utvecklingen 
trots påpekanden. Avtalet bör sägas upp dels för att det inte är bra med löpande avtal med åta-
ganden vid en avveckling dels för att ABMA:s roll egentligen inte skulle uppstå förrän i ett 
senare driftskede som kanske ligger tio år fram i tiden. Detta erfordrar ett styrelsebeslut. 
 

Sammanfattning av gällande avtal 

Gällande avtal påverkar inte en avveckling av ABMA. Dock bör avtalet med Staffanstorps 
kommun om framtida hantering av avloppsvattnet från Hjärup sägas upp. 
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Avveckling av ABMA 
Utifrån redovisade förutsättningar kan två huvudvägar identifieras för avvecklingen av ABMA. 
Det första alternativet är en reell avveckling, där ABMA kan likvideras efter en avyttring av 
tillgångarna och reglering av skulderna till VA-kollektiven. Detta görs lämpligen genom att 
bolaget likvideras av aktieägarna själva eller genom att bolaget avyttras med enbart aktiekapital 
av extern likvidator, en s.k. snabbavveckling. En likvidation eller avyttring av ABMA utlöser 
ingen beskattning för aktieägarna. 
En annan väg skulle kunna vara att sälja Burlövs och Lommas aktier i ABMA till VA SYD. 
Detta är egentligen ingen avveckling eftersom ABMA kommer att finnas kvar som en juridisk 
organisation, som äger och har ansvar för ett VA-system som skär in i två verksamhetsområden 
inom VA SYD. Staffanstorps kommun kvarstår dessutom fortsatt som aktieägare.  
Om ägarna av någon anledning inte längre skulle vilja eller kunna komma överens om en av-
veckling av ABMA kan ett tredje alternativ vara att ABMA får kvarstå i sin nuvarande form. 
Det finns en organisation, en struktur och avtal som fungerar.  
Många är intresserade av hur avvecklingen av ABMA fortskrider och utvecklas. Ibland ges 
uttryck för otålighet med förenklingar som t.ex. att det är bara att sälja bolaget och så är det ur 
världen. Det är oklart vad man menar med att sälja bolaget. Bolagets anläggningstillgångar kan 
som berörts ovan inte säljas hur som helst enligt Vattentjänstlagen. Aktierna kan säljas under 
vissa förutsättningar men det innebär inte att tillgångarna i bolaget följer med.  
 

Avveckling genom avyttring av tillgångarna, reglering av skulderna och lik-
vidation av bolaget 
Det första alternativet innebär en reell avveckling, där ABMA kan likvideras efter en avyttring 
av tillgångarna och reglering av skulderna till VA-kollektiven. Enligt vattentjänstlagen måste 
en avyttring göras till resp. VA-kollektiv. Vidare kan ett kollektiv inte äga anläggningar i ett 
annat kollektiv och två eller flera VA-kollektiv kan inte slås ihop. Gemensamt ägande är möjligt 
och det kan ske genom bolag eller kommunalförbund. En avyttring får som högst ske till bokfört 
värde. 
  

ABMA:s tillgångar och skulder per den 2019-12-31 

De ursprungliga anläggningarna, som byggdes på 1960-talet, är helt avskrivna. Efter 2005 har 
ny- och ombyggnader gjorts främst avseende pumpstationerna och sammanlagt har investe-
ringar gjorts för totalt 26,7 Mkr fram till idag. Investeringarna har i huvudsak finansierats ge-
nom att utnyttja de årliga överskotten, som utgör skillnaden mellan à-contofakturering och rö-
relseresultat och som bokförts som förutbetalda intäkter avsedda för kommande investeringar.  
Enligt balansräkningen i årsredovisning 2019 för ABMA uppgår summa tillgångar resp. summa 
eget kapital och skulder till 36 235 000 kr. Anläggningstillgångarna har ett bokfört värde av 
18 844 158 kr. Tillgodohavandet på bankkontot uppgår till 16 498 375 kr samtidigt som det 
finns intäkter som inte kommit in på kontot (892 465 kr) och kostnader som på grund av en 
förfallodag senare än årsskiftet inte betalats ut (3 367 912 kr). Med en justering av detta blir 
tillgodohavandet på bankkontot beräknat per 2019-12-31 13 130 465 kr och ABMA:s tillgångar 
resp. skulder och eget kapital 31 974 623 kronor. ABMA har skulder till VA-kollektiven som 
bokförts som förutbetalda intäkter på totalt 31 860 665 kr dels genom löpande avräkning varje 
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år efter bokslut (29 953 360 kr) dels genom förskottsinbetalning i form av driftbidrag vid 
ABMA:s start (1 907 306 kr). En sammanställning av tillgångar och skulder efter justering har 
redovisats i tabell 2. Alla siffror avser per den 2019-12-31, som senare kommer att uppdateras. 
 

Tillgångar Värde i SEK  Skulder Värde i SEK 

Anläggningar 18 844 158  Förutbetalda intäkter 31 860 665 

Bank 13 130 465  Aktiekapital, fond 113 958 

Summa 31 974 623  Summa 31 974 623 

Tabell 2. ABMA:s tillgångar och skulder per den 2019-12-31 

 

Fördelning av anläggningstillgångarna 

Det enklaste och kanske mest naturliga sättet att fördela ABMA:s tillgångar är att samtliga 
anläggningar som finns i en kommun avyttras till VA-kollektivet i den kommunen, en fördel-
ning enligt geografin. Detta passar självfallet bäst om anläggningstillgångarna endast utnyttjas 
av kollektivet och inte av andra kollektiv också. 
ABMA:s anläggningar byggdes emellertid en gång som ett gemensamt system för att samla upp 
och ta hand om avloppsvattnet från de tre kollektiven för avledning till Sjölundaverket. Vissa 
anläggningsdelar utnyttjas endast av ett kollektiv medan andra delar utnyttjas av två eller alla 
tre kollektiven. Vid en avyttring av en anläggning, som ligger i en kommun och som utnyttjas 
gemensamt av flera kollektiv, är ett gemensamt ägande av anläggningen möjligt i ett kom-
munalförbund som VA SYD. Eftersom Staffanstorp inte ingår i VA SYD behöver formerna för 
ett gemensamt ägande beaktas ytterligare. 
Effekterna av olika fördelning och ägande beskrivs i det följande. Underlag för fördelningen 
och analysen redovisas i bilaga 10. 
 

Fördelning av tillgångar efter geografin 

En fördelning av investering, avskrivning, restvärde och förutbetalda intäkter för anläggning-
arna i varje kollektiv enligt geografin framgår av tabell 3. Investeringarna sedan 2005 har totalt 
uppgått till 26 722 483 kr, samlade avskrivningar har skett med 7 878 325 kr och det samman-
lagda restvärdet för anläggningstillgångarna uppgår till 18 844 158 kr. 
  

VA-kollektiv Investering Avskrivning Restvärde Förutbetalt 

Burlöv 9 856 798 3 223 948 6 632 850 15 858 232 

Lomma 16 122 696 4 443 510 11 679 186 11 132 255 

Hjärup 742 989 210 867 532 122 4 870 178 

Totalt 26 722 483 7 878 325 18 844 158 31 860 665 

Tabell 3. Investeringar i och avskrivningar av anläggningar efter år 2005 
Restvärde och förutbetalda intäkter 
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En fördelning av tillgångar och skulder baserat på innehållet i tabell 3 har gjorts på respektive 
kollektiv och resultatet redovisas i tabell 4. En överlåtelse av tillgångarna till bokfört restvärde 
kan avräknas mot skulden som utgörs av förutbetalda intäkter från resp. kollektiv. Detta kan 
resultera i ett överskott, som ABMA skall betala tillbaka till resp. VA-kollektiv eller ett under-
skott som VA-kollektivet är skyldigt ABMA vid en avyttring av tillgångarna. För Burlövs och 
Staffanstorps kollektiv föreligger överskott, där 9 225 382 kr skall utbetalas till Burlövs kollek-
tiv och 4 338 056 kr till Staffanstorps kollektiv. För Lommas VA-kollektiv uppkommer ett un-
derskott, som innebär att Lomma skall ersätta ABMA med 546 931 kr. Sammantaget blir 
ABMA:s ersättning till VA-kollektiven 13 016 507 kr. Disponibla bankmedel uppgår till 
13 130 375 kr och skillnaden utgörs av aktiekapitalet och medel i fonden på totalt 113 958 kr. 
 

SEK Burlöv Lomma Hjärup Summa 

Restvärde 6 632 850 11 679 186 532 122 
 

Förutbetalt 15 858 232 11 132 255 4 870 178 
 

Plus/minus 9 225 382 -546 931 4 338 056 13 016 507 

Tabell 4. Avräkning vid en avyttring av anläggningstillgångarna till resp. VA-kollektiv 

 
Dessutom finns VA-tillgångar som är avskrivna och som inte har något bokfört värde. Även 
dessa tillgångar måste avyttras på samma sätt som tillgångarna med bokfört restvärde men utan 
någon ersättning. 
Hänsyn till utnyttjandet av gemensamma tillgångar efter en avveckling måste tas och det kol-
lektiv som utnyttjar ett annat kollektivs tillgångar bör betala för detta. Så måste både Lomma 
och Staffanstorp ersätta Burlöv för nyttjandet av ledningarna efter anslutningspunkten vid Lom-
mabanan och av pumpstation A både vad avser driftkostnader och kapitalkostnader. Anlägg-
ningar med restvärde skall avskrivas av kollektivet som tar över anläggningarna och bidrag till 
avskrivningarna måste erhållas från de andra kollektiven i proportion till hur tillgångarna ut-
nyttjas. För Lommas del skulle det årliga avskrivningsbidraget för pumpstation A uppgå till 
knappt 120 000 SEK och för Hjärups del till cirka 67 000 SEK. 
 
Gemensamt ägande av anläggningstillgångar som samutnyttjas 

Det skulle kunna vara rimligt att beakta ett gemensamt ägande av sådana anläggningar som 
utnyttjas av flera kollektiv. Som nämnts ovan skulle ett gemensamt ägande kunna vara möjligt 
om VA SYD står som ägare till den gemensamma anläggningen. Detta kan fungera för Burlövs 
och Lomma kollektiv medan det blir svårare för Staffanstorp eftersom man inte ingår i VA 
SYD.  
Den enda gemensamma anläggningen med restvärde är pumpstation A i Arlöv. Dessutom är 
ABMA:s tilläggskostnad på 415 000 SEK för en ökad dimension på den av Trafikverket om-
lagda ledningen genom Åkarp gemensam för Burlöv och Staffanstorp. Ledningen är dock inte 
övertagen och någon avskrivning har inte initierats ännu. 
För att belysa effekten för de olika kollektiven av ett gemensamt ägande har resultatet av be-
räkningarna i bilaga 10 sammanfattats i figur 2 vad avser restvärdet för övertagna anläggnings-
tillgångar och i figur 3 vad avser avräkningen mellan ABMA och de olika kollektiven. Mo-
dellerna i figur 2 och 3 baseras på följande förutsättningar. Modell 1 avser en fördelning enligt 
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geografin, dvs. en anläggning som ligger i en kommun avyttras till kommunens kollektiv. Mo-
dell 2, 3 och 4 avser fördelning enligt geografin för de tillgångar som endast utnyttjas av en 
kommun och gemensamt ägande av tillgångar som utnyttjas av flera kommuner. I modell 2 och 
4 förutsätts att även Staffanstorp är delägare i gemensamma anläggningar och i modell 3 att 
Staffanstorp inte är delägare. Fördelningen av det gemensamma ägandet baseras i modell 2 och 
3 på ABMA:s modell för fördelning av fasta kostnader medan modell 4 baseras på respektive 
kollektivs andel av det totala flödet i pumpstation A. Modell 5 avser effekten av justering för 
tidigare avskrivningar av tillgångar som inte utnyttjas av andra kollektiv. 
 

 
Figur 2. Restvärde för de tre kollektiven vid olika modeller. 

 

 
Figur 3. Avräkning för de tre kollektiven vid olika modeller. 

 
I en första modell med gemensamt ägande av de delar som utnyttjas av flera kollektiv (modell 
2) förutsätts att Staffanstorp är delägare på samma sätt som idag. En fördelning av anläggnings-
tillgångarna med ett gemensamt ägande kan ske enligt ABMA:s modell för fördelning av de 
fasta kostnaderna, där Burlöv står för 36 %, Lomma för 41 % och Staffanstorp för 23 % av 
kostnaderna.  
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Med ett gemensamt ägande av pumpstation A minskar det samlade restvärdet för Burlövs andel 
av tillgångarna med en fördelning enligt geografin från 6 632 850 SEK till 2 849 298 SEK och 
resterande 3 621 700 SEK fördelas på Lomma och Hjärup. Det innebär att Burlövs ersättning 
till ABMA för övertagna anläggningsdelar minskar och övriga kollektivs ersättning ökar i mot-
svarande grad. ABMA:s återbetalning till Burlöv ökar från 9 225 382 SEK till 13 008 934 SEK. 
Lommas skuld till ABMA vid ett gemensamt ägande ökar från 546 931 SEK till 2 867 084 
SEK. För Staffanstorps del minskar återbetalningen från 4 338 056 SEK till 2 874 657 SEK. 
Det är inte självklart att Staffanstorp kan ingå som delägare av gemensamma anläggningstill-
gångar som avyttrats vid avvecklingen av ABMA (modell 3). Det innebär att Lomma och Bur-
löv blir ägare till de gemensamma anläggningarna medan Staffanstorp står utanför och måste 
betala en avgift om man vill utnyttja anläggningarna. Modellen innebär att det samlade restvär-
det för tillgångarna ökar för Burlöv och Lomma. Staffanstorps avräkning blir densamma som i 
modellen som bygger på en fördelning enligt geografin. 
ABMA:s fördelningsmodell för fördelning av de fasta kostnaderna är framtagen för hela 
ABMA:s verksamhet. Det gemensamma ägandet i denna analys avser i huvudsak pumpstation 
A i Burlöv. En modell, som bygger på utnyttjandet av pumpstationen i proportion till flödesbe-
lastningen skulle även kunna ligga till grund för fördelningen av det gemensamma ägandet 
(modell 4). Den genomsnittliga flödesandelen under perioden 1991 till 2019 visar att Burlöv 
står för 52 %, Lomma för 36 % och Hjärup för 12 % av flödet. Det samlade restvärdet jämfört 
med modell 2 minskar mest för Hjärup och i mindre utsträckning för Lomma medan det sam-
lade restvärdet för Burlöv ökar.  
 
Beaktande av tidigare avskrivningar 
Vid en värdering inför en avyttring av anläggningstillgångarna kan ytterligare aspekter läggas. 
Avskrivningen av anläggningstillgångarna har skett enligt ABMA:s modell för fördelning av 
de fasta kostnaderna, vilket innebär att alla kollektiven har bidragit till avskrivningarna av an-
läggningarna. Bidrag till avskrivningarna har lämnats av alla kollektiven oavsett om anlägg-
ningarna utnyttjas eller inte. Så har t.ex. bidrag till avskrivningskostnaderna för pumpstation-
erna i Lomma erhållits från Burlövs och Staffanstorps kollektiv men anläggningarna utnyttjas 
inte av dessa kollektiv. I ett avvecklingsperspektiv skulle detta kunna strida mot vattentjänstla-
gen, där det inte är tillåtet att ett VA-kollektiv bidrar till finansiering av anläggningar i ett annat 
VA-kollektiv  
Alla kollektiven har bidragit till avskrivningarna av anläggningar inom Burlövs kollektiv. Av-
skrivningarna avser pumpstation A och eftersom samtliga kollektiv utnyttjar pumpstationen är 
det rimligt att alla även står för avskrivningarna enligt den fördelningsmodell som finns för 
ABMA. Avskrivningar av anläggningarna i Lomma avser pumpstationerna B och C och dessa 
utnyttjas endast av Lommas kollektiv. Således bör inte Burlöv och Staffanstorp bidra till av-
skrivningarna och detta skulle kunna regleras i avräkningen vad gäller de förutbetalda intäk-
terna. På motsvarande sätt har Burlöv och Lomma bidragit till avskrivningarna av reservkrafts-
anläggningar vid pumpstation D och utbyte av flödesmätaren i mätbrunn D och dessa belopp 
bör regleras på samma sätt.  
Vid en reglering av avskrivningar av anläggningar i kollektiv som inte utnyttjas av andra kol-
lektiv (modell 5) påverkas inte restvärdet för övertagna tillgångar utan endast beloppen för av-
räkning genom en omfördelning av de förutbetalda intäkterna. Enligt modellen skall Burlöv 
gottgöras av Lomma och Staffanstorp med ett sammanlagt belopp av 1 675 576 kr, Lomma 
gottgöras av Hjärup med ett belopp av 86 455 kr och Hjärup gottgöras av Lomma med ett 
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belopp av 1 022 007 kr. Återbetalningen till Burlöv skulle i förhållande till modell 1 öka från 
9 225 382 till 10 900 958 kr och till Staffanstorp från 4 338 056 till 2 197 695 kr. För Lommas 
del skulle skulden till ABMA öka från 546 931 till 3 082 147 kr.  
 
Sammanfattning av fördelning av anläggningstillgångarna 
Med den enklaste modellen baserad på geografin, blir beloppet som Lomma VA-kollektiv skall 
betala tillbaka till ABMA lägst med 547 000 SEK. Med modellerna med delvis gemensamt 
ägande (modell 2, 3 och 4) delas tillgångarna i Burlöv upp mellan samtliga kollektiv och då 
minskar restvärdet som avyttras till Burlöv medan restvärdet ökar för Lomma och Staffanstorp. 
Det innebär att avräkningen till Burlöv ökar medan den minskar för Lomma och Staffanstorp. 
Som mest skulle omkring 13 MSEK utbetalas till Burlöv medan utbetalningen till Staffanstorp 
skulle minska jämfört med modell 1. Lomma skulle behöva betala tillbaka mellan 0,5 och 3,5 
MSEK till ABMA beroende på modell. Om hänsyn även tas till justering av tidigare avskriv-
ningar gynnas Burlöv och Staffanstorp medan Lomma missgynnas. 
En fördelning enligt en enkel modell har fördelar och en fördelning enligt geografin enbart 
känns därför rimlig. I stället för delat ägande innebär en modell enligt geografin att kollektiv 
som måste utnyttja andra kollektivs tillgångar skall betala för sin del av utnyttjandet och på det 
hela taget blir resultatet i slutändan ungefär detsamma oavsett modell. 
Vid diskussioner med VA SYD framkom att VA SYD:s nuvarande förbundsordning inte med-
ger ett gemensamt ägande av anläggningstillgångar. Diskussioner och arbete pågår för att ändra 
förbundsordningen så att gemensamt ägande kan bli möjligt och detta behövs för HAR med 
allas bidrag till finansieringen av investeringarna. Erforderlig tid för detta har inte kunnat upp-
skattas och därför ligger det närmast till hands att göra en fördelning av anläggningstillgångarna 
baserat på geografin. 
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Skattefrågan 
Några slutliga reflexioner av Skatteverkets svar på brevfrågan ges i det följande. 
Skatteverket anser inte att det bokförda värdet som sådant kan betraktas som ett marknadsvärde 
vid en avyttring av tillgångarna. Man menar att priset på tillgångarna är satt av hänsyn till kö-
parens möjlighet att hålla nere sina avgifter och det har ingen affärsmässig grund. Huruvida 
prissättningen är affärsmässigt motiverad eller inte kan Skatteverket inte bedöma eftersom 
marknadsvärdet först måste klargöras och att detta inte kan bedömas med givna uppgifter. Man 
menar att vi istället måste göra en närmare värdering av marknadsvärdet och inte bara utgå från 
bokfört värde. 
Vi framförde redan i vår skatteutredning att det inte går att bestämma ett marknadsvärde på 
tillgångarna eftersom det enligt vattentjänstlagen endast går att avyttra tillgångarna till respek-
tive VA-kollektiv och endast till ett pris som är det bokförda värdet. Den marknad som förelig-
ger utgörs således endast av kommuner och kommunala bolag, vilka inte kan förvärva tillgång-
arna till annat pris än det bokförda värdet. Skatteverkets definition på marknadsvärde bygger 
på affärsmässighet och man menar att detta inte blir fallet genom endast beakta kraven enligt 
vattentjänstlagen. Man anger dock att med marknadsvärdet avses det pris som den skattskyldige 
skulle ha fått betala på orten om han själv skulle skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller 
förmåner mot kontant betalning. Eftersom inga VA-tillgångar oss veterligen avyttrats till annat 
värde än bokfört värde oavsett om avyttringen gått från kommun till bolag eller från bolag till 
kommun är det uppenbart att bokfört värde är marknadsvärdet med den definition som Skatte-
verket angett. 
Ärendet hos Skatteverket är en brevfråga, där Skatteverket inte tar ställning till värderingsfrågor 
men där man kan bedöma uttagsfrågan. Vad gäller uttagsfrågan har Skatteverket gett sin upp-
fattning och det finns ingen anledning att fortsätta dialogen med Skatteverket om detta. Avytt-
ringsvärdet kommer att vara bokfört värde och då ABMA skall deklarera försäljningen av till-
gångarna till Skatteverket borde det vara Skatteverkets sak att redovisa vad de anser att mark-
nadsvärdet skall vara. Beroende på utfallet av detta kommer vi måhända att ha avvikande syn-
punkter och ärendet kanske då får avgöras av en högre instans. Självklart är det viktigt att göra 
klart för alla att det trots allt finns en viss risk för uttagsbeskattning. 
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Burlöv och Lomma kommuners aktier överlåtes till VA SYD 
En annan väg som togs upp i den inledande utredningen av Mattias Haraldsson (bilaga 1) var 
att överlåta Burlövs och Lommas aktier i ABMA till VA SYD. Aktiekapitalet i bolaget uppgår 
till 100 000 SEK med 100 aktier à 1000 SEK. Burlöv äger 45 aktier, Lomma 40 och Staffanstorp 
15 aktier. Fördelen med detta skulle vara att bolaget får en ägare med VA-kompetens och att 
administrationen kring bolaget skulle kunna skötas mera rationellt utifrån ett VA-perspektiv. 
Staffanstorps kommun kvarstår fortsatt som aktieägare.  
Att överföra aktierna till VA SYD är möjligt utifrån vattentjänstlagen. Eftersom det inte är 
möjligt att omsätta vare sig aktierna eller anläggningstillgångarna på en marknad skall överlå-
telsen göras baserat på aktiernas nominella värden.  
Burlövs kommun har tidigare överfört sina aktier till Skärfläckan AB, som är ett kommunalt 
aktiebolag helägt av Burlövs kommun. Skärfläckan är även ett skattesubjekt. Eftersom ABMA 
är en onoterad kapitaltillgång för Skärfläckan kan aktierna i ABMA avyttras till VA SYD utan 
att någon beskattning utlöses. Även Lomma kommun kan avyttra aktierna i ABMA utan att 
någon beskattning utlöses mot bakgrund av att kommuner är helt undantagna från skattskyldig-
het. Således gjordes bedömningen att Skärfläckan AB och Lomma kommuns avyttring av akti-
erna i ABMA till VA SYD kan göras utan att beskattning utlöses. 
Nackdelen med en överlåtelse av aktierna är att det fortfarande finns en juridisk organisation 
(ABMA) som äger och ansvarar för ett VA-system, som skär in i två olika VA-kollektivs verk-
samhetsområden inom VA SYD (Lomma och Burlöv). Genom en överlåtelse av Burlövs och 
Lomma kommuners aktier till VA SYD uppnås därför inte en avveckling av ABMA och den 
enda effekten blir att driften fortsätter i bolagsform med VA SYD som ny aktieägare i ställer 
för Burlövs och Lomma kommuner. De allmänna administrativa omkostnaderna för att upprätt-
hålla ABMA kvarstår.  
Det finns en bolagsordning, som senast uppdaterades vid bolagsstämman 2008. §14 i bolags-
ordningen avser hembud och där anges att om aktie övergått till person, som inte förut är ak-
tieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmä-
lan hos bolagets styrelse. Vid en överlåtelse av Burlöv och Lomma kommuners aktier till VA 
SYD har Staffanstorps kommun möjlighet att ta över aktierna mot betalning och alternativet är 
därför inte självklart. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns några lagliga hinder för en överlåtelse av 
Burlöv och Lomma kommuners aktier till VA SYD. Det är emellertid inte självklart att ett 
överlåtande kan genomföras med hänsyn till hembudsklausulen. En överlåtelse av aktierna 
medför dessutom inte några fördelar eftersom bolaget ändå kommer att finnas kvar. 
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ABMA kvarstår i befintlig form 
Om ägarna av någon anledning inte längre skulle vilja eller kunna komma överens om en av-
veckling av ABMA kan ABMA kvarstå i sin nuvarande form. Fördelen med detta kan vara att 
det finns en organisation, en struktur och avtal som fungerar. Arbetsformerna kan dock kännas 
ologiska när behovet av ABMA för samverkan kring VA-frågorna inte längre finns på samma 
sätt som tidigare.  
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Rekommendation 
Baserat på ovanstående redovisning av förutsättningarna för en avveckling av ABMA rekom-
menderar styrelsen bolagsstämman följande. 
Avvecklingen av ABMA föreslås ske genom avyttring av anläggningstillgångarna till respek-
tive VA-kollektiv, reglering av skulderna till kollektiven och en likvidation av bolaget. Fördel-
ningen av tillgångarna förslås ske enligt geografin, dvs. de tillgångar som ligger i en kommun 
avyttras till den kommunens kollektiv. Övriga kollektiv, som behöver utnyttja anläggningstill-
gångarna, kan göra detta genom ett avtal mellan kollektiven. Ersättning för utnyttjandet skall 
utgå enligt självkostnadsprincipen oavsett om kollektivet ingår i VA SYD eller inte. 
En avräkning skall göras så att ersättning för anläggningstillgångarna skall kvittas mot de för-
utbetalda intäkterna. Om det finns medel kvar i form av förutbetalda intäkter efter kvittningen 
skall dessa utbetalas till resp. kollektiv. Om motsatt förhållande råder skall kollektivet ersätta 
ABMA med motsvarande belopp. 
Efter det att tillgångarna avyttrats och skulderna reglerats kan en snabblikvidation initieras. 
Staffanstorp är inte med i VA SYD och en avveckling av ABMA får inte vara styrande för 
Staffanstorps eget beslut om man vill gå med i VA SYD eller inte eller tidpunkten för detta. 
Det förutsätts att ägarna gemensamt tar ställning till att ingen part får lida skada på grund av 
avvecklingen. 
Problematiken med erforderlig kapacitetsförstärkning skall beaktas vid en avveckling. Kapaci-
tetsförstärkningen skall i första hand ske genom anläggande av en överföringsledning mellan 
Lund och Malmö inom ramen för HAR med en anslutning av avloppsvattnet från Hjärup till 
överföringsledningen.  
Om överföringsledningen inte blir av måste en annan lösning tas fram. Eftersom ABMA före-
slås avvecklas måste frågan lösas genom en samverkan mellan VA SYD och Staffanstorps 
kommun, där grunden är att förstärkningen inte enbart bör belasta Staffanstorp utan även övriga 
kollektiv i anpassad omfattning eftersom en avlastning av Hjärup medför att övriga kollektiv 
får tillgång till en ökad kapacitet i befintlig ledning som Staffanstorps kommun har bidragit till.  
Under tiden fram till det att en överföringsledning har byggts måste avloppsvattenflödet från 
Hjärup begränsas till högst 70 l/s, vilket kan ske genom att så mycket tillskottsvatten som möj-
ligt elimineras. Med denna begränsning bedöms ledningssystemet kunna klara belastningarna 
tills vidare. 
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Handlingsplan för en avveckling 
I det följande redovisas ett första utkast till handlingsplan för avvecklingen.  

Givna parter i en avveckling är de tre kommunerna som äger aktierna i bolaget. Andra parter är 
VA SYD och Staffanstorp kommun, som är ägare till och huvudmän för VA-verksamheten, 
VA SYD för Burlöv och Lomma samt Staffanstorp för Hjärup.  
En samverkan om planen för avveckling av ABMA skall enligt direktivet ske med VA SYD 
och Staffanstorp för att kunna samla upp synpunkter och klara ut fördelar och nackdelar för 
respektive kollektiv vid en avveckling samt hur en avveckling kan påverka framtida drift och 
ekonomi. 
Eftersom delar av anläggningstillgångarna är gemensamma erfordras någon form av avtal mel-
lan kollektiven om drift, ekonomi, framtida underhåll och investeringar. Förhållandena för 
Staffanstorp måste ägnas särskilt intresse eftersom Staffanstorp inte ingår i VA SYD som de 
två andra kollektiven. Ett gemensamt ägande av anläggningstillgångar är inte möjligt enligt 
gällande förbundsordning för VA SYD och detta är därför inte möjligt för närvarande.  
Stegen i en avveckling är beslut om avvecklingen, avyttring av tillgångarna, bokföringsmässiga 
justeringar av anläggningstillgångarna, erforderliga ekonomiska transaktioner samt likvidation 
av bolaget. 
 

Beslut om avveckling 

ABMA:  Styrelsen tar fram ett förslag till plan för avveckling 

VA SYD:  En plan för avveckling skall samverkas med VA SYD och eventuella 
synpunkter skall tas hänsyn till i det förslag som föreläggs bolags-
stämman. VA SYD:s förbundsdirektör är huvudansvarig. Planen 
måste måhända behandlas politiskt i förbundsstyrelsen och eventu-
ellt i FFM  

Burlöv och Lomma: Planen för avveckling av ABMA skall tas upp för ställningstagande 
i ägarkommunernas kommunfullmäktige efter erforderlig beredning. 

Staffanstorps kommun:  Planen skall även samverkas med Staffanstorps kommun. Erforder-
liga beslutsnivåer kan vara förvaltningschef och teknisk chef samt 
teknisk nämnd och KS/KF. 

Bolagsstämman:  Efter samverkan av en plan för avveckling föreläggs planen bolags-
stämman i ABMA för beslut. Ombud måste utses med direktiv från 
KS/KF i resp. kommun. 

 

Avyttring av tillgångarna 

ABMA:  Efter beslut om avveckling förbereds en avyttring av anläggnings-
tillgångarna genom framtagning av överlåtelsedokument. Vidare 
skall erforderliga dokument som har betydelse för verksamheten 
överlämnas för framtida bruk. Ansvarig är VD samt ekonomichefen 
i Burlövs Bostäder AB. 
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VA SYD:  Samverkan skall ske med VA SYD vad gäller överlåtelsedokumen-
ten och här har ekonomichef och jurist en roll. 

Staffanstorps kommun:  På samma sätt sker samverkan med Staffanstorps kommun med tek-
nisk chef, ekonomichef och jurist. 

 

Bokföringsmässig justering av anläggningstillgångarna och ekonomiska transaktioner 

ABMA:  Ansvarig är VD och ekonomichefen i Burlövs Bostäder AB. 

VA SYD:  Ansvarig är ekonomichef. 

Staffanstorps kommun:  Ansvarig är ekonomichef. 

 

Likvidation av bolaget 

ABMA: Eftersom planen är att bolaget avyttras med enbart aktiekapital kan 
likvidationen ske av extern likvidator, en s.k. snabbavveckling. Be-
slutas av ABMA:s styrelse. 
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Bilagor 
Bilaga 1.  Översyn av alternativ för ABMA utifrån självkostnadsprincipen. Utredning av 

Mattias Haraldsson. 

Bilaga 2. Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp – avveckling ur ett skatteperspektiv. Utred-
ning av PwC. 

Bilaga 3. Brevfråga till Skatteverket. 

Bilaga 4. Förteckning över ABMA:s anläggningstillgångar samt investeringar sedan 2005. 

Bilaga 5. Karta över ABMA:s anläggningar. 

Bilaga 6. Utbyggnadsbehov av ABMA:s system. Uppdaterad utredning av Envidan. 

Bilaga 7. ABMA kapacitet i förhållande till belastningar vid olika scenarios 

Bilaga 8. Omfattning av och planer för HAR (Hållbar Avloppsvatten Rening). 

Bilaga 9. Gällande avtal. 

Bilaga 10. Underlag till fördelning av anläggningstillgångar och avräkning mot resp. kollektiv 
för olika alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige 
2021-02-11 
 

Ärende 

6 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 37 (40) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KF § 17   KS KF/2021:36 - 730 
 
 

Interpellation från Per Bengtsson (S) gällande anhörigperspektiv 
 

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har inkommit med en interpellation till socialnämndens ordförande 
Susanne Borgelius (M) gällande anhörigperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Interpellation från Per Bengtsson (S) gällande anhörigperspektiv, inkommen 2021-

02-09 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens 

sammanträde trots att det inte har kungjorts. 
‒ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

 
______________________ 
 
Sändlista    
Socialnämndens ordförande 
Interpellanten 
 





Kommunfullmäktige 
2021-03-18 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 38 (40) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KF § 18   KS KF/2021:37 - 770 
 
 

Interpellation från Per Bengtsson (S) gällande halvering av 
sjuksköterskebemanning nattetid 
 
Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har inkommit med en interpellation till socialnämndens ordförande 
Susanne Borgelius (M) gällande halvering av sjuksköterskebemanningen nattetid. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Interpellation från Per Bengtsson (S) gällande halvering av 

sjuksköterskebemanningen nattetid, inkommen 2021-02-09 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens 

sammanträde trots att det inte har kungjorts. 
‒ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Socialnämndens ordförande 
Interpellanten 





Kommunfullmäktige 
2021-03-18 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 39 (40) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KF § 19   KS KF/2021:45 - 330 
 
 

Interpellation från Ingrid Ascard (MP) avseende skötsel av grönytor 
 
Ärendebeskrivning 
Ingrid Ascard (MP) har inkommit med en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande Lennart Månsson (M) avseende skötsel av grönytor. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Ingrid Ascard (MP) avseende skötsel av grönytor, inkommen 2021-
02-11 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens 

sammanträde trots att det inte har kungjorts. 
‒ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Interpellanten 
Tekniska nämndens ordförande 



 

Interpellation om skötsel av grönytor  
Grönytor och planteringar ökar trivseln, förbättrar avrinning och mycket mer. De ska kunna 

sprida glädje under många år och många planteringar blir bara vackrare och vackrare med 

åren.  Men om inte förvaltningsperspektivet finns med från början är det lätta att det som 

var snyggt och häftigt under projekteringsfasen förfulas om skötselplanen och den löpande 

driften inte samspelar. Några exempel.  

 

CG vägen under järnvägen i anslutning till 
Lomma station. Etablerad 2016  
 

Vågparken i anslutning till Lomma station  
Etablerad 2020  

 

Detaljbild.  
60 cm höga 
björkplantor 
 

  
 

Detaljbild av  
bevattningsslingor 
 
  

 

 

 

Miljöpartiet de gröna i Lomma vill att ordförande i Tekniska nämnden 

- redogör för hur man vid nyetablering av grönytor och planteringar tar höjd för den 

långvariga förvaltningen och skötseln för att uppnå effektiv användning av 

skattemedlen. 

 

- redogör hur förvaltningen säkerställer att aktuell entreprenör utför skötseln till 

belåtenhet. 

 

Lomma den 10 februari 2021 

 








