
 

 

 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2022-12-01 klockan 19:00 

Ärende 
1. Upprop 

2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av datum för justering av protokollet 

3. Meddelanden 

4. Val av 6 revisorer samt dess ordförande och vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

5. Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i kommunstyrelsen samt dess ordförande, förste och andre 
vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

6. Val av oppositionsråd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

7. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt dess ordförande, förste 
och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

8. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt dess ordförande, förste 
och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

9. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i miljö- och byggnadsnämnden samt dess ordförande, förste 
och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

10. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt dess ordförande, förste 
och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

11. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i socialnämnden samt dess ordförande, förste och andre 
vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

12. Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i valnämnden samt dess ordförande, förste och andre vice 
ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

13. Val av 1 överförmyndare samt 1 ersättare för denne för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 



 

 

14. Val av 2 gode män med sakkunskap i jord- och skogsbruksfrågor för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31 

15. Val av 3 gode män med sakkunskap i tätortsfrågor för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

16. Val av 3 ombud och 3 ersättare vid förbundsmöten med Skånes kommuner för tiden 2023-01-01 
– 2026-12-31 

17. Val av 2 ledamöter och 2 suppleanter i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

18. Val av 1 revisor samt 1 ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31 

19. Val av 1 ledamot och 1 ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Sydarkivera för 
tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

20. Val av 1 ledamot och 1 ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet VA SYD för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31 

21. Nominering av 1 ledamot och 1 ersättare i förbundsstyrelsen i kommunalförbundet VA SYD för 
tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

22. Nominering av 5 ledamöter och 3 ersättare i ägarnämnd i kommunalförbundet VA SYD samt dess 
ordförande och vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

23. Nominering av 1 revisor till kommunalförbundet VA SYD för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

24. Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder med flera 

25. Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2022 

26. Fastställande av reviderade taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 

27. Fastställande av reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

28. Fastställande av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

29. Fastställande av reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 

30. Fastställande av reviderade föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun 



 

 

31. Fastställande av reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

32. Avsiktsförklaring avseende Lomma centrum norra mellan Lomma kommun och Nordr Sverige AB 

33. Beslut angående ansökan om borgensåtagande - Bjärreds Båtklubb 

34. Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd 

35. Beslut om likvidation av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

36. Interpellation från Lennart Nilsson (S) till kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) om 
havs- och vindkraft 

 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde kommer Lomma kommuns minnesgåva delas ut 
till de anställda som varit anställda i Lomma kommun i 25 år eller går i pension efter minst 20 år samt 
de politiker som avgår efter minst 3 mandatperioder som ledamot i kommunfullmäktige. Lomma 
kommun kommer även att medverka i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
kongress för perioden 2023-2027 

 

 

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon  
0733-41 11 14. 

Lena Wahlgren 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-11-24 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

4 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 3 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 1 KS KF/2022:229 

Nominering av 6 revisorer samt dess ordförande och vice ordförande för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till revisorer samt dess ordförande och vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

väljs följande personer: 
 
Ordförande Lars-Erik Larsson (S) 
Vice ordförande Henrik Nilsson (M) 
Revisor Per Larsson (M) 
Revisor Tor-Björn Langåsen (C) 
Revisor Remco Andersson (L) 
Revisor Conny Bäck(S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

5 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 4 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 2 KS KF/2022:230 

Nominering av 13 ledamöter och 13 ersättare i kommunstyrelsen samt dess 
ordförande, förste och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt dess ordförande och vice ordförande 

för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) 
1:e vice ordförande Aron Regnéll (M) 
2:e vice ordförande Per Bengtsson (S) 
Ledamot Eva Banheden Lindblad (M) 
Ledamot Richard Jerneborg (M) 
Ledamot Jerry Ahlström (M) 
Ledamot Bert Larsson (M) 
Ledamot Amy Bergstrand (C) 
Ledamot Sandra Pilemalm (L) 
Ledamot Paul Andersson (S) 
Ledamot Rune Netterlid (S) 
Ledamot Kristina Thored (FB) 
Ledamot Oscar Sedira (SD) 
Ersättare Krister Wiman (M) 
Ersättare Fredrik Karström (M) 
Ersättare Susanne Borgelius (M) 
Ersättare Charlotte Enocson (M) 
Ersättare Oscar Magnusson (M) 
Ersättare Jens Thystrup (M) 
Ersättare Gun Larsson (L) 
Ersättare Martin Uncyk (KD) 
Ersättare Lennart Nilsson (S) 
Ersättare Henri Gosse (S) 
Ersättare Ingrid Ascard (MP) 
Ersättare Jenny Morau (FB) 
Ersättare Thomas Engstedt (SD) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Rune Netterlid (S), Pia Johnson (S) och Martin Uncyk (KD) inte deltagit i 
ärendet handläggning. 
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 5 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 3 KS KF/2022:231 

Nominering av oppositionsråd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till oppositionsråd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Per Bengtsson (S). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

7 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 6 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 4 KS KF/2022:232 

Nominering av 11 ledamöter och 11 ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 
dess ordförande, förste och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt dess ordförande, förste 

och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ordförande Fredrik Karström (M) 
1:e vice ordförande Lena Wahlgren (M) 
2:e vice ordförande Thomas Eneström (S) 
Ledamot Jonna Tingberg (M) 
Ledamot Leslie Qvandrup (M) 
Ledamot Marcus Magnusson (M) 
Ledamot Denise Rydblom (C) 
Ledamot Gun Larsson (L) 
Ledamot Marie Sand (S) 
Ledamot Ulf Richeberg (FB) 
Ledamot Natalia Engstedt (SD) 
Ersättare Camilla Cronsjö (M) 
Ersättare Elliot Wigg (M) 
Ersättare Anders Florén (M) 
Ersättare Janina Pettersson (M) 
Ersättare Anders Nilsson (C) 
Ersättare Pär Tufvesson (L) 
Ersättare Michelle Vithal Bergström (KD) 
Ersättare Christian Wennerberg (S) 
Ersättare Eva Netterlid (S) 
Ersättare Susanne Pennsäter (FB) 
Ersättare Ingela Hult (SD) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Lena Wahlgren (M), Rune Netterlid (S) och Jonna Tingberg (M) inte deltagit 
i ärendet handläggning. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 7 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 5 KS KF/2022:233 

Nominering av 11 ledamöter och 11 ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt 
dess ordförande, förste och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt dess ordförande, förste och 

andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ordförande Oscar Magnusson (M) 
1:e vice ordförande Ann Haluzova (M) 
2:e vice ordförande Henri Gosse (S) 
Ledamot Jesper Wiman (M) 
Ledamot Peter Brobäck (M) 
Ledamot Hanna Tingberg (M) 
Ledamot Jacob Hobér (C) 
Ledamot Åsa Mikkelsen (L) 
Ledamot Fredrik Hermansson (S) 
Ledamot Martin Ericsson (FB) 
Ledamot Natalia Engstedt (SD) 
Ersättare Jeannette Schönknecht (M) 
Ersättare Max Kristersson (M) 
Ersättare Victor Ollén (M) 
Ersättare Arne Ekstrand (M) 
Ersättare Sofia Forsgren Böhmer (M) 
Ersättare Martha Henriksson Witt (C) 
Ersättare Lilly Nilsson (L) 
Ersättare Anne Wilhelmsson (S) 
Ersättare Pia Johnson (S) 
Ersättare Rolf Wiberg (FB) 
Ersättare Micael Carlnil (SD) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Jonna Tingberg (M), Pia Johnson (S) och Martha Henriksson Witt (C) inte 
deltagit i ärendet handläggning. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 8 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 6 KS KF/2022:234 

Nominering av 11 ledamöter och 11 ersättare i miljö- och byggnadsnämnden samt 
dess ordförande, förste och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden samt dess ordförande, förste och 

andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ordförande Jens Thystrup (M) 
1:e vice ordförande Caroline Lindberg (M) 
2:e vice ordförande Lennart Nilsson (S) 
Ledamot Claes Ulveryd (M) 
Ledamot Carl Hammarström (M) 
Ledamot Leif Lindblad (M) 
Ledamot Bo Gunnarsson (C) 
Ledamot Mattias Olsson (L) 
Ledamot Karsten Bringmark (S) 
Ledamot Peter Holmbeck (FB) 
Ledamot Jonas Olsson (SD) 
Ersättare Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Ersättare Lisbeth Berngarn (M) 
Ersättare Janeric Seidegård (M) 
Ersättare Alex Contis (M) 
Ersättare Ronny Kalmhoff (M) 
Ersättare Tomas Johansson (C) 
Ersättare Carl-Axel Nordin (L) 
Ersättare Nancy Ressaissi (S) 
Ersättare Lena Hörgren (S) 
Ersättare Magnus Lundegård (FB) 
Ersättare Patrik Hult (SD) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Carl Hammarström (M) och Pia Johnson (S) inte deltagit i ärendet 
handläggning. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 10 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 8 KS KF/2022:236 

Nominering av 11 ledamöter och 11 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden dess 
ordförande, förste och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt dess ordförande, förste och 

andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ordförande Charlotte Enocson (M) 
1:e vice ordförande Marie Nilsson (M) 
2:e vice ordförande Rune Netterlid (S) 
Ledamot Martin Holtz (M) 
Ledamot Mikael Pankko (M) 
Ledamot Sven Gunnarsson (M) 
Ledamot Lars-Göran Svensson (C) 
Ledamot Jonas Benke (L) 
Ledamot Åke Björkman (S) 
Ledamot Andreas Svensson (FB) 
Ledamot Jonas Olsson (SD) 
Ersättare Johan Wänseth (M) 
Ersättare Jonas Brandén (M) 
Ersättare Liselotte Ejdby (M) 
Ersättare Adrina Maslehati (M) 
Ersättare Arvid Strandberg (M) 
Ersättare Christian Kindblom (C) 
Ersättare Kicki Lindgren (KD) 
Ersättare Nina Jägroth (S) 
Ersättare Mats Falk (S) 
Ersättare Ulf Carlson (FB) 
Ersättare Tony Ljungström (SD) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Marie Nilsson (M), Rune Netterlid (S) och Martin Holtz (M) inte deltagit i 
ärendet handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 9 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 7 KS KF/2022:235 

Nominering av 11 ledamöter och 11 ersättare i socialnämnden dess ordförande, 
förste och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i socialnämnden samt dess ordförande, förste och andre vice 

ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) 
1:e vice ordförande Anders Olin (M) 
2:e vice ordförande Pia Johnson (S) 
Ledamot Ingrid Strömgren (M) 
Ledamot Anna Ericson (M) 
Ledamot Lennart Andersson (M) 
Ledamot Lena Svensson (C) 
Ledamot Ida Alm (L) 
Ledamot Paul Andersson (S) 
Ledamot Carina Ericsson (FB) 
Ledamot Oscar Sedira (SD) 
Ersättare Beatrice Palmgren (M) 
Ersättare Christina Unell (M) 
Ersättare Maxim Halfin (M) 
Ersättare Nicklas Säfström (M) 
Ersättare Ingrid Magnusson (M) 
Ersättare Christian Kampmann (L) 
Ersättare Christer Philipson (KD) 
Ersättare Rune Setthammar (S) 
Ersättare Karin Everlund (S) 
Ersättare Delphine Raimbault (FB) 
Ersättare Jeanette Larson (SD) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Pia Johnson (S) och Jeanette Larson (SD) inte deltagit i ärendet 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 11 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 9 KS KF/2022:237 

Nominering av 9 ledamöter och 9 ersättare i valnämnden dess ordförande, förste 
och andre vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i valnämnden samt dess ordförande, förste och andre vice 

ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ordförande Lennart Månsson (M) 
1:e vice ordförande Stefan Wojnicki Högberg (M) 
2:e vice ordförande Karl-Gustav Nilsson (S) 
Ledamot Lena Wahlgren (M) 
Ledamot Lena Svensson (C) 
Ledamot Ulla Steijner (L) 
Ledamot Anne Wilhelmsson (S) 
Ledamot Fredrik Sverkersten (FB) 
Ledamot Jeanette Larson (SD) 
Ersättare Sven Gunnarsson (M) 
Ersättare Caroline Lindberg (M) 
Ersättare Marie-Louise Ericsson (M) 
Ersättare Martha Henriksson Witt (C) 
Ersättare Christian Idström (KD) 
Ersättare Malin Stern (S) 
Ersättare Ingmar Nilsson (S) 
Ersättare Pär Thored (FB) 
Ersättare Oscar Sedira (SD) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Lena Wahlgren (M), Jeanette Larson (SD) och Martha Henriksson Witt (C) 
inte deltagit i ärendet handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 12 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 10 KS KF/2022:238 

Nominering av 1 överförmyndare samt 1 ersättare för denne för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till överförmyndare och ersättare för denne för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande 

personer: 
 
Överförmyndare Richard Jerneborg (M) 
Ersättare Lena Svensson (C) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 13 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 11 KS KF/2022:239 

Nominering 2 gode män med sakkunskap i jord- och skogsbruksfrågor för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till gode män med sakkunskap i jord- och skogsbruksfrågor för tiden 2023-01-01 – 2026-12-

31 väljs följande personer: 
 
God man Bo Gunnarsson (C) 
God man Per Bengtsson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 14 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 12 KS KF/2022:240 

Nominering 3 gode män med sakkunskap i sakkunskap i tätortsfrågor för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till gode män med sakkunskap i sakkunskap i tätortsfrågor för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

väljs följande personer: 
 
God man Krister Wiman (M) 
God man Jonas Benke (L) 
God man Per Bengtsson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 15 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 13 KS KF/2022:223 

Nominering av 3 ombud och 3 ersättare vid förbundsmöten med Skånes kommuner 
för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ombud och ersättare vid förbundsmöten med Skånes kommuner för tiden 2023-01-01 – 

2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ombud Robert Wenglén (M) 
Ombud Aron Regnéll (M) 
Ombud Per Bengtsson (S) 
Ersättare Jonna Tingberg (M) 
Ersättare Fredrik Karström (M) 
Ersättare Paul Andersson (S) 

Jäv 
Med anledning av jäv har Jonna Tingberg (M) inte deltagit i ärendet handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

17 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 16 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 14 KS KF/2022:241 

Nominering av 2 ledamöter och 2 suppleanter i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2023-
01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och suppleanter i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs 

följande personer: 
 
Ledamot Oscar Magnusson (M) 
Ledamot Henri Gosse (S) 
Suppleant Ann Haluzova (M) 
Suppleant Per Bengtsson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

18



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 17 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 15 KS KF/2022:242 

Nominering av 1 revisor och 1 ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till revisor och ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

väljs följande personer: 
 
Revisor Tor-Björn Langåsen (C) 
Revisors ersättare Lars-Erik Larsson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

19 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 18 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 16 KS KF/2022:243 

Nominering av 1 ledamot och 1 ersättare i förbundsfullmäktige i 
kommunalförbundet Sydarkivera för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Sydarkivera för tiden 

2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ledamot Krister Wiman (M) 
Ersättare Per Bengtsson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

20 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 19 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 17 KS KF/2022:244 

Nominering av 1 ledamot och 1 ersättare i förbundsfullmäktige i 
kommunalförbundet VA SYD för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet VA SYD för tiden 2023-

01-01 – 2026-12-31 väljs följande personer: 
 
Ledamot Robert Wenglén (M) 
Ersättare Paul Andersson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

21 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 20 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 18 KS KF/2022:245 

Nominering av 1 ledamot och 1 ersättare i förbundsstyrelsen i kommunalförbundet 
VA SYD för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamot och ersättare i förbundsstyrelsen i kommunalförbundet VA SYD för tiden 2023-

01-01 – 2026-12-31 nomineras följande personer: 
 
Ledamot Robert Wenglén (M) 
Ersättare Per Bengtsson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

22 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 21 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 19 KS KF/2022:246 

Nominering 5 ledamöter och 3 ersättare i ägarnämnd i kommunalförbundet VA SYD 
samt dess ordförande och vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till ledamöter och ersättare i ägarnämnd i kommunalförbundet VA SYD samt dess 

ordförande och vice ordförande för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 nomineras följande 
personer: 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) 
1:e vice ordförande Aron Regnéll (M) 
Ledamot Eva Banheden Lindblad (M) 
Ledamot Sandra Pilemalm (L) 
Ledamot Per Bengtsson (S) 
Ersättare Richard Jerneborg (M) 
Ersättare Jerry Ahlström (M) 
Ersättare Paul Andersson (S) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

23 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 22 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KV § 20 KS KF/2022:247 

Nominering 1 revisor till kommunalförbundet VA SYD för tiden 2023-01-01 – 2026-
12-31 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Till revisor till kommunalförbundet VA SYD för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 nomineras 

Henrik Nilsson (M). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

24 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 23 av 23 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

K § 21 KS KF/2022:248 

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder med flera 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
- Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring skall gälla för kommunens 

styrelse och nämnder m.fl., oavsett vad som kan stadgas i reglementen, instruktioner och 
liknande. 
 

För ledamot tillhörande inträder ersättare i 
nedan 

nedanstående partigrupp angiven 
partigruppsordning 

M M, KD, L, C, S, MP, SD, FB 
L L, C, M, KD, S, MP, SD, FB 
KD KD, M, L, C, MP, S, SD, FB 
C C, L, M, KD, S, MP, SD, FB 
S S, MP, FB, M, L, C, KD, SD 
MP MP, S, M, L, C, KD, FB, SD 
SD SD, M, KD, C, FB, S, MP, L 

 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges 
valprotokoll. 
 
Ifrågavarande tillvägagångssätt skall tillämpas, därest lag eller författning icke annat 
föreskriver rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

25 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 7 av 20 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 131 KS KF/2022:25 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt.  

Kommunstyrelsen har 2022-03-30, § 28, beslutat att ej slutbehandlade motioner ska redovisas för 
kommunstyrelsen två gånger per år, en gång på hösten inför redovisningen till kommunfullmäktige 
och en gång på våren. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-26, § 217. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-26 § 217 
- Motion från Kristina Thored (FB), Kristian Lindsjö (FB), Fredrik Sverkersten (FB), Mikael 

Häggblad (FB) och Jenny Morau (FB) angående ”Code of Conduct” för förtroendevalda, 
inkommen 2022-09-21 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av ej 

slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-10-18 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 1 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:25 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt.  

Kommunstyrelsen har 2022-03-30, § 28, beslutat att ej slutbehandlade motioner ska redovisas för 
kommunstyrelsen två gånger per år, en gång på hösten inför redovisningen till kommunfullmäktige 
och en gång på våren. 

Bakgrund/Analys 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det för närvarande finns en inkommen motion som ej 
är slutbehandlad. Det är en motion från Kristina Thored (FB), Kristian Lindsjö (FB), Fredrik Sverkersten 
(FB), Mikael Häggblad (FB) och Jenny Morau (FB) angående ”Code of Conduct” för förtroendevalda. 
Denna motion inkom 2022-09-21. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
- Motion från Kristina Thored (FB), Kristian Lindsjö (FB), Fredrik Sverkersten (FB), Mikael Häggblad 

(FB) och Jenny Morau (FB) angående ”Code of Conduct” för förtroendevalda, inkommen 2022-
09-21 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Motionärerna 





Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

26 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 8 av 20 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 132 KS KF/2022:203 

Fastställande av reviderade taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-09-26, § 39, beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet i enlighet med nämndens förslag. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2022-09-26, § 39, att taxan för LBTK-hallen tas bort då 
denna hall inte längre går att hyra via kommunens bokningssystem. Nämnden föreslår istället att den 
nya hallen i Lomma, Bronshallen, läggs till i taxan. Bronshallen motsvarar storleksmässigt 
Karstorpshallen varför nämnden föreslår att den nya hallen får samma taxa som denna hall. Vidare 
föreslår nämnden att formuleringen i taxedokumentet om syskonrabatt för barn i Kulturskolan 
förtydligas. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-26, § 215. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-26 § 215 
- Skrivelse 2022-10-13 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-09-26 § 39 
- Skrivelsen 2022-07-21 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2015-10-22 § 87 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderade taxor och avgifter för 

kultur- och fritidsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag. Den reviderade taxan börjar gälla 2023-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att 
gälla. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kultur- och fritidsnämnden 
bemyndigas att framgent revidera samtliga taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet. Nämnden bemyndigas även att besluta om andra revideringar av taxorna och 
avgifterna som inte är av principiell karaktär eller av större betydelse för kommunen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-10-13 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 2 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:203 

Förslag till fastställande av reviderade taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderade taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet fastställs i enlighet 
med kultur- och fritidsnämndens förslag. Den reviderade taxan börjar gälla 2023-01-01, varvid nu 
gällande taxa upphör att gälla. 

- Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att framgent revidera samtliga taxor och avgifter för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Nämnden bemyndigas även att besluta om andra 
revideringar av taxorna och avgifterna som inte är av principiell karaktär eller av större betydelse 
för kommunen. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-09-26, § 39, beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet i enlighet med nämndens förslag. 

Bakgrund/Analys 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2022-09-26, § 39, att taxan för LBTK-hallen tas bort då 
denna hall inte längre går att hyra via kommunens bokningssystem. Nämnden föreslår istället att den 
nya hallen i Lomma, Bronshallen, läggs till i taxan. Bronshallen motsvarar storleksmässigt 
Karstorpshallen varför nämnden föreslår att den nya hallen får samma taxa som denna hall. Vidare 
föreslår nämnden att formuleringen i taxedokumentet om syskonrabatt för barn i Kulturskolan 
förtydligas.  

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § beslutar kommunfullmäktige i viktiga ekonomiska frågor. Eftersom 
avgiftsnivån kan komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför som huvudregel på 
kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter. Enligt praxis kan dock avgiftsuttag av mindre 
kommunalekonomisk betydelse delegeras till nämnd. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-22, § 87, att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att 
framgent fastställa avgifter vilka utgör ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra 
liknande tjänster samt avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har lånat inom 
avtalad tid, i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) 9 §. Kommunfullmäktige hade dessförinnan, 
1994-09-22, § 64, bemyndigat kultur- och fritidsnämnden att framgent fastställa följande avgifter:  

Programverksamhet  
- försäljning av kulturtidskrifter  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-10-13 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 2 av 2 
 

- entréavgifter  
 
Biblioteksverksamhet  
- övertidsavgifter, portoavgifter, reservationsavgifter, kopieavgifter för kopiering ur bibliotekets eget 
material, avgifter för mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation). 
 
Då taxorna och avgifterna för kultur- och fritidsnämndens verksamhet inte är att betrakta som 
kommunalekonomiskt viktiga föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige att besluta bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att framgent revidera 
samtliga taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Förvaltningen föreslår vidare 
att nämnden ska bemyndigas att besluta även om andra revideringar som inte är av principiell 
karaktär eller av större betydelse för kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-09-26 § 39 
- Skrivelsen 2022-07-21 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2015-10-22 § 87 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med förvaltningen för utbildning, kost, kultur 
och fritid. 

Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har i skrivelse 2022-07-21 konstaterat att ärendet 
inte är av en sådan art att en barnkonsekvensanalys behöver genomföras. 

 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
 
 
 
Bilaga: Förslag till reviderade taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
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Lomma kommun Kultur- och fritidsnämnden § 68 / 2005 10 31 
 Fortsättning se sista sidan 
 
 
   

F. 5.1 
TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 
 
1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR 
 
Pilängshallen, P1, Slättängshallen, 
Bjärehovhallen Borgebyhallen och 
Rutsborgshallen 

Avgifter   
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   100:-/timme 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 300:-/timme  
 
Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 
          500:-/timme 
 

P2- P3, Löddesnäs- och  
Karstorpshallen, LBTK-hallen 
Bronshallen 

Avgifter 
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   75:-/timme 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 200:-/timme  
 
Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 
          400:-/timme 
  
 

Alfredshälls gymnastiksal 
Vinstorps gymnastiksal, Bjärehovs 
lilla gymnastiksal, Strandskolans 
gymnastiksal, Karstorps aktivitetshall 
och Centralens idrottshall 

Avgifter 
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   50:-/timme 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 100:-/timme  
 
Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 
          300:-/timme 
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Lomma kommun Kultur- och fritidsnämnden § 68 / 2005 10 31 
 Fortsättning se sista sidan 
 
 
   

Övernattningsavgifter för föreningsgrupp 

Idrottshallar - 600:-/hall och natt   
Gymnastiksalar - 300:-/sal och natt   
Med natt avses kl 20.00 - 08.00. 
 

 
 

2. TENNIS, ASFALT - Fritt 
 

3. TENNIS, GRUS - Avgifterna fastställs av resp. tennisbaneansvarig  
  enligt särskilt avtal. 

 
4.      FOTBOLLSPLAN  
Gräs och konstgräs Avgift 

Bidragsberättigade föreningar, 
träning/tävling/matcher:    enligt avtal med 
respektive förening 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 300:-/timme 
 

  
5. SAMLINGSLOKALER   

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Dansrotundan 

Kulturboxen 

100:-/tim 

max 1000:- 

300:-/tim 

max 3000:- 

500:-/tim 

max 5000:- 

 

Medborgarhuset, Stora 
salen 

Folkets Hus Stora salen  

Hörsalen, Bjärehov 

Bjärehovshallens 
Cafeteria 

Centralens café 

Aktivitetshall, 
Stationen 2.0 

 

 

75:-/tim 

max 750:-  

 

200:-/tim 

max 2000:- 

 

400:-/tim 

max 4000:- 

Medborgarhuset sal 2 
och 3 

50:-/tim max 
500:-  

100:-/tim 
max 1000:- 

300:-/tim 
max 3000:- 
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Lomma kommun Kultur- och fritidsnämnden § 68 / 2005 10 31 
 Fortsättning se sista sidan 
 
 
   

Folkets Hus lilla salen 
och sal 2 
Maximibeloppen avser avgift per dygn (dock som längst till klockan 11:00 dagen efter). Ny 
uthyrning ska kunna ske från kl. 08:00 dagen efter. 
 
Depositionsavgift: Depositionsavgift ska erläggas innan hyrd lokal tas i bruk. Avgiften 
återbetalas efter uthyrningen om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått. 
Depositionsavgiften motsvarar maximibelopp per dygn, för respektive lokal enligt tillämplig 
taxa. 
 
Städning ingår ej i hyran för samlingslokaler. Ej städad lokal debiteras med maximibelopp per 
dygn, för respektive lokal enligt tillämplig taxa.  
 
Vid avbeställning av bokad tid  
För hyresgäst: 
Tidigare än 14 dgr före bokad tid Ingen avgift 
Mellan 3 och 14 dgr före bokad tid 25% av fastställd avgift 
Senare än 3 dgr före bokad tid 75% av fastställd avgift 
Bokad, ej avbeställd tid  100% fastställd avgift 
För hyresvärd: 
I normalfall senast 8 dgr före bokad tid. 
 
Avgifterna indexregleras årligen per den 1 januari enligt konsumentprisindex. 
 
Förklaring till avgiftstaxekoder 
 
  
Taxa 1 Studieförbund och bidragsberättigade föreningar  

Kommunala förvaltningar 
 

Taxa 2 Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning 
 

Taxa 3 Kommersiell verksamhet 
 

 
6.  KULTURSKOLAN 
 
Konst, teater, dans, instrument 900:-   
 
Rabatt gällande kurser i konst, teater, dans, instrument 900:- 
Syskonrabatt, (från barn två) betalar 650:- 
 
Elever i årskurs 9 samt elever på gymnasiet som är med i kulturskolans fördjupningsår får 
rabatt vid köp av kurspaket enligt nedan: 
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Deltagande i tre kurser betalar man för de två dyraste. 
Deltagande i fyra kurser betalar man för de tre dyraste. 
 
Blockflöjt i storgrupp 550:-  
Kulturskatten 550:-  
Kör 550:- 
 
Instrumenthyra 400:- 
 
Kortkurser 300:-  
 
7.  BIBLIOTEKET 

 
Förseningsavgifter 
Vuxenmedia    2 kr /volym/dag, max 300 kr /återlämningstillfälle 
Fjärrlån från andra bibliotek  10 kr/volym/ dag, max 300 kr/återlämningstillfälle 
Tidskrifter    - (ingår i vuxenmedia) 
Korttidslån    5 kr /volym / dag, max 300 kr/återlämningstillfälle 
DVD/TV-spel  5 kr / film / dag, max 300 kr/återlämningstillfälle 

(gäller fr om 15 år) 
Barnmedia    Påminnelseavgift 
Krav på andra och tredje påminnelsen  5 kr  
 
Spärr av lånerätt  Skuld överstigande 100 kronor och/eller vid 3:e påminnelse 
 
Ersättningsavgifter 
Skadad eller förkommen media  Nyanskaffningsvärde 
Böcker vilka ej kan nyanskaffas: 
- vuxenbok och ljudbok för vuxna 250 kr 
- barnbok och ljudbok för barn  150 kr 
Pocketbok    50 kr 
Tidskriftsnummer   Lösnummerpris alt. 50 kr 
CD     150 kr 
Video/DVD    500 kr 
TV-spel/CD ROM/språkkurser  500 kr 
 
Övriga avgifter 
Förnyelse av lånekort som förkommet  10 kr 
Reservation av utlånad media 0 kr 
Beställning av fjärrlån   10 kr / media + ev avgift enligt lånegivande bibliotek 
 
Kopieringsavgifter 
Kopiering / utskrift A4  2 kr / sida 
Kopiering / utskrift A3  4 kr / sida 
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Kopiering / utskrift A4 färg  4 kr / sida 
Kopiering / utskrift A3 färg  8 kr / sida 
 
 
8.  AVGIFT VID UTHYRNING AV SAMLINGSRUM PÅ BIBLIOTEKET I LOMMA  
 
Förvaltningar och föreningar 
verksamma i kommunen under 
bibliotekets öppethållande  
 
Företag, under bibliotekets 
öppethållande 
 
Uthyrning utanför bibliotekets 
öppethållande  
 

Avgiftsfritt  
 
 
 
160 kr/tim exkl. moms   
min. 2 tim.  
 
500 kr/tim exkl. moms   
min. 2 tim. 
 
 

 
9.  AVGIFTER FÖR TILLSTÅND, REGISTRERING OCH TILLSYN ENLIGT LOTTERILAGEN  
   
Avgifter för § 15- och § 17-lotterier per tillstånd 300 kronor respektive per registrering 300 
kronor. 
  
Kontrollantarvode för § 15 och § 17 lotterier 3 % av omslutningen. 
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TIDIGARE REVIDERINGAR 
 
  
Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
 
Reviderad Kultur- och fritidsnämnden §   7 / 2008 02 11 

Kultur- och fritidsnämnden § 71 / 2009 09 28 
Kultur- och fritidsnämnden §   8 / 2010 02 15 
Kultur- och fritidsnämnden § 23 / 2012 04 16 
Kultur- och fritidsnämnden § 46 / 2012 08 27 
Kommunfullmäktige § 86 / 2013 12 12 
Kommunfullmäktige § 104 / 2016 12 08 
Kultur- och fritidsnämnden § 56 / 2018 10 01 
Kultur- och fritidsnämnden § 29 / 2019 05 06 
Kultur- och fritidsnämnden § 70 / 2019 09 30 
Kultur- och fritidsnämnden § 58 / 2020 09 28 
Kultur- och fritidsnämnden § 74 / 2020 11 23 
Kultur- och fritidsnämnden § 15 / 2021 03 22 
Kultur- och fritidsnämnden § 58 / 2021 09 27 

 
 
Avgifter – biblioteksverksamhet 
 
Reviderad Kulturnämnden § 38 / 2002-06-04 

Kultur- och fritidsnämnden § 68 / 2005 10 31 
 Kultur- och fritidsnämnden § 7 / 2008 02 11 
 Kultur- och fritidsnämnden § 71 / 2009 09 28 
 Kommunfullmäktige § 87 / 2015 10 22 

 
Avgift vid uthyrning av samlingsrum på biblioteket i Lomma 
_____________________________________________  
Lomma Kommun          Kommunfullmäktige  §  10 / 1995 03 23-24  

 
 
Avgifter för tillstånd, registrering och tillsyn enligt lotterilagen  
_____________________________________________ 
Lomma Kommun          Kommunfullmäktige  §  10 / 1995 03 23-24 
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 Sammanträdesdatum 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KFN § 39 KFN/2022:56 

Beslut om revidering av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över och revidera taxorna inom 
nämndens verksamhetsområde.   

Ingen förändring av taxor föreslås, men taxan för LBTK hallen tas bort då den inte längre går att hyra 
genom kommunens bokningssystem. Den nya hallen, Bronshallen, tillkommer. Bronshallen motsvarar 
Karstorpshallen storleksmässigt och föreslås därför ha samma taxa.  

Skrivningen med syskonrabatt för barn i Kulturskolan har förtydligats.   

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-09-12, § 30 
- Tjänsteskrivelse 2022-07-21 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
- Förslag till reviderade taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde 
- Nu gällande taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde  

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att fastställa reviderade taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med bilaga. 

./. Bilaga.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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F. 5.1
TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET

1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR

Pilängshallen, P1, Slättängshallen, 
Bjärehovhallen Borgebyhallen och 
Rutsborgshallen 

Avgifter   
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   100:-/timme 

Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
300:-/timme 

Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 

  500:-/timme 

P2- P3, Löddesnäs- och  
Karstorpshallen, LBTK-hallen, 
Bronshallen 

Avgifter 
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   75:-/timme 

Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
200:-/timme 

Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 

  400:-/timme 

Alfredshälls gymnastiksal 
Vinstorps gymnastiksal, Bjärehovs 
lilla gymnastiksal, Strandskolans 
gymnastiksal, Karstorps aktivitetshall 
och Centralens idrottshall 

Avgifter 
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   50:-/timme 

Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
100:-/timme 

Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 

  300:-/timme 

KFN Bilaga § 39/22
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Övernattningsavgifter för föreningsgrupp 

Idrottshallar - 600:-/hall och natt   

Gymnastiksalar - 300:-/sal och natt   
Med natt avses kl 20.00 - 08.00. 
 

 
 

2. TENNIS, ASFALT - Fritt 
 

3. TENNIS, GRUS - Avgifterna fastställs av resp. tennisbaneansvarig  
  enligt särskilt avtal. 

 
4.      FOTBOLLSPLAN  
Gräs och konstgräs Avgift 

Bidragsberättigade föreningar, 
träning/tävling/matcher:    enligt avtal med 
respektive förening 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 300:-/timme 
 

  
5. SAMLINGSLOKALER   

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Dansrotundan 

Kulturboxen 

100:-/tim 

max 1000:- 

300:-/tim 

max 3000:- 

500:-/tim 

max 5000:- 

 

Medborgarhuset, Stora 
salen 

Folkets Hus Stora salen  

Hörsalen, Bjärehov 

Bjärehovshallens 
Cafeteria 

Centralens café 

Aktivitetshall, 
Stationen 2.0 

 

 

75:-/tim 

max 750:-  

 

200:-/tim 

max 2000:- 

 

400:-/tim 

max 4000:- 

Medborgarhuset sal 2 
och 3 

50:-/tim max 
500:-  

100:-/tim 
max 1000:- 

300:-/tim 
max 3000:- 
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Folkets Hus lilla salen 
och sal 2 
Maximibeloppen avser avgift per dygn (dock som längst till klockan 11:00 dagen efter). Ny 
uthyrning ska kunna ske från klockan 08:00 dagen efter.  
 
Depositionsavgift: Depositionsavgift ska erläggas innan hyrd lokal tas i bruk. Avgiften 
återbetalas efter uthyrningen om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått. 
Depositionsavgiften motsvarar maximibelopp per dygn, för respektive lokal enligt tillämplig 
taxa. 
 
Städning ingår ej i hyran för samlingslokaler. Ej städad lokal debiteras med maximibelopp per 
dygn, för respektive lokal enligt tillämplig taxa.  
 
Vid avbeställning av bokad tid  
För hyresgäst: 
Tidigare än 14 dgr före bokad tid Ingen avgift 
Mellan 3 och 14 dgr före bokad tid 25% av fastställd avgift 
Senare än 3 dgr före bokad tid 75% av fastställd avgift 
Bokad, ej avbeställd tid  100% fastställd avgift 
För hyresvärd: 
I normalfall senast 8 dgr före bokad tid. 
 
Avgifterna indexregleras årligen per den 1 januari enligt konsumentprisindex. 
 
Förklaring till avgiftstaxekoder 
 
  
Taxa 1 Studieförbund och bidragsberättigade föreningar  

Kommunala förvaltningar 
 

Taxa 2 Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning 
 

Taxa 3 Kommersiell verksamhet 
 

 
6.  KULTURSKOLAN 
 
Konst, teater, dans, instrument 900:-   
 
Rabatt gällande kurser i konst, teater, dans, instrument 900:- 
Syskonrabatt (från barn två) 650:- 
 
Elever i årskurs 9 samt elever på gymnasiet som är med i kulturskolans fördjupningsår får 
rabatt vid köp av kurspaket enligt nedan: 
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Deltagande i tre kurser betalar man för de två dyraste. 
Deltagande i fyra kurser betalar man för de tre dyraste. 
 
Blockflöjt i storgrupp 550:-  
Kulturskatten 550:-  
Kör 550:- 
 
Instrumenthyra 400:- 
 
Kortkurser 300:-  
 
7.  BIBLIOTEKET 

 
Förseningsavgifter 
Vuxenmedia    2 kr /volym/dag, max 300 kr /återlämningstillfälle 
Fjärrlån från andra bibliotek  10 kr/volym/ dag, max 300 kr/återlämningstillfälle 
Tidskrifter    - (ingår i vuxenmedia) 
Korttidslån    5 kr /volym / dag, max 300 kr/återlämningstillfälle 
DVD/TV-spel  5 kr / film / dag, max 300 kr/återlämningstillfälle 

(gäller fr om 15 år) 
Barnmedia    Påminnelseavgift 
Krav på andra och tredje påminnelsen  5 kr  
 
Spärr av lånerätt  Skuld överstigande 100 kronor och/eller vid 3:e påminnelse 
 
Ersättningsavgifter 
Skadad eller förkommen media  Nyanskaffningsvärde 
Böcker vilka ej kan nyanskaffas: 
- vuxenbok och ljudbok för vuxna 250 kr 
- barnbok och ljudbok för barn  150 kr 
Pocketbok    50 kr 
Tidskriftsnummer   Lösnummerpris alt. 50 kr 
CD     150 kr 
Video/DVD    500 kr 
TV-spel/CD ROM/språkkurser  500 kr 
 
Övriga avgifter 
Förnyelse av lånekort som förkommet  10 kr 
Reservation av utlånad media 0 kr 
Beställning av fjärrlån   10 kr / media + ev avgift enligt lånegivande bibliotek 
 
Kopieringsavgifter 
Kopiering / utskrift A4  2 kr / sida 
Kopiering / utskrift A3  4 kr / sida 
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Kopiering / utskrift A4 färg  4 kr / sida 
Kopiering / utskrift A3 färg  8 kr / sida 
 
 
8.  AVGIFT VID UTHYRNING AV SAMLINGSRUM PÅ BIBLIOTEKET I LOMMA  
 
Förvaltningar och föreningar 
verksamma i kommunen under 
bibliotekets öppethållande  
 
Företag, under bibliotekets 
öppethållande 
 
Uthyrning utanför bibliotekets 
öppethållande  
 

Avgiftsfritt  
 
 
 
160 kr/tim exkl. moms   
min. 2 tim.  
 
500 kr/tim exkl. moms   
min. 2 tim. 
 
 

 
9.  AVGIFTER FÖR TILLSTÅND, REGISTRERING OCH TILLSYN ENLIGT LOTTERILAGEN  
   
Avgifter för § 15- och § 17-lotterier per tillstånd 300 kronor respektive per registrering 300 
kronor. 
  
Kontrollantarvode för § 15 och § 17 lotterier 3 % av omslutningen. 
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TIDIGARE REVIDERINGAR 
 
  
Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
 
Reviderad Kultur- och fritidsnämnden §   7 / 2008 02 11 

Kultur- och fritidsnämnden § 71 / 2009 09 28 
Kultur- och fritidsnämnden §   8 / 2010 02 15 
Kultur- och fritidsnämnden § 23 / 2012 04 16 
Kultur- och fritidsnämnden § 46 / 2012 08 27 
Kommunfullmäktige § 86 / 2013 12 12 
Kommunfullmäktige § 104 / 2016 12 08 
Kultur- och fritidsnämnden § 56 / 2018 10 01 
Kultur- och fritidsnämnden § 29 / 2019 05 06 
Kultur- och fritidsnämnden § 70 / 2019 09 30 
Kultur- och fritidsnämnden § 58 / 2020 09 28 
Kultur- och fritidsnämnden § 74 / 2020 11 23 
Kultur- och fritidsnämnden § 15 / 2021 03 22 
Kultur- och fritidsnämnden § 58 / 2021 09 27 

 
 
Avgifter – biblioteksverksamhet 
 
Reviderad Kulturnämnden § 38 / 2002-06-04 

Kultur- och fritidsnämnden § 68 / 2005 10 31 
 Kultur- och fritidsnämnden § 7 / 2008 02 11 
 Kultur- och fritidsnämnden § 71 / 2009 09 28 
 Kommunfullmäktige § 87 / 2015 10 22 

 
Avgift vid uthyrning av samlingsrum på biblioteket i Lomma 
_____________________________________________  
Lomma Kommun          Kommunfullmäktige  §  10 / 1995 03 23-24  

 
 
Avgifter för tillstånd, registrering och tillsyn enligt lotterilagen  
_____________________________________________ 
Lomma Kommun          Kommunfullmäktige  §  10 / 1995 03 23-24 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

27 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 133 KS KF/2022:216 

Fastställande av reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-09-27, § 107, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att kommunens ansvar och uppdrag enligt lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 
vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att med anledning av detta 
fastställa reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med nämndens förslag. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 222. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 222 
- Skrivelse 2022-10-19 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-27 § 107 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderat reglemente för miljö- 

och byggnadsnämnden fastställs i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:216 

Förslag till fastställande av reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fastställs i enlighet med nämndens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-09-27, § 107, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att kommunens ansvar och uppdrag enligt lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att med 
anledning av detta fastställa reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med 
nämndens förslag. 

Bakgrund/Analys 
En ny lag, lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 2022-08-01. Enligt 24 § i 
denna lag ska kommunen utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över att lagen och anslutande 
föreskrifter följs när det gäller produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning och 
märkning samt rapporteringsskyldighet. Kommunen ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till 
fysiska försäljningsställen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller 
marknadsföring. I enlighet med 25 § ska kommunen och Polismyndigheten utöva tillsyn över att 
denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller anmälan om försäljning och egenkontroll 
samt ålderskrav. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar numera för fullgörandet av kommunens ansvar i enlighet med 
alkohollag (2010:1622) samt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Eftersom tillsynen 
enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i hög grad överensstämmer med den tillsyn som miljö- 
och byggnadsnämnden numera utövar i detaljhandeln gällande tobaksprodukter, folköl med mera, 
och tillsynen enligt lag tobaksfria nikotinprodukter till stor del kommer beröra samma tillsynsobjekt, 
föreslår miljö- och byggnadsnämnden att kommunens ansvar och uppdrag enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter ska åläggs miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen ska rekommendera 
kommunfullmäktige att besluta att 1 § punkt 15 i nämndens reglemente ska ha följande lydelse: 
 
”Alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om tobak och 
liknande produkter 
14. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 
enligt Alkohollagen (2010:1622), Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
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och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende handel enligt 5 kap. 
och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett beslut om revidering av miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente i enlighet med nämndens förslag skulle innebära att nämnden åläggs 
ansvaret för kommunens tillsyn enlig lag om tobaksfria nikotinprodukter, varför det inte krävs något 
specifikt beslut om att miljö- och byggnadsnämnden ska åläggas kommunens ansvar i enlighet med 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-27 § 107 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljöenheten 
Författningssamlingen 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-09-27

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 107 Dnr MB22-925

Förslag till revidering av reglemente för miljö-och byggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
En ny lag beslutades av riksdagen den 21 juni 2022, lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter (LTN). Lagen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus som i 
dagsläget inte omfattas av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

LTN trädde i kraft 2022-08-01. Kommunerna ska bedriva tillsyn av fysiska 
försäljningsställen gällande åldersgräns, förpackningars märkning, produktkrav och 
marknadsföring enligt LTN. Kommunerna tilldelas även en rad befogenheter att införa 
sanktioner mot handlare som exempelvis förelägganden eller förbud. Syftet med den 
nya lagen är att främja folkhälsan och skydda framför allt barn och unga från ett långt 
nikotinberoende.

Bakgrund/Analys
Kommunen och polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på 
försäljningsställen. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret. Socialnämnden 
lämnade under året över ansvar och resurser för serveringstillstånd, försäljningstillstånd 
av tobaksprodukter och tillhörande tillsyn i enlighet med alkohollag (2010:1622) samt 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter till miljö- och byggnadsnämnden. 
Eftersom tillsynen enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i hög grad 
överensstämmer med den tillsyn miljö- och byggnadsnämnden numera utövar i 
detaljhandeln gällande tobaksprodukter, folköl med mera kommer tillsynen även att 
beröra en stor del av de tillsynsobjekt som nämnden redan har och därför faller 
lagstiftningen naturligt på nämndens ansvar.

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett inom avdelningen, 
kommunledningsförvaltningen samt Länsstyrelsen Skåne.

Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning.

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2022-09-13, § 106.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2022-09-02
- Protokoll från arbetsutskottet, § 106/22

Forts
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-09-27

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 107 (forts) Dnr MB22-925

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
- Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige att besluta att kommunens ansvar och uppdrag enligt Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden. Ändringen ska 
träda i kraft från och med den 1 januari 2023.

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att med anledning av ovanstående, revidera miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente. 1 § punkt 15 ska ha följande lydelse:

”Alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om tobak och 
liknande produkter
14. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 
enligt Alkohollagen (2010:1622), Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende handel enligt 5 kap. 
och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.”

./. Bilaga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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B. 4
REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm

1 § Nämndens behörighet och uppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt

Miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen, 

2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer),

3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den 
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, 
nedskräpning och dumpning av avfall, 

4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de 
undersökningar som är påkallade,

5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs, 

6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer,

7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare 
samt

8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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Miljö- och hälsoskyddsområdet i övrigt 

9. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, 
strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer 
och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande 
kommunala renhållningsordning. 

Handel med vissa receptfria läkemedel 

10. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter 
meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Plan- och bygglagen 

11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan- och bygglagen innebärande följande:

-Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över 
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan- och bygglagen och de övriga 
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av 
annan nämnd.

- Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

- Nämnden beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

12. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor samt följdförfattningar.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

13. Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag
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Alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om tobak och liknande 
produkter
14. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622), Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende handel enligt 5 kap. och tillsyn 
enligt 7 kap. §§3 (p.1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.

2 § Övriga uppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde.

3 § Ansvar och rapporteringsskyldighet

Miljö- och byggnadsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, enligt av kommunfullmäktige fastställda 
övergripande mål och riktlinjer samt bestämmelser i detta reglemente.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer

4 § Sammansättning

Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

5 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot, som inställer sig till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamots ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende.
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Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen.  

6 §

En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

7 §

En ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

8 § Inkallande av ersättare

En ledamot, som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningen, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.

9 § Ersättare för ordföranden

I de fall varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra, fullgör den till åldern 
äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

10 § Tidpunkt

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs.

Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. 
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En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren. 

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans. 

Miljö- och byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 
distans.

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.

11 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen.

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

12 § Justering av protokoll

Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

13 § Reservation

Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska inlämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har fastställts 
för justering av protokollet.
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14 § Delgivning

Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, tjänsteförrättande 
förvaltningschef eller annan anställd i kommunen, som nämnden bestämmer.

15 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef för aktuellt verksamhetsområde eller annan anställd som 
nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer miljö- och byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar.

Utskott

16 §

Inom miljö- och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Miljö- och byggnadsnämnden har därutöver rätt att tillsätta utskott och beredningar för
handläggning av särskilda ärenden.

17 §

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Utskottet får handlägga och besluta i ärenden endast när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande.
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet besluta i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut har överlämnats till utskottet.

18 §

Miljö- och byggnadsnämnden väljer för tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl för längre tid är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag gäller vad som säges i 9 § 2 st.
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19 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden.

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas.

20 §

I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för nämnden.

Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd protokollsjustering.

Avskrifter av arbetsutskottets, annat utskott eller berednings protokoll ska tillställas 
nämndens ledamöter och ersättare.

Övrigt

21 §

Från kommunens nämnder, styrelser, beredningar och tjänstemän får miljö- och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och beredningar infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter.

22 §

Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får i den mån nämnden eller utskottet ej för 
särskilt fall annat beslutat, förvaltningschefen, nämndens sekreterare samt anställd som 
kallats, vara närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärenden som rör 
vederbörandes verksamhetsområde.

Härutöver äger ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att närvara vid 
sammanträden med nämnden. De får därvid deltaga i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

_________________________________

Revideringar
Lomma kommun Kommunfullmäktige § 136 / 2002 12 12

Kommunfullmäktige §   95 / 2003 09 09
Kommunfullmäktige §   50 / 2006 04 27
Kommunfullmäktige §   51 / 2007 03 15 
Kommunfullmäktige §     5 / 2009 02 05  § 1 p 9
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 134 KS KF/2022:228 

Fastställande av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2022-10-25, § 117, beslutat föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att fastställa taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med nämndens förslag. Taxan föreslås börja gälla 
2023-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och 
uppdrag enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 223. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 223 
- Skrivelse 2022-10-28 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-25 § 117 
- Skrivelse 2022-09-30 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från socialnämnden 2020-11-03 § 93 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för prövning, tillsyn och 

kontroll enligt alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs i enlighet med miljö- 
och byggnadsnämndens förslag. Taxan ska gälla från och med 2023-01-01, varvid nu gällande 
taxor och avgifter för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-10-28 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 2 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:228 

Förslag till fastställande av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag 
om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs i 
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Taxan ska gälla från och med 2023-01-01, 
varvid nu gällande taxor och avgifter för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel upphör att 
gälla. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2022-10-25, § 117, beslutat föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att fastställa taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med nämndens förslag. Taxan föreslås börja gälla 
2023-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och 
uppdrag enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden. 

Bakgrund/Analys 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar numera för fullgörandet av kommunens ansvar i enlighet med 
alkohollag (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns ett 
behov av att sammanföra befintliga taxor och avgifter som rör prövning, tillsyn och kontroll enligt 
dessa lagar. I dagsläget regleras dessa taxor och avgifter i flera olika författningsdokument. Taxorna 
och avgifterna reviderades senast 2020-11-03 av socialnämnden som tidigare ansvarade för 
fullgörandet av kommunens ansvar inom detta område. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och uppdrag enligt den 
nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden föreslår miljö- och 
byggnadsnämnden vidare att det i den föreslagna taxan införs avgifter för kommunens tillsyn enligt 
denna lag. Enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter som trädde i kraft 2022-08-01 ska kommunen 
utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över att lagen och anslutande föreskrifter följs när det 
gäller produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning samt 
rapporteringsskyldighet. Kommunen ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till fysiska 
försäljningsställen över att lagen och anslutande föreskrifter följs när det gäller marknadsföring. 
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Kommunen ska vidare tillsammans med Polismyndigheten utöva tillsyn över att lagen och anslutande 
föreskrifter följs när det gäller anmälan om försäljning och egenkontroll samt ålderskrav. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-25 § 117 
- Skrivelse 2022-09-30 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från socialnämnden 2020-11-03 § 93 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
      Sammanträdesdatum s. 9 (42)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-10-25

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 117 Dnr MB22-1007

Förslag till beslut gällande ny taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns ett behov av att sammanställa 
befintliga taxor och avgifter som rör alkohollagen, tobakslagen, tobaksfria 
nikotinprodukter och receptfria läkemedel. I dagsläget finns F 1.6, 1.7, F 1.8 och F 1.9 
som reglerar ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, taxa för detaljhandel 
med vissa receptfria läkemedel, avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
servering av eller detaljhandel med öl och ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen 
om tobak och liknande produkter. Avgifterna reviderades av socialnämnden 2020-11-03 
(SN § 93). Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att dokumenten beskrivna ovan kan 
upphöra och ersättas med den nu föreslagna taxan.

En ny lag beslutades av riksdagen den 21 juni 2022, lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter (LTN). Lagen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus som i 
dagsläget inte omfattas av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. LTN 
trädde i kraft 2022-08-01. För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna ta ut avgift vid 
tillsyn behöver detta regleras. Förslaget innebär bland annat årlig avgift enligt taxebilaga 
3. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023 
och under förutsättning att reglemente ändras i enlighet med förslag.

Bakgrund/Analys
Socialnämnden lämnade under 2021 över ansvar och resurser för serveringstillstånd, 
försäljningstillstånd av tobaksprodukter och tillhörande tillsyn i enlighet med alkohollag 
(2010:1622) samt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter till miljö- och 
byggnadsnämnden. Eftersom tillsynen enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i hög 
grad överensstämmer med den tillsyn miljö- och byggnadsnämnden numera utövar i 
detaljhandeln gällande tobaksprodukter, folköl med mera kommer tillsynen även att 
beröra en stor del av de tillsynsobjekt som nämnden redan har och därför faller 
lagstiftningen naturligt på nämndens ansvar. På grund av att miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente ändras behöver även taxan uppdateras så att avgift kan 
tas ut vid tillsyn.

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt att samtliga dokument som rör avgifter inom 
dessa områden samlas till en taxa som är i likhet med övriga avgifter inom miljö- och 
byggnadsnämndens ansvar.

Forts
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-10-25

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 117 (forts) Dnr MB22-1007

Taxan föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett inom avdelningen, 
kommunledningsförvaltningen, närliggande kommuner (jämförelse) samt Sveriges 
Kommuner och Regioner.

Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning.

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2022-10-11, § 121.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2022-09-30
- Protokoll från arbetsutskottet, § 121/22

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
- Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige att besluta om ny taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

- Taxan föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2023.
- Detta beslut gäller under förutsättning att kommunens ansvar och uppdrag enligt 

Lag om tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden och att 
miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras enligt förslag från miljö- och 
byggnadsnämnden 2022-09-27.

./. Bilaga

––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lomma kommun

TAXA FÖR PRÖVNING, TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT ALKOHOLLAGEN, LAG OM 
TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER, LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER 
SAMT LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

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

kontroll enligt följande lagstiftningar; Alkohollag (2010:1622), Lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller anmälan 

enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om tobak och liknande 
produkter samt bedriver handel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldigheten omfattar även internetförsäljning.

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 
2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. prövning av ansökningar om tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med 
tobaksvaror
5. tillsyn över verksamheter med tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med 
tobaksvaror
6. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
folköl, receptfria läkemedel, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter
7. examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
8. i särskilda fall/ärenden kan avgiften för ärende fattas i särskilt beslut och debiteras 
enligt timtaxa. Taxan kan beslutas i de ärenden där handläggningstiden överstiger 
normal utrednings/tillsynstid.

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

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

5 § 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.

6 § 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. 

7 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
byggnämnden.

Timavgift 
8 § Timavgift som avses i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar årligen, varje kalenderår (avgiftsår), 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. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal.

9 § 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 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.

Avgift för anmälan och ansökan
10 § För handläggning av anmälan eller ansökan enligt alkohollagen och lag om tobak och 

liknande produkter tas en avgift ut med de belopp som anges i taxebilaga 1-2. 
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11 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås, avvisas eller 
avskrivs. 

Årliga avgifter

12 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, försäljning av 
folköl, försäljning av tobak, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, och/eller 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt alkohollagen 
debiteras med summa enligt taxebilaga 1-3.

13 § I den 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.

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

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

15 § Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift enligt denna taxa kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol.

IKRAFTTRÄDANDE
Denna taxa börjar gälla den 1 januari 2023.
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Taxebilaga 1. Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
Alkohollagen

Ny ansökan

Stadigvarande servering till allmänheten/slutet sällskap 10 000 kr
Tillfällig servering till allmänheten (1-2 dagar) 4 600 kr
Tillfällig servering till allmänheten (mer än 2 dagar) 6 100 kr
Tillfällig servering till slutet sällskap, per serveringstillfälle 1 600 kr
Tillfällig servering till slutet sällskap, fler än 4 tillfällen under 1 år 7 100 kr
Tillfällig servering vid provsmakning/catering till allmänheten 3 000 kr
Tillfällig servering vid provsmakning/catering till slutet sällskap 1 000 kr
Gemensam serveringsyta 3 000 kr
Godkännande av lokal för catering 1 000 kr
Pausservering till allmänheten 1 000 kr

Ny bedömning till följd av förändring
Utökad alkoholdryck 4 000 kr
Om-/tillbyggnad eller ändrade serveringslokaler 2 600 kr
Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform 4 000 kr
Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad företagsform 6 000 kr
Uteservering 2 600 kr
Utökning tillstånd slutna sällskap catering 2 600 kr
Serveringstider 2 600 kr
Mindre ändringar t.ex. namnbyte 1 000 kr

Avgift övrigt
Kunskapsprov 1 000 kr
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport 500 kr

Årlig avgift
Fast avgift*
Fast tillsynsavgift per tillstånd och år 1 000 kr
Rörlig avgift*, baserad på alkoholomsättning
0 - 100 000 kr 2 000 kr
100 001 - 250 000 kr 3 000 kr
250 001 - 500 000 kr 4 000 kr
500 001 - 1 000 000 kr 6 000 kr
1 000 001 - 2 000 000 kr 7 500 kr
2 000 001 - 4 000 000 kr 9 500 kr
4 000 001 - 5 000 000 kr 11 000 kr
5 000 001 - 6 000 000 kr 13 000 kr
6 000 001 - 8 000 000 kr 15 000 kr
8 000 001 - 12 000 000 kr 17 000 kr
> 12 000 000 19 000 kr

*Avgiften för tillsyn av servering alkohol beräknas utifrån en fast och en rörlig avgift, där den rörliga avgiften 
baseras på restaurangrapporten för föregående års alkoholomsättning
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Taxebilaga 2. Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
Tobakslagen

Ny ansökan
Stadigvarande försäljning 8 000 kr
Tillfällig försäljning 4 000 kr

Ny bedömning till följd av förändring
Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform 4 000 kr
Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad företagsform 6 000 kr
Mindre förändringar 1 000 kr

Årlig avgift
Fast avgift 4 000 kr
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Taxebilaga 3. Avgift för övrig tillsyn

Övrig tillsyn
Övrig tillsyn av tobak, tobaksfria nikotinläkemedel, folköl, elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel

Timavgift

Årlig avgift, vid försäljning av
E-cigarett 2 000 kr

Folköl 2 000 kr

Receptfria läkemedel 2 000 kr

Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kr

E-cigarett och folköl 3 000 kr

E-cigarett och receptfria läkemedel 3 000 kr

E-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr

Folköl och receptfria läkemedel 3 000 kr

Folköl och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr

Receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr

E-cigarett, folköl och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr

E-cigarett, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr

E-cigarett, folköl och receptfria läkemedel 3 500 kr

Folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr

E-cigarett, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 4 000 kr
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Miljöenheten 

Vår referens: Sara Abelin    Inför MBN AU 2022-10-11 
Telefon: 040-641 12 81     och MBN 2022-10-25 
E-post: sara.abelin@lomma.se 
Diarienummer: MB-2022-1007 

Förslag till beslut gällande ny taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att besluta om ny taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel. 

- Taxan föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2023. 

- Detta beslut gäller under förutsättning att kommunens ansvar och uppdrag enligt Lag om 

tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden och att miljö- och 

byggnadsnämndens reglemente ändras enligt förslag från miljö- och byggnadsnämnden 

2022-09-27. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns ett behov av att sammanställa befintliga taxor 
och avgifter som rör alkohollagen, tobakslagen, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria 
läkemedel. I dagsläget finns F 1.6, 1.7, F 1.8 och F 1.9 som reglerar ansöknings- och tillsynsavgifter 
enligt alkohollagen, taxa för detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, avgift för tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl och ansöknings- och tillsynsavgifter 
enligt lagen om tobak och liknande produkter. Avgifterna reviderades av socialnämnden 2020-11-03 
(SN § 93). Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att dokumenten beskrivna ovan kan upphöra och 
ersättas med den nu föreslagna taxan. 
 
En ny lag beslutades av riksdagen den 21 juni 2022, lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter (LTN). Lagen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen 
att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus som i dagsläget inte omfattas av Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. LTN trädde i kraft 2022-08-01. För att miljö- och 
byggnadsnämnden ska kunna ta ut avgift vid tillsyn behöver detta regleras. Förslaget innebär bland 
annat årlig avgift enligt taxebilaga 3.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och under 
förutsättning att reglemente ändras i enlighet med förslag. 
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Bakgrund/Analys 

Socialnämnden lämnade under 2021 över ansvar och resurser för serveringstillstånd, 
försäljningstillstånd av tobaksprodukter och tillhörande tillsyn i enlighet med alkohollag (2010:1622) 
samt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter till miljö- och byggnadsnämnden. Eftersom 
tillsynen enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i hög grad överensstämmer med den tillsyn 
miljö- och byggnadsnämnden numera utövar i detaljhandeln gällande tobaksprodukter, folköl med 
mera kommer tillsynen även att beröra en stor del av de tillsynsobjekt som nämnden redan har och 
därför faller lagstiftningen naturligt på nämndens ansvar. På grund av att miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente ändras behöver även taxan uppdateras så att avgift kan tas ut vid 
tillsyn. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt att samtliga dokument som rör avgifter inom dessa 
områden samlas till en taxa som är i likhet med övriga avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens 
ansvar. 
 
Taxan föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
 

Beslutsunderlag 

- F 1.6 ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 2016 12 06 
- F 1.7 taxa för detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, 2010-03-11 
- F 1.8 avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl, 
2009-12-01 
- F 1.9 ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter, 2019 05 23 
- Revidering av nu gällande taxor och avgifter för socialnämnden, 2020-11-03, SN § 93 
- Översyn avgifter 2020, bilaga 2, alkohol - jämförelse och förslag 201019 
- Översyn avgifter 2020, bilaga 3, tobak - jämförelse och förslag 201019 
- Översyn avgifter 2020, bilaga 4, övrig tillsyn - jämförelse och förslag 201019 
 

Samråd 

I samband med ärendets beredning har samråd skett inom avdelningen, 
kommunledningsförvaltningen, närliggande kommuner (jämförelse) samt Sveriges Kommuner och 
Regioner. 

Barnkonsekvensanalys 

Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Sara Abelin 
Miljöinspektör  
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Lomma kommun

TAXA FÖR PRÖVNING, TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT ALKOHOLLAGEN, LAG OM 
TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER, LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER 
SAMT LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

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

kontroll enligt följande lagstiftningar; Alkohollag (2010:1622), Lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller anmälan 

enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om tobak och liknande 
produkter samt bedriver handel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldigheten omfattar även internetförsäljning.

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 
2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. prövning av ansökningar om tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med 
tobaksvaror
5. tillsyn över verksamheter med tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med 
tobaksvaror
6. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
folköl, receptfria läkemedel, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter
7. examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
8. i särskilda fall/ärenden kan avgiften för ärende fattas i särskilt beslut och debiteras 
enligt timtaxa. Taxan kan beslutas i de ärenden där handläggningstiden överstiger 
normal utrednings/tillsynstid.

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

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

5 § 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.

6 § 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. 

7 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
byggnämnden.

Timavgift 
8 § Timavgift som avses i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar årligen, varje kalenderår (avgiftsår), 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. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal.

9 § 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 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.

Avgift för anmälan och ansökan
10 § För handläggning av anmälan eller ansökan enligt alkohollagen och lag om tobak och 

liknande produkter tas en avgift ut med de belopp som anges i taxebilaga 1-2. 
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11 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås, avvisas eller 
avskrivs. 

Årliga avgifter

12 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, försäljning av 
folköl, försäljning av tobak, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, och/eller 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt alkohollagen 
debiteras med summa enligt taxebilaga 1-3.

13 § I den 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.

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

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

15 § Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift enligt denna taxa kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol.

IKRAFTTRÄDANDE
Denna taxa börjar gälla den 1 januari 2023.
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Taxebilaga 1. Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
Alkohollagen

Ny ansökan

Stadigvarande servering till allmänheten/slutet sällskap 10 000 kr
Tillfällig servering till allmänheten (1-2 dagar) 4 600 kr
Tillfällig servering till allmänheten (mer än 2 dagar) 6 100 kr
Tillfällig servering till slutet sällskap, per serveringstillfälle 1 600 kr
Tillfällig servering till slutet sällskap, fler än 4 tillfällen under 1 år 7 100 kr
Tillfällig servering vid provsmakning/catering till allmänheten 3 000 kr
Tillfällig servering vid provsmakning/catering till slutet sällskap 1 000 kr
Gemensam serveringsyta 3 000 kr
Godkännande av lokal för catering 1 000 kr
Pausservering till allmänheten 1 000 kr

Ny bedömning till följd av förändring
Utökad alkoholdryck 4 000 kr
Om-/tillbyggnad eller ändrade serveringslokaler 2 600 kr
Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform 4 000 kr
Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad företagsform 6 000 kr
Uteservering 2 600 kr
Utökning tillstånd slutna sällskap catering 2 600 kr
Serveringstider 2 600 kr
Mindre ändringar t.ex. namnbyte 1 000 kr

Avgift övrigt
Kunskapsprov 1 000 kr
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport 500 kr

Årlig avgift
Fast avgift*
Fast tillsynsavgift per tillstånd och år 1 000 kr
Rörlig avgift*, baserad på alkoholomsättning
0 - 100 000 kr 2 000 kr
100 001 - 250 000 kr 3 000 kr
250 001 - 500 000 kr 4 000 kr
500 001 - 1 000 000 kr 6 000 kr
1 000 001 - 2 000 000 kr 7 500 kr
2 000 001 - 4 000 000 kr 9 500 kr
4 000 001 - 5 000 000 kr 11 000 kr
5 000 001 - 6 000 000 kr 13 000 kr
6 000 001 - 8 000 000 kr 15 000 kr
8 000 001 - 12 000 000 kr 17 000 kr
> 12 000 000 19 000 kr

*Avgiften för tillsyn av servering alkohol beräknas utifrån en fast och en rörlig avgift, där den rörliga avgiften 
baseras på restaurangrapporten för föregående års alkoholomsättning
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Taxebilaga 2. Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
Tobakslagen

Ny ansökan
Stadigvarande försäljning 8 000 kr
Tillfällig försäljning 4 000 kr

Ny bedömning till följd av förändring
Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform 4 000 kr
Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad företagsform 6 000 kr
Mindre förändringar 1 000 kr

Årlig avgift
Fast avgift 4 000 kr
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Taxebilaga 3. Avgift för övrig tillsyn

Övrig tillsyn
Övrig tillsyn av tobak, tobaksfria nikotinläkemedel, folköl, elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel

Timavgift

Årlig avgift, vid försäljning av
E-cigarett 2 000 kr

Folköl 2 000 kr

Receptfria läkemedel 2 000 kr

Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kr

E-cigarett och folköl 3 000 kr

E-cigarett och receptfria läkemedel 3 000 kr

E-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr

Folköl och receptfria läkemedel 3 000 kr

Folköl och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr

Receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr

E-cigarett, folköl och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr

E-cigarett, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr

E-cigarett, folköl och receptfria läkemedel 3 500 kr

Folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr

E-cigarett, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 4 000 kr
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Lomma kommun  
  
 

 
 
TAXA FÖR PRÖVNING, TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT ALKOHOLLAGEN, LAG OM 
TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER, LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER 
SAMT LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 
 
 
 

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

kontroll enligt följande lagstiftningar; Alkohollag (2010:1622), Lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller anmälan 

enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om tobak och liknande 
produkter samt bedriver handel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Avgiftsskyldigheten omfattar även internetförsäljning. 
 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 
 
1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd  
2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 
3. förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport 
4. prövning av ansökningar om tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med 
tobaksvaror 
5. tillsyn över verksamheter med tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med 
tobaksvaror 
6. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
folköl, receptfria läkemedel, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter 
7. examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen 
8. i särskilda fall/ärenden kan avgiften för ärende fattas i särskilt beslut och debiteras 
enligt timtaxa. Taxan kan beslutas i de ärenden där handläggningstiden överstiger 
normal utrednings/tillsynstid. 
 

4 § Miljö-och byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som 
uppkommer i samband med: 
 
1. Provtagningar och analys av prover. 
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2. Kungörelser och sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid prövning, 
handläggning av anmälan och tillsyn. 

 
5 § 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. 

 

6 § 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.  
 

7 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
byggnämnden. 
 

Timavgift  
8 § Timavgift som avses i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar årligen, varje kalenderår (avgiftsår), 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. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 
 

9 § 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 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. 

 
Avgift för anmälan och ansökan 

10 § För handläggning av anmälan eller ansökan enligt alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter tas en avgift ut med de belopp som anges i taxebilaga 1-2.  
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11 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås, avvisas eller 
avskrivs.  
 

Årliga avgifter 

12 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, försäljning av 
folköl, försäljning av tobak, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, och/eller 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt alkohollagen 
debiteras med summa enligt taxebilaga 1-3. 
 

13 § I den 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. 

 

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

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

15 § Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift enligt denna taxa kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

 
 

IKRAFTTRÄDANDE 

Denna taxa börjar gälla den 1 januari 2023. 
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Taxebilaga 1. Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
Alkohollagen 

 
 Ny ansökan  
Stadigvarande servering till allmänheten/slutet sällskap 10 000 kr 

Tillfällig servering till allmänheten (1-2 dagar) 4 600 kr 

Tillfällig servering till allmänheten (mer än 2 dagar) 6 100 kr 

Tillfällig servering till slutet sällskap, per serveringstillfälle 1 600 kr 

Tillfällig servering till slutet sällskap, fler än 4 tillfällen under 1 år 7 100 kr 

Tillfällig servering vid provsmakning/catering till allmänheten 3 000 kr 

Tillfällig servering vid provsmakning/catering till slutet sällskap 1 000 kr 

Gemensam serveringsyta 3 000 kr 

Godkännande av lokal för catering 1 000 kr 

Pausservering till allmänheten 1 000 kr 

 

Ny bedömning till följd av förändring  

Utökad alkoholdryck 4 000 kr 

Om-/tillbyggnad eller ändrade serveringslokaler 2 600 kr 

Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform 4 000 kr 

Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad företagsform 6 000 kr 

Uteservering 2 600 kr 

Utökning tillstånd slutna sällskap catering 2 600 kr 

Serveringstider 2 600 kr 

Mindre ändringar t.ex. namnbyte 1 000 kr 

 

Avgift övrigt  

Kunskapsprov 1 000 kr 

Påminnelseavgift försenad restaurangrapport 500 kr 
 

Årlig avgift  

Fast avgift*  

Fast tillsynsavgift per tillstånd och år 1 000 kr 

Rörlig avgift*, baserad på alkoholomsättning  

0 - 100 000 kr 2 000 kr 

100 001 - 250 000 kr 3 000 kr 

250 001 - 500 000 kr 4 000 kr 

500 001 - 1 000 000 kr 6 000 kr 

1 000 001 - 2 000 000 kr 7 500 kr 

2 000 001 - 4 000 000 kr 9 500 kr 

4 000 001 - 5 000 000 kr 11 000 kr 

5 000 001 - 6 000 000 kr 13 000 kr 

6 000 001 - 8 000 000 kr 15 000 kr 

8 000 001 - 12 000 000 kr 17 000 kr 

> 12 000 000 19 000 kr 

 
*Avgiften för tillsyn av servering alkohol beräknas utifrån en fast och en rörlig avgift, där den rörliga avgiften 
baseras på restaurangrapporten för föregående års alkoholomsättning 
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Taxebilaga 2. Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn enligt 
Tobakslagen 
 

Ny ansökan  

Stadigvarande försäljning 8 000 kr 

Tillfällig försäljning 4 000 kr 
 

Ny bedömning till följd av förändring  

Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform 4 000 kr 

Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad företagsform 6 000 kr 

Mindre förändringar 1 000 kr 
 
 

Årlig avgift  

Fast avgift 4 000 kr 
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Taxebilaga 3. Avgift för övrig tillsyn 
 

 
 

 

Övrig tillsyn  

Övrig tillsyn av tobak, tobaksfria nikotinläkemedel, folköl, elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel 

Timavgift 

 
 

Årlig avgift, vid försäljning av  

E-cigarett 2 000 kr 

Folköl 2 000 kr 

Receptfria läkemedel 2 000 kr 

Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kr 

E-cigarett och folköl 3 000 kr 

E-cigarett och receptfria läkemedel 3 000 kr 

E-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr 

Folköl och receptfria läkemedel 3 000 kr 

Folköl och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr 

Receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 000 kr 

E-cigarett, folköl och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr 

E-cigarett, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr 

E-cigarett, folköl och receptfria läkemedel 3 500 kr 

Folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 3 500 kr 

E-cigarett, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 4 000 kr 









BILAGA 2

Avgift för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen - Jämförelse och Förslag fr o m 2021-01-01

Avgifter vid ansökan

Burlöv Kävlinge Svedala Staffanstorp Vellinge Malmö Lund Lomma

Ny ansökan

Stadigvarande servering till allmänheten/slutet 

sällskap

8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 4 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 9 100 kr 10 000 kr Justerad

Tillfällig servering till allmänheten (1-2 dagar) 5 000 kr 2 100 kr 4 000 kr 1 200 kr 4 250 kr 3 100 kr 3 750 kr 4 600 kr 4 600 kr

Tillfällig servering till allmänheten (mer än 2 

dagar)

3 900 kr 400 kr 4 250 kr 3 100 kr 5 250 kr 6 100 kr 6 100 kr

Tillfällig servering till slutet sällskap, per 

serveringstillfälle

1 000 kr 1 000 kr 800 kr 1 200 kr 1 400 kr 1 600 kr 1 600 kr

Tillfällig servering till slutet sällskap, fler än 4 

tillfällen under 1 år

7 100 kr 7 100 kr

Tillfällig servering vid provsmakning/catering till 

allmänheten

2 300 kr 2 400 kr - 3 000 kr Ny

Tillfällig servering vid provsmakning/catering till 

slutet sällskap

600 kr 650 kr - 1 000 kr Ny

Gemensam serveringsyta 2 300 kr 1 800 kr 5 200 kr 5 000 kr - 3 000 kr Ny

Godkännande av lokal för catering 800 kr 650 kr 800 kr - 1 000 kr Ny

Pausservering till allmänheten 400 kr - 1 000 kr Ny

Ny bedömning till följd av förändring

Utökad alkoholdryck 3 000 kr 4 000 kr 3 100 kr 5 000 kr 2 600 kr 4 000 kr Justerad

Om-/tillbyggnad eller ändrade serveringslokaler 3 000 kr 4 000 kr 3 100 kr 5 000 kr 2 600 kr 2 600 kr

Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad 

företagsform

4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 3 100 kr 5 000 kr 5 200 kr 4 000 kr Justerad

Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad 

företagsform

4 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 5 200 kr 10 000 kr 5 200 kr 6 000 kr Justerad

Uteservering 3 000 kr 5 000 kr 2 600 kr 2 600 kr

Utökning tillstånd slutna sällskap catering 3 100 kr 2 600 kr 2 600 kr

Serveringstider 2 300 kr 1 200 kr 4 000 kr 3 100 kr 5 000 kr 2 600 kr 2 600 kr

Mindre ändringar t.ex. namnbyte 1 000 kr 1 000 kr

Avgift övrigt

Kunskapsprov 1 000 kr 1 000 kr 1 500 kr 1 200 kr 1 200 kr 1 200 kr
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport 500 kr 1 000 kr 1 200 kr - -

2020 Förslag 2021

Lomma

2020-10-19/LE



BILAGA 2

Avgifter per år för tillsyn

Burlöv Kävlinge Svedala Staffanstorp Vellinge Malmö Lund Lomma

Fast avgift 1 000 kr 700 kr 1 000 kr 400 kr 4 400 kr 4 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Rörlig avgift, baserad på årsoms för alkohol om

0-100 000 kr 1 500 kr 1 100 kr 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 2 000 kr 1 500 kr 2 000 kr Justerad

100 001-250 000 kr 1 500 kr 1 100 kr 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 4 400 kr 4 000 kr 2 500 kr 3 000 kr Justerad

250 001-500 000 kr 3 000 kr 2 100 kr 2 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 7 500 kr 6 000 kr 3 700 kr 4 000 kr Justerad

500 001-1 000 000 kr 4 000 kr 3 200 kr 4 000 kr 3 000 kr 6 000 kr 10 100 kr 8 000 kr 5 600 kr 6 000 kr Justerad

1 000 001-2 000 000 kr 6 000 kr 4 200 kr 6 000 kr 4 000 kr 7 500 kr 11 300 kr 9 500 kr 7 500 kr 7 500 kr

2 000 001-4 000 000 kr 5 300 kr 8 000 kr 5 000 kr 9 500 kr 13 200 kr 11 500 kr 9 300 kr 9 500 kr Justerad

4 000 001-5 000 000 kr 6 300 kr 10 000 kr 6 000 kr 11 000 kr 14 500 kr 13 000 kr

5 000 001-6 000 000 kr 12 000 kr 14 500 kr 13 000 kr

6 000 001-8 000 000 kr 17 700 kr 15 000 kr

8 000 001-12 000 000 kr 20 000 kr 17 000 kr

11 000 kr11 000 kr

Lomma

2020 Förslag 2021

2020-10-19/LE



BILAGA 3

Avgift för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen - Jämförelse och Förslag fr o m 2021-01-01

Avgifter vid ansökan

Burlöv Kävlinge Svedala* Staffanstorp* Vellinge Malmö Lund Lomma

Ny ansökan

Stadigvarande försäljning 8 000 kr 7 000 kr 7 630 kr 7 500 kr 7 500 kr 9 500 kr 8 800 kr 7 000 kr 8 000 kr Justerad

Tillfällig försäljning 5 000 kr 4 000 kr 3 750 kr 7 000 kr 6 000 kr 4 000 kr 4 000 kr

Ny bedömning till följd av förändring

Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad 

företagsform

4 000 kr 4 000 kr 5 400 kr 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr

Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad 

företagsform

8 000 kr 4 000 kr 5 400 kr 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 6 000 kr Justerad

Mindre förändringar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

 * Baserat på timtaxa

Avgifter per år för tillsyn

Burlöv Kävlinge Svedala Staffanstorp Vellinge Malmö Lund Lomma

Fast avgift 2 000 kr 2 000 kr - - 4 150 kr 6 000 kr 6 000 kr 2 000 kr 4 000 kr Justerad

Rörlig avgift - - 1 100 kr/h 1 025 kr/h - - - - -

Lomma

2020 Förslag 2021

Lomma

2020 Förslag 2021

2020-10-19/LE



BILAGA 4

Avgift för tillsyn övrigt - Jämförelse och Förslag fr o m 2021-01-01

Avgifter per år för tillsyn

Burlöv Kävlinge Svedala Staffanstorp Vellinge Malmö Lund Lomma

Fast avgift, vid försäljning av

- E-cigarett 2 000 kr 2 000 kr - - 1 250 kr 3 000 kr 2 000 kr - 2 000 kr Ny

- Folköl 2 000 kr 2 000 kr - - 1 250 kr 2 200 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr

- Receptfria läkemedel 2 000 kr 2 000 kr - - 1 250 kr 3 360 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Justerad

- E-cigarett och folköl 3 000 kr 2 000 kr - - 3 000 kr - 3 000 kr Ny

- Folköl och läkemedel 3 000 kr 2 000 kr - - 3 000 kr 2 800 kr 3 000 kr Justerad

- E-cigarett och läkemedel 3 000 kr 2 000 kr - - 3 000 kr - 3 000 kr Ny

- E-cigarett, folköl och läkemedel 3 700 kr 2 000 kr - - 2 250 kr 3 700 kr - 3 500 kr Ny

2020 Förslag 2021

Lomma

2020-10-19/LE
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 135 KS KF/2022:227 

Fastställande av reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av nu gällande taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. I beslut 2022-10-
25, § 116, föreslår miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ska rekommendera 
kommunfullmäktige att anta reviderad taxa i enlighet med nämndens förslag. Nämnden föreslår 
vidare att miljö- och byggnadsnämnden ska bemyndigas att framgent revidera avgifterna i taxan. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 224. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 224 
- Skrivelse 2022-10-27 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-25 § 116 
- Skrivelse 2022-10-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Nu gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, fastställd av kommunfullmäktige 
2021-03-18 § 23 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 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 gäller från och med 2023-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämnden 
bemyndigas att för varje kalenderår revidera handläggningskostnaderna per timme i taxan 
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges kommuner och regioners webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober år 2020. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämnden 
bemyndigas vidare att revidera tidsfaktor, årlig avgiftsfaktor och antal timmar per besök i 
taxan. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:227 

Förslag till fastställande av reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut:  
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 gäller från och med 2023-01-01, varvid nu 
gällande taxa upphör att gälla. 

- Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att för varje kalenderår revidera 
handläggningskostnaderna per timme i taxan med den procentsats som anges för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 
kommuner och regioners webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober år 2020. 

- Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas vidare att revidera tidsfaktor, årlig avgiftsfaktor och 
antal timmar per besök i taxan. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av nu gällande taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. I beslut 2022-10-
25, § 116, föreslår miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ska rekommendera 
kommunfullmäktige att anta reviderad taxa i enlighet med nämndens förslag. Nämnden föreslår 
vidare att miljö- och byggnadsnämnden ska bemyndigas att framgent revidera avgifterna i 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 2021-03-18, § 23. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att taxan för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen revideras för att bättre överensstämma med 
den faktiska tid som miljöenheten lägger ner på tillsyn och kontroll. Miljö- och byggnadsnämnden 
föreslår att följande revideras göras: 
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• Taxebilaga 1: Handläggning av ”anmälan om ny verksamhet enligt 38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” föreslås få fem underrubriker med 
olika tidsfaktorer. 

• Taxebilaga 2: För ”anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad” föreslås antalet 
timmar/besök ändras från 4 till 3. 

• Taxebilaga 2: För verksamhetskod 39.70 gällande hantering av bränslen och andra kemiska 
produkter föreslås den årliga avgiftsfaktorn ändras från 12 till 10. 

• Taxebilaga 2: För verksamhetskod 90.40 gällande lagring som en del av att samla in avfall 
föreslås den årliga avgiftsfaktorn ändras från 10 till 9. 

• Taxebilaga 2: Den årliga avgiftsfaktorn för skolor föreslås ändras från 4 till 6. 
• Taxebilaga 2: Den årliga avgiften för förskolor föreslås ändras från 2,5 till 4,5. 
• Taxebilaga 2: För ” Camping/stuganläggning” föreslås timmar/besök ändras från 8 till 6. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-25 § 116 
- Skrivelse 2022-10-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Nu gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen 

och livsmedelslagstiftningen, fastställd av kommunfullmäktige 2021-03-18 § 23 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljöenheten 
Författningssamlingen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
      Sammanträdesdatum s. 6 (42)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-10-25

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 116 Dnr MB22-903

Revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 

Ärendebeskrivning
Miljöenheten har gjort en översyn av gällande taxa och anser att en revidering behöver 
göras. Förändringarna berör justeringar i timmar för att ge en mer representativ bild av 
den tid som miljöenheten lägger ner på tillsyn och anmälan. 

De övergripande förändringarna är: 
• Taxebilaga 1: Handläggning av ”anmälan om ny verksamhet enligt 38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” har efter revidering fem 
underrubriker med olika tidsfaktorer.
- Miljöenheten anser att det har varit svårt att bestämma tidsfaktorn eftersom 
anmälningsplikten berör flera olika sorters verksamheter som varierar i 
handläggningstid. Förändringen innebär mer klarhet i vilken tid och kostnad som gäller 
för respektive anmälan.

• Taxebilaga 2: För ”anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad” har 
timmar/besök ändrats från 4 till 3 timmar.
- Miljöenheten anser att den nya tiden är mer representativ för miljöenhetens tid 
rörande inspektion med för- och efterarbete.

• Taxebilaga: För verksamhetskod 39.70 gällande hantering av bränslen och andra 
kemiska produkter, har den årliga avgiftsfaktorn ändrats från 12 till 10. 
- Miljöenheten anser att den nya tiden är mer representativ för miljöenhetens tid 
rörande inspektion med för- och efterarbete.

• Taxebilaga 2: För verksamhetskod 90.40 gällande lagring som en del av att samla in 
avfall, har den årliga avgiftsfaktorn ändrats från 10 till 9.  
- Miljöenheten anser att den nya tiden är mer representativ för miljöenhetens tid 
rörande inspektion med för- och efterarbete.

• Taxebilaga 2: Den årliga avgiftsfaktorn för skolor har ändrats från 4 till 6. 
- Miljöenheten anser att det finns ett behov av att öka tillsynsintervallet för grundskolor, 
grundsärskolor och specialskolor på grund av återkommande brister. Vid en jämförelse
med Samverkan sydväst (Vellinge, Staffanstorp, Kävlinge, Svedala och Burlöv) framkom 
att samtliga kommuner har ett tillsynsintervall på 1-2 år. Det anses därför rimligt att 
miljö- och byggnadsnämnden ökar tillsynsintervallet från 3 till 2 år och därmed ökar 
avgiftsfaktorn från 4 till 6.

Forts



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
      Sammanträdesdatum s. 7 (42)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-10-25

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 116 (forts) Dnr MB22-903

• Taxebilaga 2: Den årliga avgiften för förskolor har ändrats från 2,5 till 4,5. 
- Miljöenheten anser att det finns ett behov av att öka tillsynsintervallet för förskolor på 
grund av återkommande brister. Vid en jämförelse med Samverkan sydväst (Vellinge, 
Staffanstorp, Kävlinge, Svedala och Burlöv) framkom att samtliga kommuner har ett 
tillsynsintervall på 1-2 år. Det anses därför rimligt att miljö- och byggnadsnämnden ökar 
tillsynsintervallet från 3 till 2 år och därmed ökar avgiftsfaktorn. Den nuvarande avgiften 
som innebär 7,5 timmar per besök (2,5 x 3) anses inte täcka den tid som miljöenheten 
lägger ner på inspektion samt för- och efterarbete. Det anses därför nödvändigt att öka 
avgiftsfaktorn till 4,5 så att antalet timmar per besök istället blir 9 timmar.

• Taxebilaga 2: För ” Camping/stuganläggning” har timmar/besök ändrats från 8 till 6 
timmar.
- Miljöenheten anser att den nya besöksavgiften är mer representativ för miljöenhetens 
tid rörande inspektion med för- och efterarbete. 

Bakgrund/Analys
Miljöenheten anser att taxan efter revidering är mer representativ för den faktiska tid 
som miljöenheten lägger ner på anmälan och tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden 
föreslås bemyndigas att framgent justera avgifterna för att på ett mer effektivt sätt 
kunna genomföra granskningar med tätare intervall. Små redaktionella ändringar som 
föranleds av exempelvis ny lagstiftning samt ändringar som innebär små justeringar av 
avgifter kan på så sätt ske med kortare beslutsprocess.

Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett inom avdelningen, 
kommunledningsförvaltningen, närliggande kommuner (jämförelse) samt Sveriges 
Kommuner och Regioner. 

Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning.

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2022-10-11, § 120.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2022-10-04
- Protokoll från arbetsutskottet, § 120/22

Forts



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
      Sammanträdesdatum s. 8 (42)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-10-25

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 116 (forts) Dnr MB22-903

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
- Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen.

- Taxan föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2023.
- Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bemyndigas att framgent justera avgifterna 

inom aktuell taxa.

./. Bilaga

––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 
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 Regioners webbplats i oktober. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober år 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.



    FÖRFATTNINGSSAMLING     2 (27)
___________________________________________________________________________________________

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

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk 
för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

5 

2. Håltagning med engångskassett, rakning med kniv eller rakblad 3 
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Beskrivning TF Timavgift

3. Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor 12 

4. Förskola, grundskola, gymnasieskola, specialskola, förskoleklass, grundsärskola, 
gymnasiesärskola eller internationell skola

12 

5. Öppen förskola, öppen fritidsverksamhet eller fritidshem 6 

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 

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 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.

3 

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.

10 
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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.

9 

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 6 

200.10-6 8-12 C Förskola 4,5 

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 6 

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
Kommunfullmäktige  §    23 / 2021 03 18
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 136 KS KF/2022:201 

Fastställande av reviderade föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-09-26, § 57, beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade avfallsföreskrifter för Lomma kommun i enlighet med 
nämndens förslag. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 225. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 225 
- Skrivelse 2022-10-22 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 57 
- Skrivelse 2022-09-08 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 81 
- Nu gällande föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 2020-12-03  

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderade föreskrifter för 

avfallshantering i Lomma kommun fastställs i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. De reviderade föreskrifterna gäller från och med 2023-01-01, varvid nu gällande 
föreskrifter upphör att gälla. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden 
bemyndigas att vid behov revidera det inledande avsnittet i föreskrifterna för 
avfallshantering, vilket har rubriken ”Information” och innehåller information som 
kompletterar avfallsföreskrifterna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:201 

Förslag till fastställande av reviderade föreskrifter för avfallshantering i Lomma 
kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderade föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun fastställs i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. De reviderade föreskrifterna gäller från och med 2023-01-
01, varvid nu gällande föreskrifter upphör att gälla. 

- Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att vid behov revidera det inledande avsnittet i 
föreskrifterna för avfallshantering, vilket har rubriken ”Information” och innehåller information 
som kompletterar avfallsföreskrifterna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-09-26, § 57, beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade avfallsföreskrifter för Lomma kommun i enlighet med 
nämndens förslag. 

Bakgrund/Analys 
Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning 
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt 15 kap. i 
miljöbalken. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Kommunfullmäktige fastställde 2020-12-03, § 81, Renhållningsordning för Lomma kommun, 
bestående av gemensam kretsloppsplan "Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–
2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 
Ystad" och "Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun".  

Föreskrifterna för avfallshantering i Lomma kommun reglerar ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och fastighets- och nyttjanderättsinnehavare när det gäller avfallshantering. 
Föreskrifterna innehåller därtill bestämmelser om bland annat utformning av avfallsutrymmen, små 
och enskilda avloppsanläggningar, hämtningsplats, drag- och transportväg, åtgärder inför hämtning, 
hämtningsområden och hämtningsintervall, sortering, emballering och överlämnande. 

Enligt 15 kap. 20 § miljöbalken ska bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet falla under det kommunala ansvaret från och med år 2023. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår därför att bestämmelserna om sortering, emballering och överlämning i 50 §, tabell 1, i 
avfallsföreskrifterna kompletteras med instruktioner för hantering av bygg- och rivningsavfall. Vidare 
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föreslår samhällsbyggnadsnämnden att sammanställning över undantag och vilken instans som 
prövar olika ärenden i 51 §, tabell 2, kompletteras med information om bygg- och rivningsavfall. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även att föreskrifterna kompletteras med en bestämmelse, 63 §, 
om undantag från krav på sortering av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar. 

Vid sidan om dessa kompletteringar föreslår samhällsbyggnadsnämnden att rubriken ”§§ 32-38 
Åtgärder inför hämtning” kompletteras med följande underrubrik ”Tömning av kärl eller container 
och hämtning av säck eller storsäck”.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår slutligen att hämtningsintervallen som regleras i Bilaga 2 i 
avfallsföreskrifterna revideras så att de överensstämmer med avfallstaxan. 

Enligt miljöbalken 15 kap. 42 § ska kommunen innan en ny renhållning antas på lämpligt sätt och i 
skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse av renhållningsordningen. Kommunen ska även ställa ut ett förslag till renhållningsordning 
för granskning under minst fyra veckor. Förslaget till reviderade föreskrifterna för avfallshantering 
har ställt ut på samråd på kommunens webbplats och på SYSAV:s webbplats. Förslaget har även 
remitterats till miljö- och byggnadsnämnden och Länsstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 57 
- Skrivelse 2022-09-08 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 81 
- Nu gällande föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun, fastställda av kommunfullmäktige 

2020-12-03  

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
SYSAV. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Författningssamlingen 
SYSAV 
Miljöenheten 
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Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-09-26 

Justerande Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SBN § 57 SBN/2022:228 

Förslag till antagande av reviderade avfallsföreskrifter för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 januari 2023 kommer bygg- och rivningsavfall att vara ett kommunalt ansvar (om det 
inte uppstår i yrkesmässig verksamhet). Det finns även ett lagkrav för den som genererar avfallet att 
sortera det i sex fraktioner (trä, mineral, metall, glas, plast och gips). Om kunden har sorterat ut 
avfallet i dessa fraktioner måste kommunen ta emot dem separat, både på återvinningscentralen och 
fastighetsnära. Har kunden inte möjlighet att sortera ska denna ansöka om dispens, men oavsett har 
kommunen en skyldighet att ta emot/hämta avfallet om kunden begär detta. Lagändring innebär i sin 
tur behov av förändring av avfallsföreskrifterna.  

Tabell 1 i bilaga 2 behöver även redigeras gällande tömningsintervallen för att överensstämma med 
avfallstaxan.  

När en förändring av föreskrifterna görs, som påverkar ett flertal personer, ska föreskrifterna först 
ställas ut på remiss med möjlighet att inkomma med synpunkter. Ändringarna berör främst 
kommuninvånarna och har ställts ut för remiss på kommunens hemsida och Sysavs hemsida. De 
berör även miljö- och byggnadsnämnden samt Länsstyrelsen och har skickats för remiss till dessa.   

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Föreslagna avfallsföreskrifter – med ändringsmarkeringar

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta 
följande: 

- Reviderade avfallsföreskrifter för Lomma kommun fastställs i enlighet med bilaga.

./. Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  



 

1 
 

  

Antagen av kommunfullmäktige 
2022-xx-xx 

 
 
 
 
Lomma kommun  



 

 
 

Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Lomma kommuns avfallshantering bland annat: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 
• Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
• Avfallstaxa för kommunen, som är beslutad av kommunfullmäktige 
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

• De här föreskrifterna för avfallshantering 
• Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2021:1 och 2012:2)   
• Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
• Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Kommunen har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan  
2021-2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som tillsammans med dessa 
föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för kommunen. I planen 
fastställs mål, indikatorer och åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. 
Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
kommunens hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på dekaler på avfallsbehållare 
och annan insamlingsutrustning samt i tryckt informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Sysavs hemsida, 
www.sysav.se. 
 
Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna §§ 51-63 
finns på kommunens hemsida, www.lomma.se eller Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
  

http://www.sysav.se/
http://www.lomma.se/
http://www.sysav.se/


 

 
 

Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 2 § miljöbalken, om avfallsförebyggande åtgärder: 
Med avfallsförebyggande åtgärder avses åtgärder som vidtas innan ett ämne eller 
föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden avfall, en minskning 
av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa 
effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov till.   
 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om avfallstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att avfallstaxan får vara 
miljöstyrande. Avfallstaxan får finansiera åtgärder för att informera hushåll och 
verksamhetsutövare, som producerar avfall som kommunen ansvarar för, om 
avfallsförebyggande åtgärder. Avfallstaxan får även finansiera åtgärder för insamling och 
sortering av återanvändbara produkter. 
 



 

 
 

3 kap. 4 § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall. 
 
3 kap. 3 § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till 
det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller. 
 
3 kap. 4a § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett 
insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Fastighetsägaren får avböja 
borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till 
fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
3 kap. 5 § avfallsförordningen, om elavfall: 
Den som har avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 
ska sortera ut det och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar 
återvinning eller annan hantering som är godtagbar ur miljösynpunkt. 
 
5 kap. 15 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till kommunen. 
 
Det som sägs om fastighetsinnehavare i stycket ovan gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastighet.  

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Detta ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare och lämnas i producenternas 
insamlingssystem. Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, 
glas, metall och plast, bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter 
innehåller lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten 
hanteras den som avfall från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, 
LED-lampor, lysrör och andra ljuskällor, övrigt elavfall, däck, läkemedel och annat 
avfallsslag som enligt förordning kan komma att omfattas av producentansvar.  
 
Kommunerna är, enligt samarbetsavtal med producenterna, ansvariga för att ta emot 
batterier och elavfall på återvinningscentralerna samt på andra insamlingsställen som 
kommunen hänvisar till. 
 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att informera om krav och hantering 
avseende förpackningar, elavfall, och bilar. 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen. Information om hur textilier ska 
samlas in för att återbruk eller återvinnas kommer att finnas på Sysavs hemsida 
efterhand som textilinsamlingen utvecklas. Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller 
återvinnas lämnas till ideella eller privata organisationers insamling.   



 

 
 

Döda djur och slaktbiprodukter 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur kan lämnas till veterinär som har avtal för vidare 
omhändertagande, särskild djurkremeringsanläggning hos Sysav eller annan godkänd 
verksamhet för kremering. Vid nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, 
ska kommunens tillsynsmyndighet kontaktas enligt 12 § förordningen (2006:814) om 
foder och animaliska biprodukter. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om 
hur denna typ av avfall ska hanteras. 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SS-EN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning av utgående vatten. Ytterligare 
regler finns i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och 
avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Kommunen fattar som första instans beslut i alla ärenden gällande 
dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte håller med om beslutet kan detta 
överklagas.  
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Den avfallsansvariga nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 
§ miljöbalken, och som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga 
nämnden har särskilt ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs 
av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som kommunen 
ansvarar för utförs av kommunens avfallsorganisation och upphandlad entreprenör. 
 
4 § Tillsynsmyndigheten sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken 
och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap.  
1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa 
föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun.  

§ 2 Ikraftträdande 
2 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2023-01-01 då tidigare beslutade föreskrifter 
Dnr KS KF/2020:xxxxxx upphör att gälla. 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.   
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens avfallstaxa, för insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 
 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-63 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, till exempel vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, 
mängd och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen lämna 
uppgifter till kommunen om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § 
avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, avsaknad av farbar väg, felplacerad, överfull eller för tung behållare har 
kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle, eller som en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
avfallstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall 
ska extrahämtning beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljön om avfallet lämnas kvar på fastigheten, har kommunens 
avfallsorganisation rätt att hämta avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning. Hämtning 
utförs mot särskild avgift enligt kommunens avfallstaxa. Vid upprepade fel kan 
avfallsansvarig nämnd ändra abonnemanget. 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation, större renovering av avfallsutrymme. 
Kommunens avfallsorganisation ska kontaktas inför installation och anläggande av 
små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tankar för malt matavfall. Inför 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska även 
tillsynsmyndigheten kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar gällande 
små/enskilda avlopp. Inför installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman 
även kontaktas. Detta ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och 
utformning. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, anläggningen som 
ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

 
  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 



 

4 
 

§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används, eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida.
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16 § Kommunens avfallsorganisation ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där 
avfall hämtas. Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15 § Avfallsutrymmen ska: 
• Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 

ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

• Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

• Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av dörrar 
eller portar. 

• Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

• Kunna lämnas utan nyckel.  

• Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

• Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

• Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar,  
fettavskiljare och tankar för matavfall 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 10 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Tillägg för dragning av kärl kan beställas 
enligt Lomma kommuns avfallstaxa, maximal dragväg är 40 meter från platsen där 
hämtningsfordonet stannar till anslutningspunkten för tömning om det inte finns särskilda 
skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där hämtningsfordonet stannar och 
botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om det inte finns särskilda skäl för 
undantag. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen beställa sluttömning från 
kommunens avfallsorganisation.  
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 
fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och behållarens lyftanordning är högst 5 meter. Gränsen på 5 
meter gäller för behållare som väger högst 2 000 kilogram. Om behållare väger högst 
1 000 kilogram är 10 meter godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid tomtgräns vid väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunen.  

 
Den avfallsansvariga nämnden anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärl ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet uppnås. Kärl ska till 
exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till exempel ett 
backkrön eller en kurva.  
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen så nära 
platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När hämtningsfordonet inte kan 
köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt 
kommunens avfallstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 40 meter för kärl. Kärl för 
trädgårdsavfall ska stå vid tomtgränsen vid en väg som är farbar enligt §§ 28-30, eller vid 
överenskommen plats. Dragväg för kärl avsett för trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan 
finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer inom samma 
fastighet. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för 
matavfall där hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en 
avgift för dragväg för slang enligt kommunens avfallstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri i sådan 
utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang utan svårighet. 
Dragvägen bör ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl och när slang 
dras till små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Dragvägen ska 
vara utan trösklar och trappsteg. Passager ska vara anpassade till de kärl som 
används vid fastigheten. Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas 
bör den inte överstiga 1:20 och ska inte överstiga 1:12. 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt och det ska inte finnas utstickande 
grenar eller andra hinder. Transportvägen ska också röjas från snö och vara halkfri. 
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter.  
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Transportvägen ska vara minst 5,5 meter bred om vägen inte är enkelriktad. Om bilar får 
parkeras längs vägen så ska den vara bredare. Om vägen är enkelriktad och det inte 
finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter.  
 
Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden.  
Transportvägen ska klara tyngden av de hämtningsfordon som normalt används. 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboenden. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl eller container och hämtning av säck eller 
storsäck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas med draghandtag ut mot gatan enligt instruktioner från kommunens 
avfallsorganisation. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.30 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastspända eller fastlåsta när avfallet ska hämtas. När flera kärl står 
tillsammans ska utrymmet framför och mellan kärlen vara så stort 
att de lätt kan dras ut och ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål 
på behållaren vid hämtningstillfället. Det ska inte heller finnas snö 
eller is på locket. Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat 
lås än ett som kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
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Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar,  
fettavskiljare och matavfallstankar 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra ordinarie tömning. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara 
lätt tillgängliga inför tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är 
oklart vilken fastighet anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar 
som visar vilken fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska 
märkas ut tydligt inför tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  
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§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i avfallstaxan användas och som 
kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ införskaffas av fastighetsinnehavaren.  

Container införskaffas och ägs av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall 
införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren. Matavfall från avfallskvarn får bara 
ledas till separat tank för detta ändamål, inte till avloppsnät eller små/enskilda 
avloppsanläggningar.  

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service av 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp, 
fettavskiljare och tankar för matavfall sköts enligt tillverkarens anvisningar och att 
åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att anläggningar för små/enskilda avlopp och fettavskiljare följer de reningskrav som 
ställs från tillsynsmyndigheten på utgående vatten efter rening.  
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnadspris eller en avgift enligt 
avfallstaxan. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation behöver repareras efter något sådant har 
kommunens avfallsorganisation rätt att debitera fastighetsinnehavaren kostnaden för det. 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för byte eller reparation av kärl på grund av 
normalt, vardagligt slitage, eller skada som uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
47 § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens avfallstaxa. Hämtningen 
sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation meddelar i vilken 
ordning hämtning sker. Avfallet ska transporteras bort så ofta att det inte uppstår 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar, så länge det inte är fråga om grovavfall. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att det inte finns fel slags föremål i avfallet som 
hämtas. För att materialet ska kunna återvinnas behöver det vara så rent från andra 
material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms och att 
avfallet inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat så 
att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan olägenhet 
för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan återbrukas ska i första 
hand sorteras och lämnas till en återvinningscentral, om denna möjlighet finns, eller till 
någon second hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 
Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 
Bygg- och rivningsavfall ska alltid sorteras i minst de 
fraktioner som anges i 3 kap. 10 § och 12 § 
avfallsförordningen, enligt bestämmelse om farligt avfall i 
dessa föreskrifter samt i övrigt enligt 
avfallsorganisationens anvisningar beroende på bygg- och 
rivningsavfallets art och sammansättning. 

Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får lämna 
bygg- och rivningsavfall till en återvinningscentral. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.   

Bygg- och rivningsavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning och 
debitering enligt avfallstaxan. 

Det ingår inte i kommunens ansvar att samla in eller 
omhänderta bygg- och rivningsavfall som producerats i 
yrkesmässig verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, 
till exempel eternit som innehåller asbest. Sådant avfall 
måste hanteras enligt regler för farligt avfall. Asbest ska 
förpackas före överlämning. 

Elavfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 
Elavfall är allt som drivs med sladd eller 
batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

Elavfall, ljuskällor och batterier omfattas 
av producentansvar. 

Emballering och överlämning 
Elavfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet Samlaren. 

Hushåll får lämna elavfall, batterier och ljuskällor till Farligt 
Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på de 
flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 
Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
samt syror. 

Emballering och överlämning 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet ska sorteras och 
lämnas enligt instruktioner på plats. Vissa typer av farligt 
avfall kan även lämnas till Farligt Avfall-bilen. 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll och lämnas i uppmärkt och väl försluten behållare.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom samma 
kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  
Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 
Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 
med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 
Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper.  

Emballering och överlämning 
Förpackningar och returpapper som sorteras i 
behållare på fastigheten ska läggas i avsett fack 
eller behållare. Avfallet får inte emballeras i annat 
materialslag.  

Förpackningar och returpapper kan även lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 
Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

 

 

Emballering och överlämning 
Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
och debitering enligt avfallstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person.  
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Latrin 

Beskrivning och exempel 
Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 
Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

Matavfall 

Beskrivning och exempel 
Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök och liknande. I begreppet 
matavfall ingår också avfall som mals 
eller hälls ut i vasken, men bara om 
avfallet samlas upp i en sluten tank.  

Emballering och överlämning 
Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall eller i facket för 
matavfall i flerfackskärl. Det är även möjligt att 
kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 
Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 
Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga och 
uppmärkta behållare med tättslutande lock. 
Behållarna lämnas till en återvinningscentral eller 
annan plats som kommunens avfallsorganisation 
hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 
Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, elavfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar) har 
sorterats ut. Grovavfall, trädgårdsavfall, 
slam, eller filtermaterial från 
små/enskilda avloppsanläggningar  
räknas inte heller som restavfall. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i flerfackskärl. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen.  

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler 
(eller liknande kliniskt avfall).  

Emballering och överlämning 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler (eller liknande 
kliniskt avfall) ska läggas i särskilda behållare som 
hämtas i förväg på apotek och även lämnas där.  
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Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 
Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 
Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord, grus, grövre grenar, rotklumpar, stammar 
och stubbar ska lämnas till en återvinningscentral 
enligt instruktioner.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från kommunens avfallsorganisation. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar 

Beskrivning och exempel  
Till exempel däck och läkemedel.  

Emballering och överlämning  

Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51-63 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna får endast göras av 
fastighetsinnehavaren (endast fastighetsinnehavaren, inte enligt definitionen i bilaga 1, tabell1). 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-63
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Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 

 

  

ÄRENDE HÄNVISNING TILL 
PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 56 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamma 
avfallsbehållare 

§ 57 

 

Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 58 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Uppehåll i hämtning av rest- 
och matavfall 

§ 59 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/ enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 60 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från fettavskiljare 

§ 61 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Undantag från krav på 
sortering av bygg- och 
rivningsavfall under 
kommunalt ansvar 

§ 62 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 63 Ansökan till tillsynsmyndigheten 
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Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras minst en månad 
innan komposteringen påbörjas. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall eller 
avfall från små/enskilda avloppsanläggningar inom fastigheten, ska ansökan om det 
lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering påbörjas. Ansökan 
kan godkännas om kompostering sker i avsedd anläggning på fastigheten och om 
materialet används som jordförbättringsmedel inom fastigheten.  
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
56 § Restavfallet kan hämtas var fjärde vecka under förutsättning att: 

• Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54. 

 
Anmälan om hämtning var fjärde vecka ska lämnas till avfallsansvarig nämnd minst en 
månad innan undantaget ska träda i kraft. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst tre år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
 

Gemensam avfallsbehållare 
57 § Två eller tre fastighetsinnehavare, som bor nära varandra och som har samma typ 
av abonnemang, kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang. 

De kan få dispens från kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga 
fastighetsinnehavare komposterar allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt 
§ 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3.  Ansökan är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten att 
använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. 
 
Gemensamhetslösning  
58 § Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns. 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare.  

 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Rest- och matavfall 
59 § Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet med helårsabonnemang inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande period av minst sex månader. 
 

- En fastighet med fritidsabonnemang inte kommer att nyttjas någon gång under 
hämtningsperioden vecka 16-39. 

 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
60 § Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
 
Fettavskiljare 
61 § Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
fettavskiljare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. Uppehåll kan tillåtas under 
förutsättning att fettavskiljaren inte kommer nyttjas under en sammanhängande period av 
minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
 

Undantag från krav på sortering av bygg- och rivningsavfall 
under kommunalt ansvar 
62  § Undantag från krav på sortering av bygg- och rivningsavfall under kommunalt 
ansvar kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten medges fastighetsinnehavare om: 
 

- Separat insamling inte är genomförbar, eller 
- Separat insamling inte ger fördelar som överväger nackdelarna 

 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. 
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
63 § Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att 
själv ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är 
betryggande för människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda varken kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under 
tiden som undantaget gäller. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter enligt § 52 och ska lämnas in minst en månad innan 
undantaget ska börja gälla. Undantag beviljas för minst ett år och högst tre år i taget. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för 
matavfall. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för sopsäckar, kärl- 
och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, kassun till 
underjordsbehållare eller annat som används vid uppsamling av 
avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller 
ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan 
förberedas för återbruk 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande är 
funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, husgeråd, 
textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd som utses enligt kommunens reglemente. 

Avfallshantering Insamling, transport eller behandling av avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det är till 
exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av hushållsavfall. 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några gånger 
om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika platser i 
kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt 
avfall, inklusive mindre el- och elektronikprodukter, upp till en 
mikrovågsugns storlek. Se mer information på sysav.se. 

Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  

Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett komplement till 
en biologisk behandling, till exempel en markbädd. Fosforfällor kan 



 

 

också användas som efterbehandling efter till exempel ett 
minireningsverk.  

Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i avloppsvattnet binds 
till ett material med hög kapacitet för fosforbindning. I allmänhet 
används kalkbaserade filtermaterial. Fosforfällor innehåller en 
utbytbar filterkassett, eller säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i 
bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 kap 3 § miljöbalken. 
Det är till exempel matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), 
grovavfall, trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även latrin, avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel slam, förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, men 
måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från verksamheter 
ingår inte i hushållsavfall och verksamheter ansvarar själva för att 
deras farliga avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i vanliga 
bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från verksamheter. 
Avfallet ska gå att jämställa med avfall från hushåll och är ett 
resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar. Som 
exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar och restauranger, 
avfall från fettavskiljare, samt avfall som uppkommer genom 
städning och genom att saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och busstationer, 
hamnar, skolor, fritidsanläggningar och samlingslokaler, 
konventionellt avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar samt 
avfall från kontor, handel och köpcentrum är hushållsavfall då det 
går att jämställa med avfall från hushåll. 

Från 1 januari 2023 gäller att Bygg- och rivningsavfall ingår i 
begreppet hushållsavfall om det uppkommer då ett hushåll bygger, 
renoverar eller river. Om däremot en yrkesperson utför arbetet 
räknas det istället som verksamhetsavfall  

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel och annat löst material är 
inte godkänt. 

  



 

 

Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Matavfallstank Matavfallstank är en tank för uppsamling av kvarnat 
matavfall. Tanken töms med ett slamsugningsfordon. 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller bortskaffas på ett sådant sätt som krävs för en hälso- 
och miljömässigt godtagbar avfallshantering.  

Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

• Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021-2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

• Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 

  



 

 

 

 
  

Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Behållare som helt eller delvis är nergrävd i marken. Vid 
tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp, med 
hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad, där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En plats som ingår i producenternas insamlingssystem och 
är öppen för allmänheten.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 
AVFALLSSLAG EN- OCH TVÅBOSTADHUS 

SAMT FRITIDSHUS 
FLERBOSTADSHUS/ 
GEMENSAMHETSLÖSN
ING 

VERKSAMHETER 

Matavfall Normalt varannan vecka. 
Samt varje vecka under 
perioden vecka  
27–36. 

Fritidsabonnemang töms 
varannan vecka under vecka  
16–39. Samt varje vecka 
under perioden vecka  
27–36. 

Minst en gång 
varannan vecka och 
inte oftare än tre 
gånger per vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare än 
tre gånger per 
vecka. 

Restavfall Normalt varannan vecka. 
Samt varje vecka under 
perioden vecka  
27–36. 

Om matavfall komposteras 
och anmälan har gjorts enligt 
§ 56, får behållare för 
restavfall tömmas var fjärde 
vecka. 

Fritidsabonnemang töms 
varannan vecka under vecka  
16–39. Samt varje vecka 
under perioden vecka 27–36. 

Minst en gång 
varannan vecka och 
inte oftare än tre 
gånger per vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare än 
tre gånger per 
vecka. 

Grovavfall Det går att beställa för 
enstaka hämtning varannan 
vecka. 

Det går att beställa för 
enstaka hämtning 
varannan vecka. 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med kärl som 
töms en gång varannan 
vecka under vecka 11–50. 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl 
som töms en gång 
varannan vecka under 
delar av året. 

 

 

 
  



 

 

Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång per år. 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske minst 4 gånger per år eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 137 KS KF/2022:222 

Fastställande av reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-26, § 56, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet med nämndens 
förslag. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 226. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 226 
- Skrivelse 2022-10-21 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 56 
- Skrivelse 2022-08-25 från tekniska avdelningen 
- Nu gällande avfallstaxa för Lomma kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2021-12-02 § 

118 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderad avfallstaxa för Lomma 

kommun fastställs i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan gäller från och med 2023-01-
01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige konstaterar 
att det saknas en risk- och konsekvensbedömning av att införa maxantal kostnadsfria besök 
på återvinningscentralerna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:222 

Förslag till fastställande av reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderad avfallstaxa för Lomma kommun fastställs i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan 
gäller från och med 2023-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-26, § 56, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet med nämndens 
förslag. 

Bakgrund/Analys 
Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. I 
samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, 
återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom tjänstekoncessionsavtal bedriver Sysav sedan 2017-
01-01 avfallsverksamheten i Lomma kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att maxtaxan för hämtning av returpapper genom 
entreprenörers försorg indexjusteras med avfallsindex, vilket motsvarar en höjning med 15 %. 
Orsaken till den föreslagna höjningen uppges vara att stigande bränslepriser medför ökade kostnader 
för entreprenören. 

Sysavs styrelse har beslutat att år 2023 införa en begränsning av antalet avgiftsfria besök per myndig 
privatperson och år vid återvinningscentralerna. De första 26 besöken är avgiftsfria för 
privatpersoner. Därefter debiteras besök med samma avgift som ett företagsbesök, i dagsläget 325 
kr inklusive moms. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att avfallstaxan kompletteras med 
information om denna avgift. 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vidare att det ska införas avgifter för hämtning av underjordiska 
container. I taxan saknas det idag avgifter för tömning av underjordiska container. Dessa töms med 
specialfordon (kranbil) och debiteras för närvarande enligt självkostnadsprincipen. 

Enligt 15 kap. 20 § miljöbalken ska bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet falla under det kommunala ansvaret från och med år 2023. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår därför att det i taxan införs avgifter för insamling av bygg- och rivningsavfall som uppkommit 
i icke yrkesmässig verksamhet. 
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Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det av samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
reviderad avfallstaxa inte framgår att det för myndiga privatpersoner handlar om 26 avgiftsfria besök 
per år. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att den föreslagna formuleringen ”För myndiga 
privatpersoner ingår 26 fria besök på någon av Sysavs återvinningscentraler, efter detta debiteras 
den enskilde besökaren 325:-/besök.” ersätts med formuleringen ”För myndiga privatpersoner ingår 
26 avgiftsfria besök per år på någon av Sysavs återvinningscentraler. Efter detta antal besök 
debiteras den enskilde besökaren med 325 kr/besök.” 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 56 
- Skrivelse 2022-08-25 från tekniska avdelningen 
- Nu gällande avfallstaxa för Lomma kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2021-12-02 § 118 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
SYSAV. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Teknik- och fastighetschefen 
Författningssamlingen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 5 av 13 

Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-09-26 

Justerande Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SBN § 57 SBN/2022:228 

Förslag till antagande av reviderade avfallsföreskrifter för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 januari 2023 kommer bygg- och rivningsavfall att vara ett kommunalt ansvar (om det 
inte uppstår i yrkesmässig verksamhet). Det finns även ett lagkrav för den som genererar avfallet att 
sortera det i sex fraktioner (trä, mineral, metall, glas, plast och gips). Om kunden har sorterat ut 
avfallet i dessa fraktioner måste kommunen ta emot dem separat, både på återvinningscentralen och 
fastighetsnära. Har kunden inte möjlighet att sortera ska denna ansöka om dispens, men oavsett har 
kommunen en skyldighet att ta emot/hämta avfallet om kunden begär detta. Lagändring innebär i sin 
tur behov av förändring av avfallsföreskrifterna.  

Tabell 1 i bilaga 2 behöver även redigeras gällande tömningsintervallen för att överensstämma med 
avfallstaxan.  

När en förändring av föreskrifterna görs, som påverkar ett flertal personer, ska föreskrifterna först 
ställas ut på remiss med möjlighet att inkomma med synpunkter. Ändringarna berör främst 
kommuninvånarna och har ställts ut för remiss på kommunens hemsida och Sysavs hemsida. De 
berör även miljö- och byggnadsnämnden samt Länsstyrelsen och har skickats för remiss till dessa.   

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Föreslagna avfallsföreskrifter – med ändringsmarkeringar

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta 
följande: 

- Reviderade avfallsföreskrifter för Lomma kommun fastställs i enlighet med bilaga.

./. Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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F 2.2   
Avfallstaxa för Lomma kommun 
 

 

 

 

 

Ansvarig handläggare: 

Teknik- och fastighetschef 

 

Översyn av dokumentet görs en gång per år 
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Denna taxa för hantering av hushållsavfall i Lomma kommun har beslutats med stöd av 27 kap. 4 § 
Miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX, § XXX. Taxan gäller från 1 januari 
2023.  
 

1 § Kommunens skyldigheter 

Kommunen ansvarar för avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och benämns i denna taxa 
hushållsavfall. För hanteringen gäller Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun i kommunens 
Renhållningsordning. Kommunens renhållningsansvar åvilar tekniska nämnden och verkställs av 
Sysav.  
 

2 § Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet  
Avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg ska erläggas till Sysav. Avgiftsskyldig är fastighetsinnehavare. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen 
ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägandeförhållandena eller annan ändring som berör 
avfallshanteringen ska snarast anmälas till Sysav. Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då 
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället eller då avfallsbehållaren inte använts.  
 
Utebliven tömning ska anmälas inom nedanstående tidsspann för att felet ska kunna avhjälpas inom 
skälig tid. Anmäls utebliven tömning efter nedanstående tidsspann står fastighetsägaren för 
kostnaden för extra tömning efter beställning (enligt 6 § punkt 3.6).  

• Inom 3 dagar från ordinarie tömningsdag vid tömning varje eller varannan vecka 
• Inom 6 dagar från ordinarie tömning vid tömning var fjärde vecka 

 

3 § Indexreglering  
Till grund för indexreglering ligger renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall med 
specialfordon, inklusive drivmedel. Regleringen träder i kraft den 1 januari året efter 
avstämningsperioden och är sedan fast hela året ut. Indexreglering kan ske första gången 2022-01-01 
och omfattar index för avstämningsperioden augusti 2020 (basmånad) till augusti 2021. Tekniska 
nämnden fastställer avgifterna i taxan baserat på index.        
 

4 § Taxans olika delar 

Avfallstaxan består av grundavgift, rörlig avgift och tilläggsavgifter, som tillsammans blir den årliga 
avgiften för avfallshanteringen. En- och tvåfamiljshus som har fått beviljat uppehåll betalar 
grundavgift under uppehållsperioden.   
 
När hushåll har beviljats att dela kärl ska grundavgiften betalas för varje hushåll. Den rörliga avgiften 
delas upp på de hushåll som delar abonnemang.  
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5 § Avgifter  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Innehåll:  
1. En- och tvåfamiljshus 

- Helårsabonnemang  
- Fritidsabonnemang 

2. Flerfamiljshus och verksamheter 

- Helårsabonnemang  
- Sommarabonnemang  
- Evenemangsabonnemang 
- Auktoriserad hämtning av returpapper 

3. Övriga extra tjänster  

- Trädgårdsavfall 
- Grovavfall 
- Lämna på återvinningscentral 
- Gångavstånd 
- Större mängder restavfall 
- Extra hämtning 
- Tvätt av kärl och container 

4. Slam- och fettavskiljare 

- Slamavskiljare  
- Fettavskiljare 
- Övriga extra tjänster 
- Tillfälliga toalettvagnar 

5. Container 

- Direkttömmande container 
- Underjordiska container 
- Lastväxlare/Liftdumper 
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1 En- och tvåfamiljshus 
 

1.1 HELÅRSABONNEMANG – FYRFACKSKÄRL, TVÅFACKSKÄRL ELLER RESTAVFALLSKÄRL 
 

Helårsabonnemang - fyrfackskärl 
Kärlstorlek, liter 

kärl 1 + kärl 2 
Antal tömningar per år 

kärl 1 respektive 2 
Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

370 + 370  31/13 570 1 780 2 350 

370 + 370  52/13 570 3 430 4 000 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 

52 tömningar: Tömning varje vecka. 

13 tömningar: Tömning var fjärde vecka.  

 

Helårsabonnemang - tvåfackskärl 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

240 31 570 2 165 2 735 

240 52 570 4 020 4 590 

370 31 570 2 380 2 950 

370 52 570 4 315 4 885 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 

52 tömningar: Tömning varje vecka. 

Utformning tvåfackskärl:  
Ett kärl uppdelat i två fack för sortering av restavfall och matavfall. 
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Utformning fyrfackskärl 
Kärl 1 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av restavfall, matavfall, tidningar och 
färgade glasförpackningar.  

Kärl 2 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av pappers-, plast-, metall- och 
ofärgade glasförpackningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helårsabonnemang - endast restavfall (kräver dispens för kompostering av matavfall) 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 13 570 500 1 070 

190 13 570 550 1 120 

240 13 570 620 1 190 



 
 

  FÖRFATTNINGSSAMLING   6 (19) 
 

Kommunfullmäktige § 42 / 2002 05 16 
Kommunfullmäktige § 62 / 2004 06 10 
Kommunfullmäktige § 190 / 2006 12 07 
Tekniska nämnden    § 78 / 2008 05 26 
Kommunfullmäktige § 82 / 2008 09 18 
Kommunfullmäktige § 46 / 2009 05 28 
Kommunfullmäktige § 51 / 2010 06 10 
Kommunfullmäktige § 98 / 2015 12 10 
Kommunfullmäktige § 40 / 2016 04 21 
Kommunfullmäktige § 96 / 2016 11 17 
Kommunfullmäktige § 118 / 2021-12-02 

13 tömningar: Tömning var fjärde vecka. 

 

 

1.2 FRITIDSABONNEMANG - FYRFACKSKÄRL ELLER TVÅFACKSKÄRL 

Fritidsabonnemang - fyrfackskärl 
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39. 

Kärlstorlek, liter 
kärl 1 + kärl 2 

Antal tömningar per år 
kärl 1 respektive 2 

Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

370 + 370  17/5 570 1 530 2 100 

17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 

5 tömningar: Tömning var fjärde vecka.  

 

Fritidsabonnemang - tvåfackskärl 
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39. 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

240 17 570 1 680 2 250 

17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 
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2. Flerfamiljshus och verksamheter 
 

2.1 HELÅRSABONNEMANG FÖR FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER 

Helårsabonnemang - Matavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 26 240 560 800 

140 52 240 1 360 1 600 

140 104 240 4 760 5 000 

140 156 240 7 760 8 000 

 

Helårsabonnemang - Restavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 26 570 895 1 465 

140 52 570 1 680 2 250 

190 26 570 1 010 1 580 

190 52 570 1 905 2 475 

240 26 570 1 120 1 690 

240 52 570 2 130 2 700 

370 26 570 1 480 2 050 

370 52 570 2 850 3 420 

370 104 570 7 220 7 790 

370 156 570 8 930 9 500 

660 26 570 2 435 3 005 

660 52 570 4 765 5 335 

660 104 570 13 475 14 045 

660 156 570 15 430 16 000 
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Helårsabonnemang underjordsbehållare - Restavfall 
Behållarstorlek, m3 Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

5 52 570 46 930 47 500 

 

Helårsabonnemang underjordsbehållare - Matavfall 
Behållarstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

750 52 240 21 260 21 500 

 

2.2 AUKTORISERAD HÄMTNING AV RETURPAPPER FÖR FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER  

Från och med den 1 januari 2022 är insamling och återvinning av returpapper kommunens ansvar. 
Insamlingen utförs av auktoriserade entreprenörer, tjänsten beställs direkt från entreprenören och 
utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till beloppen nedan och 
betalas direkt till entreprenören enligt dennes rutin. Viktavgift eller kärlhyra ska ingå i priset. Avgift 
för försvårad hämtning, till exempel dragväg, kan tillkomma enligt entreprenörens prislista.      

Kärlstorlek, liter  
Maximal tömningsavgift 

kr/tömning och behållare 

190-250  69 

251-400  86 

401-700  127 

Extratömning  253 
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2.3 SOMMARABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER 

Halvårsabonnemang - Matavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Rörlig avgift kr/år 

140 13 300 

140 26 675 

140 52 1 700 

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39.  

26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39. 

52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39. 

 

Halvårsabonnemang - Restavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Rörlig avgift kr/år 

370 13 1 530 

370 26 3 080 

660 26 2 235 

660 52 5 025 

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39.  

26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39. 

52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39. 
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2.4 EVENEMANG 

Total kostnad:  
Utöver tömningspriset nedan tillkommer kostnad på 250 kr/kärl för utsättning, hemtagning, samt 
tvätt av kärl.  

 

 Tillfälligt abonnemang – restavfalls-, matavfalls- eller tvåfackskärl 
Kärlstorlek, liter  Kostnad per tömning och kärl 

140 (matavfall)  50 

370  50 

 

Utsättning, hemtagning och tömning sker vardagar mellan kl. 06.30 -16.00. Maximal tid för uthyrning 
av kärl är en vecka. Tömning, utsättning och hemtagning sker på en plats med hårdgjord yta. Kunden 
ansvarar för att kärlen är tillgängliga för tömning/utsättning och hemtagning.    
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3. Övriga extra tjänster 
 

3.1 KÄRLHÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS 

Helårsabonnemang 
Trädgårdsavfall hämtas under veckorna 11-50. 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

190 20 240 510 750 

240 20 240 680 920 

370 20 240 1 060 1 300 

20 tömningar: Tömning varannan vecka. 

 

3.2 HÄMTNING AV GROVAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS 

Hämtning av löskolli 
Hämtning sker varannan vecka efter schema (schema finns på Sysavs hemsida), och beställning sker 
senast fredagen innan hämtningsveckan. 

Grovavfall, löskolli       Avgift kr/hämtning 

Framkörningsavgift       90 

Avgift per kolli       45 

 

3.3 LÄMNA PÅ ÅTERVINNINGSCENTRAL 
 
För myndiga privatpersoner ingår 26 fria besök på någon av Sysavs återvinningscentraler, 
efter detta debiteras den enskilde besökaren 325:-/besök.  
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3.4 GÅNGAVSTÅND 
Avstånd anges från fastighetsgräns vid hämtningsfordonets uppställningsplats till kärlets plats.  

En- och tvåfamiljshus  
Antal meter gångavstånd    Avgift kr/hämtning och kärl  

0-2     0 

3-10  
   

15 

11-20  
   

30 

21-30  
   

60 

31-40        90 

 

Flerfamiljshus och verksamheter  
Antal meter gångavstånd    Avgift kr/hämtning och kärl  

0-10        0 

11-20  
   

30 

21-30  
   

60 

31-40        90 
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3.5 ABONNEMANG FÖR STÖRRE MÄNGDER RESTAVFALL  
(UTÖVER ORDINARIE ABONNEMANG – GÄLLER ENDAST EN- OCH TVÅFAMILJSHUS) 

Helårsabonnemang - restavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 31 240 1160 1 400 

190 31 240 1560 1 800 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 

 

3.6 EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL I SAMBAND MED ORDINARIE TÖMNING 
Beställs senast två dagar innan ordinarie tömningsdag. 

Säckstorlek, liter       Avgift kr/säck 

120-160       250 

 

3.7 EXTRA HÄMTNING UTAN SAMBAND MED ORDINARIE TÖMNING  

Hämtas inom två dagar efter beställning. 

Kärl- eller säckstorlek, liter   Avgift kr/hämtning eller tömning  

90-370 (kärl, tvåfacks- och fyrfackskärl)     300 

190-370 (trädgårdskärl) 
  

200 

660 (kärl) 
  

400 

120-160 (säck)     550 
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3.8 TÖMNINGSAVGIFT NÄR KUNDEN INTE UPPFYLLER FÖRESKRIFTERNAS KRAV 

Vid hämtning av avfall som kräver extra arbete eller om normal hämtning inte kan ske på grund av 
att kriterierna i avfallsföreskrifterna ej är uppfyllda, enligt 10-11 §§ i ”Föreskrifter för avfallshantering 
Lomma kommun”, debiteras avgift för tömning på grund av extra arbete vid hämtning. Avgiften är 
beroende av felets art och debiteras utöver ordinarie abonnemangskostnad.  

Krav som ej uppfylls   Avgift kr/hämtning och kärl  

Vägen uppfyller inte kraven för att vara farbar         125 

Överfullt, för tungt, felemballerat, felsorterat         500 

 

3.9 TVÄTTNING AV KÄRL OCH CONTAINER 

Kärltvätt 
Kärlstorlek, liter       Avgift kr/kärl  

90-240       130 

370-660 
   

165 

370 (fyrfack)       230 

 

Containertvätt 
Containerstorlek, m3       Avgift kr/container  

3-8       1 000 

10-12       1 500 
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4. Tömning av slam- och fettavskiljare 
 

4.1 TÖMNING AV SLAMAVSKILJARE 
(En-, två-, och trekammarbrunn, minireningsverk och sluten tank) 
Slamavskiljare töms en gång per år efter fastställt schema, avisering sker innan tömning.  

Storlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning  

0-3 1 240 760 1 000 

3-6 1 240 1010 1 250 

6-9 1 240 1285 1 525 

 

4.2 TÖMNING AV FETTAVSKILJARE  

Fettavskiljare töms fyra gånger per år efter fastställt schema. Avisering sker innan tömning. 

Kvalitetssäkrat slam 
För att få lämna fettavskiljarslam på Sysav till nedanstående priser ska detta vara kvalitetssäkrat. 
Kontakta kundservice för blankett om kvalitetsförsäkran. 

Storlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning  

0-2 4 240 1 190 1 250 

2-4 4 240 1 565 1625 

4-6 4 240 2 065 2 125 

 

Icke kvalitetssäkrat slam 
Om verksamheten inte har giltig kvalitetsförsäkran kommer slammet tömmas enligt nedanstående 
priser.  

Storlek, m3 Antal tömningar Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning 

0-2 4 240 4503 4563 

2-4 4 240 5815 5875 

4-6 4 240 8378 8438 
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4.3 ÖVRIGA TJÄNSTER  

Utöver avgift för ordinarie tömning 

Tjänst   Avgift 

Budad tömning inom fem dagar   1 500 kr/tömning 

Akut tömning inom en arbetsdag 
 

2 000 kr/ tömning 

Jourtömning inom 4 timmar 
 

3 250 kr/tömning 

Avgift per kubik för avskiljare över 6 respektive 9 m3 
 

550 kr/m3 

Avgift för slanglängd över 25 meter 
 

80 kr/påbörjad 10-tal meter 

Utebliven tömning p.g.a. försummelse från abonnent   410 kr/gång 

 

4.4 TILLFÄLLIGA TOALETTVAGNAR OCH UPPSAMLINGSTANKAR FÖR DISK- OCH AVLOPPSVATTEN 

Storlek, m3       Avgift kr/tömning  

0-1       500 

1-2       650 
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5. Container 
Utöver avgift för tömning tillkommer hyra samt avgift för utsättning och hemtagning enligt 
nedanstående tabeller. Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande priser, kontakta kundservice för 
information om behandlingsavgifter. 

 

5.1 DIREKTTÖMMANDE CONTAINER FÖR REST-, ELLER TRÄDGÅRDSAVFALL 

Utöver avgift för tömning tillkommer hyra samt avgift för utsättning och hemtagning enligt 
nedanstående tabeller. 

Tömning 
Containerstorlek, m3 Antal tömningar per år  Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

3 26 240 7 510 7 750 

3 52 240 19 760 20 000 

3 budad tömning 0 1 275 1 275 

6 26 240 14 760 15 000 

6 52 240 29 760 30 000 

6 budad tömning 0 1 275 1 275 

8 26 240 17 760 18 000 

8 52 240 39 760 40 000 

8 budad tömning 0 1 275 1 275 

10 26 240 19 760 20 000 

10 52 240 49 760 50 000 

10 budad tömning 0 1 275 1 275 

12 26 240 22 760 23 000 

12 52 240 59 760 60 000 

12 budad tömning 0 1 275 1 275 
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Containerhyra 
Containerstorlek, m3       Hyra kr/år 

3       3 750 

6 
   

4 375 

8 
   

5 000 

10 
   

5 625 

12       6 250 

Utsättning eller hemtagning 
Containerstorlek, m3   Avgift kr/utsättning eller hemtagning  

3-12       1 250 

 

5.2 UNDERJORDISKA CONTAINER, MARKBEHÅLLARE 

Om tömning ska kunna ske måste behållaren kunna nås av kranbil. Fastighetsägaren 
installerar/äger/rengör/underhåller behållaren. Tömningsinstruktioner ska lämnas till renhållaren. 

Containerstorlek, m3   Avgift kr 

0-5  Budad tömning 805  

0-2 52 tömningar/år 35 650 

2-5 52 tömningar/år 35 650 

 

5.3 LASTVÄXLARE/LIFTDUMPER FÖR BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 

Insamling av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i icke yrkesmässig verksamhet. Avfallet ska 
sorteras enligt kommunens föreskrifter. 

Hyra 173 kr/dygn 

Utsättning 1 835 kr/gång 

Hemtagning 2 053 kr/gång 

Budad tömning 2 053 kr/gång 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 138 KS KF/2022:225 

Avsiktsförklaring avseende Lomma centrum norra mellan Lomma kommun och 
Nordr Sverige AB 

Ärendebeskrivning 
Avsiktsförklaring föreslås tecknas mellan Lomma kommun och Nordr Sverige AB med avsikten att, i 
samband med återupptagande av detaljplanearbetet för Lomma centrum norra, fortsätta samarbeta 
kring planering och utveckling av området och därpå ingå markanvisningsavtal. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 220. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 220 
- Skrivelse 2022-10-26 från planeringsavdelningen 
- Tidigare tecknad avsiktsförklaring, daterad 2017-06-29 
- Förslag till ny avsiktsförklaring 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande 

avsiktsförklaring avseende del av Lomma 33:11 m.fl. (Lomma centrum norra) mellan Lomma 
kommun och Nordr Sverige AB. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande att tillsammans med kommundirektören underteckna ovan angiven 
avsiktsförklaring. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: Helena Sääf 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: helena.saaf@lomma.se 
Diarienummer: KS KF 2022:225 

Avsiktsförklaring avseende Lomma centrum norra mellan Lomma kommun och 
Nordr Sverige AB  

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avsiktsförklaring avseende del av Lomma 33:11 m.fl. 
(Lomma centrum norra) mellan Lomma kommun och Nordr Sverige AB. 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med 
kommundirektören underteckna ovan angiven avsiktsförklaring. 

Ärendebeskrivning 
Avsiktsförklaring föreslås tecknas mellan Lomma kommun och Nordr Sverige AB med avsikten att, i 
samband med återupptagande av detaljplanearbetet för Lomma centrum norra, fortsätta samarbeta 
kring planering och utveckling av området och därpå ingå markanvisningsavtal.   

Bakgrund/Analys 
Norra delen av Lomma centrum (”området”), se gul streckad linje på karta nedan, utgör en 
återstående del av centrala Lomma som ska utvecklas till en levande och attraktiv miljö med 
målpunkter för både invånare och besökare i alla åldrar.  
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Lomma kommun och Nordr (dåvarande Veidekke Bostad AB) tecknade 2017-06-29 en 
avsiktsförklaring avseende samarbete kring utvecklingen av området, se Bilaga 1. 
Avsiktsförklaringens giltighetstid har gått ut.  

En ny avsiktsförklaring föreslås tecknas mellan parterna, se Bilaga 2. Syftet med avsiktsförklaringen är 
att förnya parternas ställningstagande kring fortsatt samarbete och process avseende utvecklingen 
av Lomma centrum norra. 

Detaljplanearbete för området har påbörjats genom planuppdrag som beslutades av 
kommunstyrelsen 2018-06-20. Detaljplanearbetet, som syftar till att pröva markens lämplighet för 
bl.a. bostäder och centrumverksamhet, har sedermera pausats på grund av att förutsättningarna för 
detaljplaneläggningen har förändrats genom bl.a. högre krav på skydd för framtida 
klimatförändringar för lågt belägna områden. Innan detaljplanearbetet återupptas behöver 
kommunen ta fram och besluta om erforderliga utredningar, planer och/eller åtgärder gällande 
klimatskydd för del av Lomma tätort, innefattande Lomma centrum norra. Framtagande av sådana 
handlingar bedöms pågå under 2022-2024.  

Nordr äger, genom ett dotterbolag, en fastighet inom området (se röd markering på kartan ovan). 
Nordr har även under flera år, i samverkan med kommunen, arbetat med att ta fram skisser, 
underlag och volymstudier för utvecklingen av området.  

Avsiktsförklaringen reglerar parternas avsikt att fortsätta samarbete kring planering och gestaltning 
av området samt att, i samband med detaljplanens samråd, teckna markanvisningsavtal. Genom 
avsiktsförklaringen förpliktigar sig att inte förhandla om markanvisning med annan intressent än 
Nordr. Kommande markanvisningsavtal ska innehålla de närmare villkoren för fortsatt arbete och 
genomförande av projektet. Eftersom förutsättningarna ännu ej är kända förbehåller sig Kommunen 
rätten att återkomma med projektspecifika krav i samband med tecknande av markanvisningsavtal, 
samt kommer att i övrigt ställa villkor i enlighet med vid var tid gällande markanvisningspolicy. Priset 
för berörd mark ska utgöras av marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärv, vilket avses ske i samband 
med detaljplanens antagande. Marknadsvärdets nivå regleras i kommande markanvisningsavtal och 
ej i föreliggande avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringens giltighet föreslås till två år med förlängning 
om sex månader i taget. Kommunen har, oaktat vad som nyss sagts, rätt att när som helst säga upp 
avsiktsförklaringen bl.a. om parterna inte enas om villkoren för kommande markanvisningsavtal.  

 

Beslutsunderlag 
- Tidigare tecknad avsiktsförklaring, daterad 2017-06-29, Bilaga 1. 
- Förslag till ny avsiktsförklaring, Bilaga 2. 
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte direkt berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning. Barnkonsekvensanalys kommer istället att genomföras i samband med 
framtagande av detaljplan för berört område.  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-10-26 
 KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT 
 

Sida 3 av 3 
 

Helena Sääf 
Mark- och exploateringschef 

Helene Blom  
Tf. samhällsbyggnadschef 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektör 
Mark- och exploateringschef 
Nordr Sverige AB 
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AVSIKTSFoRKLARING 

Denna AVSIKTSFORKLARING ("Avsiktsforklaringen") har denna dag traffats mellan: 

(1) 

(2) 

Lomma Kommun, org.nr. 212000-1066, 234 81 Lomma, 

nedan kallad "Kommunen" 

Nordr Sverige AB, org.nr. 556550-7307, Box 3024, 169 03 Solna, 

nedan kallad "Exploatoren" 

Kommunen och Exploatoren benamns var for sig "Part" och gemensamt far "Parterna". 

1. Bakgrund och syfte 
Norra delen av Lomma centrum, fran busstorget i soder till Hamntorget i norr samt frAn 

Centrumgatan i v5ster till Strandvagen i aster, utgor en aterstSende del av centrala Lomma 

som ska utvecklas till en levande och attraktiv miljo med mAlpunkter for bade invAnare och 

besokare i alla Aldrar. Utvecklingen av Lomma centrum pkorjades ett antal 5rt111baka, med 

bl.a. Planprogram for Lomma centrum med stationsomrAdet (antaget 2006) som grund. 

Parterna (d5varande Veidekke Bostad AB) tecknade 2017-06-29 en aysiktsforklaring 

ayseende samarbete kring utvecklingen av den delen av centrala Lomma som markerats med 

gut streckad linje p5 karta, Bilaga 1, nedan kallat "Omr5det". Avsiktsforklaringen syftade till 

att reglera forutsattningar for tecknande av markanvisningsavtal mellan Parterna. 

Avsiktsforklaringens giltighet har gatt ut. 

'nom Omradet ags fastigheten Lomma 33:13, markerad med rod linje p5 Bilaga 1, bebyggd 

med en handels-/ verksamhetslokal, av Lindvika Lomma 33:13 Centrum AB, org.nr 559068-

5466, ett helagt dotterbolag inom Exploatorens koncern. Ovriga fastigheter (del av Lomma 

33:11 m.fl.) inom Omradet ags av Kommunen. 

Exploatoren har under flera Sr, i samverkan med kommunen, arbetat med att ta fram skisser 

och underlag/volymstudier for utvecklingen av Omradet. Exploatoren har bl.a. anlitat fyra 

arkitektkontor for att analysera och foresI5 hur en utveckling i Omr5det skulle kunna gestalta 

sig. PS uppdrag av Kommunen har darefter Gehl Arkitekter genomfort en stadsrumsanalys 

omfattande centrala Lomma, inklusive Ornr5det. Utifran stadsrumsanalysens resultat 

gallande bl.a. aktiverade harm Lommastraket, siktlinjer och aktiva bottenvSningar samt 

tillsammans med Exploatarens arkitektfarslag har Exploatoren arbetat vidare tillsannmans 

med Liljewall arkitekter under 2019-2020 med att ta fram ett gestaltningsforslag med skisser, 

bilder och en fysisk modell Over foreslagen bebyggelse inom OmrSclet. 

Detaljplanearbete for OmrSclet (nedan kallad "Detaljplanen") har p5borjats (planuppdrag 

beslutat av kommunstyrelsen 2018-06-20). Detaljplanen syftar till att prava markens 

lamplighet for bl.a. bostader och centrumverksamhet och volymen har initialt beclornts till ca 

23 000 kvm ljus BTA, varav merparten bostader. 
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Plankostnadsavtal ayseende Lomma 33:13 tecknades mellan Kommunen och Lindvika Lomma 

33:13 Centrum AB 2018-12-03. 

P5 grund av att forutsattningarna for detaljplanelaggningen har forandrats genom bl.a. hogre 

krav p5 skydd for framtida klimatforandringar for I5gt belagna omr5den, har 

detaljplanearbetet tillfalligt pausats. lnnan detaljplanearbetet aterupptas behover 

Kommunen ta fram och besluta om erforderliga utredningar, planer och/eller 5tgarder och 

dess kostnader och finansiering, gallande klimatskydd for del av Lomma tatort som innefattar 

bl.a. Omr5clet. Framtagande av s5dana handlingar bedoms vid denna Avsiktsforklarings 

tecknande p5g5 under 2022-2024. 

Syftet med denna Avsiktsforklaring är att fornya Parternas stallningstagande kring fortsatt 

samarbete och process ayseende utvecklingen av Omr5det. 

2. Detaljplan 
Detaljplanearbetet planeras att 5terupptas s5 att samr5d for Detaljplanen kan ske efter att 

erforderliga beslut om planer och/eller 5tgarder gallande klimatskydd for del av Lomma 

tatort som innefattar bl.a. Omr5det har beslutats av Kommunen. 

lnnan Detaljplanen antas ska separat exploateringsavtal ber6rande Lomma 33:13 ha tecknats 

mellan Kommunen och Lindvika Lomma 33:13 Centrum AB och vunnit laga kraft. 

3. Avsikt 
Parterna har for aysikt att, i samband med 5terupptagande av detaljplanearbetet, fortsatta 

samarbeta kring planering och gestaltning av Omr5det for att mOjliggora och darefter 

genomfora byggnation. 

Parternas aysikt är att denna Avsiktsforklaring ska ersattas av markanvisningsavtal, 

omfattande de fastigheter inom Omr5det som ags av Kommunen och enligt Detaljplanen ska 

utgora kvartersmark. Markanvisningsavtal kan komma att tecknas etappvis med ett forsta 

avtal i samband med sannridet for Detaljplanen. Under giltighetstiden fOr denna 

Avsiktsforklaring, se vidare punkt 4 nedan, Star sig Kommunen att inte forhandla om 

markanvisning med annan intressent an Exploatoren. 

I kommande markanvisningsavtal ska de narmare forutsattningarna fOr fortsatt planering och 

genomfOrande av byggnationen inom Onnradet anges. FOrutsattningarna är dock annu inte 

kanda varfor Kommunen forbehaller sig ratten att aterkomma med projektspecifika krav i 

samband med tecknande av markanvisningsavtal. Exempel pg frOgor som ska regleras i 

markanvisningsavtal är bl.a. bebyggelsens standard, gestaltning och inneh011, pris, 

miljofr5gor, kostnads- och ansvarsfordelningar, tidplan, samarbetsformer, 

byggnadsskyldighet m.m. Markanvisningsavtal ska aven i Ovrigt innehalla villkor som 

Kommunen kraver i enlighet med vid var tid fOr Kommunen gallande markanvisningspolicy 

samt eventuella ovriga platsspecifika villkor. Priset fOr berord mark ska utgoras av 

marknadsvardet vid tidpunkten for forvary och kommer att regleras i kommande 

markanvisningsavtal och kopeavtal. Kommunen aver vilket pris som utgor marknadsvardet. 
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lnom Omr5det finns lokaler for vardcentral som ags av Kommunen men hyrs ut till Region 
Skane, som bedriver verksamheten. Parterna har fOr aysikt att inrymma lokaler for 
vardcentral inom Omr5det. 

4. Giltighetstid, uppAgning och kostnadsansvar 
Denna Avsiktsforklaring Or giltig i tv5 5r fr5n det att den undertecknats av b5da Parterna. 

Avsiktsforklaringen forlangs automatiskt med sex m5nader i taget om den inte sags upp av 
n5gon av Parterna. 

Oaktat vad som stadgas ovan ager Kommunen ratt att nar som heist saga upp 
AvsiktsfOrklaringen om Kommunen bedomer att den planerade exploateringen av Omr5det 
av n5got skal inte langre kommer att kunna genomforas eller om Parterna inte enas om 
villkoren for kommande markanvisningsavtal. Avsiktsfarklaringen upphor automatiskt att 
galla den dag ett markanvisningsavtal tecknas mellan Parterna. 

Respektive Part ska svara for samtliga sina kostnader foranledda av denna Avsiktsforklaring. 

Meddelande om uppsagning ska ske skriftligen och anses efter aysandande ha kommit 
motparten tillhanda. Vid uppsagning av denna Avsiktsforklaring upphor den omedelbart att 
galla. Uppsagd Avsiktsforklaring ger inte Exploatoren it -a till ny aysiktsforklaring eller 
markanvisning. Kommunen har efter uppsagning ratt att genast anvisa Omradet till annan 
intressent. 

Avsiktsforklaringen upphorande, oaysett skal d0rtill, innebar att den till alla delar Or forfallen 
utan ratt till ersattning eller skadestand for n5gondera Part. 

5. ovrigt 
Denna Avsiktsforklaring fa inte overl5tas utan Kommunens skriftliga godkannande. 

Denna AvsiktsfOrklaring ersatter fullt ut samtliga tidigare aysiktsforklaringar, avtal och/eller 
Overenskommelser mellan Kommunen och ExploatOren. 

6. Andringar och tillagg 
Andringar och tillagg till denna Avsiktsforklaring ska upprattas skriftligen mellan Parterna for 
att vara giltiga. 

7. Avtalets giltighet 
Avsiktsforklaringen Or till alla delar forfallen utan ratt till ersattnings- eller 
skadest5ndsansprak for n5gondera Part om inte 

Avsiktsforklaringen godkanns av Lomma kommunfullmaktige genom beslut som vinner 

laga kraft. 

8. Tvist 
Tvist i anledning av denna Avsiktsforklaring ska avgOras vid allman domstol. 
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* * * * * 

Denna Avsiktsforklaring har upprattats i tv5 likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 

Lonnma den LI\176`  den  

F6r Lomma kommun For Nordr Sverige AB 

Robert Wenglen 
Kommunstyrelsens ordfOrande 

Magnus Ydmark 
Kommundirektor 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 140 KS KF/2021:295 

Beslut angående ansökan om borgensåtagande – Bjärreds Båtklubb 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-02, § 114, att bevilja Bjärreds båtklubb kommunal borgen 
avseende lån för investering i brygga uppgående till maximalt 1,5 mnkr, samt att amortering ska ske 
på maximalt 10 år. 

Bjärreds båtklubb har 2022-09-08 inkommit med en ansökan om utökad kommunal borgen. I 
ansökan uppger båtklubben att till följd av ändrat kostnadsläge kommer investeringen i bryggan bli 
dyrare än väntat. Båtklubben ansöker därför om kommunal borgen till ett belopp av 2,5 mnkr. 
Amorteringen ska enligt båtklubben ske på 15 år. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 227. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 227 
- Skrivelse 2022-10-26 från kommunledningsförvaltningen 
- Yttrande 2022-10-17 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Yttrande 2022-10-10 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  
- Bjärreds båtklubb, Preliminär resultaträkning 2022 
- Bjärreds båtklubb, Preliminär balansräkning 2022 
- Bjärreds båtklubb, Resultatbudget 2023 
- Stadgar för Bjärreds båtklubb, daterade 2004-03-26 
- Bjärreds båtklubb, Ansökan om utökad kommunal borgen, inkommen 2022-09-08 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-12-02 § 114 
- Skrivelse 2021-10-25 från ekonomiavdelningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bjärreds båtklubb beviljas 

kommunal borgen avseende lån på maximalt 2,5 mnkr för investering i ny brygga. 
Amorteringen ska ske på maximalt 15 år. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:295 

Angående Bjärreds båtklubbs ansökan om utökad kommunal borgen för investering 
i ny brygga 

Förslag till beslut:  
Kommunledningsförvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

I det fall kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja Bjärreds båtklubb 
utökad kommunal borgen avseende lån för investering i ny brygga kan beslutet formuleras enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Bjärreds båtklubb beviljas kommunal borgen avseende lån på maximalt 2,5 mnkr för investering i 
ny brygga. Amorteringen ska ske på maximalt 15 år. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-02, § 114, att bevilja Bjärreds båtklubb kommunal borgen 
avseende lån för investering i brygga uppgående till maximalt 1,5 mnkr, samt att amortering ska ske 
på maximalt 10 år. 

Bjärreds båtklubb har 2022-09-08 inkommit med en ansökan om utökad kommunal borgen. I 
ansökan uppger båtklubben att till följd av ändrat kostnadsläge kommer investeringen i bryggan bli 
dyrare än väntat. Båtklubben ansöker därför om kommunal borgen till ett belopp av 2,5 mnkr. 
Amorteringen ska enligt båtklubben ske på 15 år. 

Bakgrund/Analys 
Enligt Lomma kommuns finanspolicy kan kommunal borgen i vissa fall beviljas för lån till ideella 
föreningar. Beslut om beviljande av kommunal borgen fattas av kommunfullmäktige. För ideella 
föreningar får borgen omfatta lån till investeringar i fast egendom endast om annan säkerhet inte är 
tillräcklig för att finansiera projektet och om kommunal borgen minskar gäldenärens räntekostnad i 
väsentlig utsträckning. Det ska också finnas ett långsiktigt behov av verksamheten och anläggningen 
under den tid som borgensåtagandet ska omfatta.   

Beslut om kommunal borgen till ideell förening ska föregås av en riskbedömning innehållande: 

• Analys av investerings- och driftkalkyler avseende den planerade investeringen och 
gäldenärens förutsättningar att klara de ökade driftskostnaderna  

• Bedömning av andrahandsvärdet på investeringen  
• Bedömning av andra relevanta fakta som är eller kan bli av betydelse för den aktuella 

gäldenärens förutsättningar att klara sina åtaganden 
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Yttranden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har beretts 
möjlighet att yttra sig över Bjärreds båtklubbs ansökan om utökat borgensbelopp. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har i yttrande daterat 2022-10-17 konstaterat att förvaltningen utifrån sitt 
verksamhetsperspektiv inte har något att erinra vad det gäller Bjärreds båtklubbs ansökan om utökat 
borgensbelopp. Förvaltningen poängterar dock att bryggan ska vara fortsatt tillgänglig för 
allmänheten. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid konstaterar i yttrande daterat 2022-
10-10 följande: 

Ökande kostnader och investeringsbehov för kommunens föreningar, inte minst mot bakgrund av 
den ekonomiska osäkerhet som råder, kan komma att innebära att föreningslivet i högre grad än 
tidigare efterfrågar kommunal borgen. De belopp som vid en sådan utveckling kan bli aktuella, kan 
också komma att bli högre än vad som tidigare varit fallet. Detta bör beaktas när beslut tas i aktuellt 
ärende. 

Analys 
Bjärreds båtklubb uppger att de från banken fått uppgifter om en indikativ ränta på 3,38% om 
föreningen beviljas kommunal borgen för lånet. Utan kommunal borgen antar kommunlednings-
förvaltningen att räntenivån blir högre om lånet beviljas. En ränta som exempelvis är två 
procentenheter högre innebär en årlig ökad räntekostnad för föreningen med 50 tkr för år ett och i 
snitt under amorteringsperioden med 25 tkr per år eller 375 tkr totalt. 

Bjärreds båtklubb uppger att föreningen har satt ett takpris på 3,3 mnkr för den totala investeringen. 
Föreningen uppger sig ha finansiering till 0,8 mnkr och behöver ett banklån på 2,5 mnkr med 
kommunal borgen. Föreningen avser att lånet ska amorteras på maximalt 15 år, vilket innebär en 
årlig amortering på 167 tkr. 

Föreningens ekonomiska redovisning visar ett prognostiserat resultat för år 2022 på drygt 180 tkr. 
Föreningen beräknas nå ett eget kapital per 2022-12-31 på drygt 800 tkr och en tillgänglig likviditet 
på motsvarande summa. Om investeringen i ny brygga uppgår till 3,3 mnkr har föreningen möjlighet 
att med egna medel finansiera 24 procent av investeringen, men föreningen förbrukar därmed i stort 
sett sina likvida medel. 

För att hantera kostnaderna för investering i brygga planerar föreningen att höja medlemsavgifterna 
med ca 30%. Beslut om höjda medlemsavgifter förväntas tas av styrelsen 2022-11-14. Den 
förväntade avgiftshöjningen ingår den resultatbudget för år 2023 som föreningen presenterar. 
Budgeten baseras på effekten med en beräknad årlig räntekostnad på 3,38 % och ger ett resultat före 
avskrivningar/amorteringar på 177 tkr. Vid full amortering / avskrivning år 1 skulle årets budgeterade 
resultat uppgå till 10 tkr. Resultatet ökar sedan eftersom räntekostnaderna minskar med ca 6 tkr 
årligen, allt annat lika. Medlemsavgifterna beräknas i snitt uppgå till 2,5 tkr per medlem i budgeten 
för 2023. Entréavgifter på 4 tkr per ny medlem är enligt uppgift från föreningen inte inkluderade i 
budgeten, då det svårt att förutse antalet nya medlemmar.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att finanspolicyns krav gällande kommunal borgen för 
ideella föreningar uppfylls när det gäller Bjärreds båtklubbs investering i brygga, med undantag av 
finanspolicyns riktlinje att all utlåning och borgen ska vara tidsbegränsad till 10 år. Kommunlednings-
förvaltningen konstaterar emellertid att det osäkra kostnads- och ränteläget som för närvarande 
föreligger innebär att räntan på föreningens lån kan bli högre än förväntat. Kostnads- och ränteläget 
skulle även kunna medföra att efterfrågan på båtplatser minskar, vilket skulle kunna minska 
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föreningens förväntade intäkter från medlemsavgifter. Föreningens utrymme för oförutsedda eller 
ökade kostnader består som kommunledningsförvaltningen uppfattar det av eventuellt likvida medel 
vid ingången av 2023, årets resultat samt eventuella entréavgifter från nya medlemmar. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar därmed att beviljandet av kommunal borgen för Bjärreds 
båtklubb nu innebär ett större risktagande än vid fullmäktiges beslut i december 2021. 

Beslutsunderlag 
- Yttrande 2022-10-17 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Yttrande 2022-10-10 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  
- Bjärreds båtklubb, Preliminär resultaträkning 2022 
- Bjärreds båtklubb, Preliminär balansräkning 2022 
- Bjärreds båtklubb, Resultatbudget 2023 
- Stadgar för Bjärreds båtklubb, daterade 2004-03-26 
- Bjärreds båtklubb, Ansökan om utökad kommunal borgen, inkommen 2022-09-08 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-12-02 § 114 
- Skrivelse 2021-10-25 från ekonomiavdelningen 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid samt med Bjärreds båtklubb. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef/tf. ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 
Bjärreds båtklubb 
Ekonomiavdelningen 
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FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 
 

Diarienummer: KFN/2022:67 

Yttrande avseende skrivelse angående ny borgen Bjärreds Båtklubb 

Beslut:  

- Förvaltningen för utbildning, kost och kultur lämnar ett yttrande enligt nedan. 
 
 
 

Ärendebeskrivning.   
Kommunfullmäktige beslöt den 2 december 2021 att, efter ansökan, bevilja Bjärreds Båtklubb 
kommunal borgen uppgående till maximalt 1,5 mnkr avseende lån för renovering av brygga. Föreningen 
har den 7 september 2022 inkommit med ansökan om utökat borgensbelopp; nytt sökt borgensbelopp 
uppgår totalt till 2,5 mnkr.  
 
Enligt sin finanspolicy har kommunen en restriktiv inställning till borgen och normalt tecknas borgen 
endast för företag som ägs av kommunen. I finanspolicyn finns även regelverk avseende kommunal 
borgen för ideella föreningar. Förutsättningarna som anges innebär bland annat att det ska finnas ett 
långsiktigt behov av verksamheten och anläggningen under den tid som borgensåtagandet ska omfatta. 
Vidare ska en riskbedömning göras som innehåller olika typer av ekonomiska analyser och bedömningar.  
 

Yttrande 

Ökande kostnader och investeringsbehov för kommunens föreningar, inte minst mot bakgrund av den 

ekonomiska osäkerhet som råder, kan komma att innebära att föreningslivet i högre grad än tidigare 

efterfrågar kommunal borgen. De belopp som vid en sådan utveckling kan bli aktuella, kan också komma 

att bli högre än vad som tidigare varit fallet. Detta bör beaktas när beslut tas i aktuellt ärende.  

 

Beslutsunderlag 

- KS KF_2021_295-Tjänsteskrivelse - Kommunal borgen för Bjärreds båtklubb 

- KS KF_2021_295-Remiss avseende skrivelse angående ny borgen Bjärreds Båtklubb 

- KS KF_2021_295-Skrivelse avseende ny borgen Bjärreds Båtklubb 

- KS KF_2021_295-Protokollsutdrag KF § 114_2021-12-02 Beviljande av kommunal borgen för 

Bjärreds båtklubb 

 

 

Samråd 

Dialog har förts mellan UKF och KLK. 
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Barnkonsekvensanalys 

Någon barnkonsekvensanalys har inte gjorts, eftersom ärendet inte bedöms ha en påverkan på barn 

och unga. 

Roberto Citterio  
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen 
 



3011 Bryggavgifter
3012 Entreavgifter

5180 Bryggan
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5420 Programvaror
6570 Bankkostnader

8999 Årets resultat

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Period

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

180 300,00 180 300,00 187 875,00
44 000,00 44 000,00 108 000,00

224 300,00 224 300,00 295 875,00

Summa rörelsens intäkter 224 300,00 224 300,00 295 875,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-33 072,00 -33 072,00 -122 087,75
-2 195,60 -2 195,60 -4 011,00
-1 687,25 -1 687,25 -1 660,25
-1 490,00 -1 490,00 -1 000,00

-38 444,85 -38 444,85 -128 759,00

Summa rörelsens kostnader -38 444,85 -38 444,85 -128 759,00

Rörelseresultat 185 855,15 185 855,15 167 116,00

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 185 855,15 185 855,15 167 116,00

Resultat före skatt 185 855,15 185 855,15 167 116,00

BERÄKNAT RESULTAT 185 855,15 185 855,15 167 116,00

Årets bokförda resultat
0,00 0,00 167 116,00

 

Preliminär resultaträkning
BJÄRREDS BÅTKLUBB 
802418-7661

Utskrivet av Patrik Wittström 2022-10-05 18:30:31 Visma eEkonomi
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1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1940 Övriga bankkonton

2069 Årets resultat

2018 Övriga egna insättningar

2091 Balanserad vinst eller förlust

2440 Leverantörsskulder

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

366 417,84 176 055,15 542 472,99 366 417,84
271 586,19 0,00 271 586,19 271 586,19
638 004,03 176 055,15 814 059,18 638 004,03

Summa övriga omsättningstillgångar 638,004.03 176,055.15 814,059.18 638,004.03

Summa omsättningstillgångar 638 004,03 176 055,15 814 059,18 638 004,03

SUMMA TILLGÅNGAR 638 004,03 176 055,15 814 059,18 638 004,03

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

-167 116,00 0,00 -167 116,00 -167 116,00
 
Insättningar el uttag under året

-160,00 -200,00 -360,00 -160,00
 
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

-460 728,03 0,00 -460 728,03 -460 728,03
 
Summa fritt eget kapital -460,728.03 0.00 -460,728.03 -460,728.03

Summa eget kapital -628 004,03 -200,00 -628 204,03 -628 004,03

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

-10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00
 
Summa kortfristiga skulder -10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -638 004,03 9 800,00 -628 204,03 -638 004,03

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 185 855,15 185 855,15 0,00

Preliminär balansräkning
BJÄRREDS BÅTKLUBB 
802418-7661

Utskrivet av Patrik Wittström 2022-10-05 18:32:36 Visma eEkonomi
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BJÄRREDS BÅTKLUBB 802418-7661Organisationsnr:  
Resultatbudget

Namn på budget:  Budget 2023 2023-01-01 - 2023-12-31Räkenskapsår:  

Belopp i SEK Årstotal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Intäkter

Nettoomsättning 283 400 89 372 118 546 18 720 13 436 19 626 19 399 4 303

Summa Intäkter 283 400 89 372 118 546 18 720 13 436 19 626 19 399 4 303

Kostnader

Bruttovinst 283 400 89 372 118 546 18 720 13 436 19 626 19 399 4 303

Övriga externa rörelsekostnader -25 000 -1 000 -1 560 -3 336 -8 032 -11 072

Summa Kostnader -25 000 -1 000 -1 560 -3 336 -8 032 -11 072

Rörelseresultat 258 400 -1 000 89 372 116 985 15 384 5 404 19 626 8 327 4 303

Finansiella poster

Finansiella kostnader -81 433 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786

Summa Finansiella poster -81 433 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786

Resultat efter finansiella poster 176 967 -7 786 82 586 110 199 8 598 -1 382 12 839 1 541 -2 484 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786

Resultat före skatt 176 967 -7 786 82 586 110 199 8 598 -1 382 12 839 1 541 -2 484 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786

Beräknat resultat 176 967 -7 786 82 586 110 199 8 598 -1 382 12 839 1 541 -2 484 -6 786 -6 786 -6 786 -6 786

Utskriftsdatum: 2022-09-19, 10:48:50 Sida 1 (1)
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-12-02 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 114 KS KF/2021:295 

Beviljande av kommunal borgen för Bjärreds båtklubb 

Ärendebeskrivning 
Bjärreds Båtklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen med syfte att renovera 
föreningens brygga i Bjärred. Total investering beräknas till cirka 2 mnkr, varav föreningen har egen 
finansiering omfattande 0,5 mnkr och önskar ta upp banklån på resterande 1,5 mnkr med kommunal 
borgen. Lånet planeras att amorteras i sin helhet under maximalt 10 år. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-10-25 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-11-17, § 145. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 145 
- Ansökan Borgensåtagande 
- Protokoll styrelsemöte Bjärreds Båtklubb 211010 
- Stadgar Bjärreds Båtklubb 
- Årsmöte 2021 BBK 
- Resultaträkning 2019 
- Resultaträkning 2020 
- Preliminär resultaträkning 2021 
- Resultatbudget 2022 och 2023 
- Balansräkning 2019 
- Balansräkning 2020 
- Preliminär balansräkning 2021 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) och Jenny Morau (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bjärreds Båtklubb kommunal borgen avseende lån 

för investering i brygga uppgående till maximalt 1,5 mnkr samt att amortering ska ske på 
maximalt 10 år. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 20 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-12-02 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Bjärreds Båtklubb 
Ekonomiavdelningen 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Samuel Sköld 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: samuel.skold@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:295 

Tjänsteskrivelse - Kommunal borgen för Bjärreds båtklubb 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Att bevilja Bjärreds Båtklubb kommunal borgen avseende lån för investering i brygga uppgående 
till maximalt 1,5 mnkr samt att amortering ska ske på maximalt 10 år. 

Ärendebeskrivning 
Bjärreds Båtklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen med syfte att renovera 
föreningens brygga i Bjärred. Total investering beräknas till cirka 2 mnkr, varav föreningen har egen 
finansiering till 0,5 mnkr och önskar ta upp banklån på resterande 1,5 mnkr med kommunal borgen. 
Lånet planeras att amorteras i sin helhet under maximalt 10 år. 
 
Enligt kommunens finanspolicy har kommunen allmänt sett en restriktiv inställning till borgen och 
normalt tecknas borgen endast för företag som ägs av kommunen. I Lomma kommuns finanspolicy 
finns även regelverk avseende kommunal borgen för ideella föreningar. Ekonomiavdelningen bedömer 
att de förutsättningarna som beskrivs i regelverket uppfylls. Bland annat bedöms föreningen klara de 
ökade driftskostnaderna som blir följden av investeringen och det bedöms finnas en kommunal nytta 
med en renoverad brygga som står i proportion till föreningens ansökan. 
 

Bakgrund/Analys 
Bjärreds Båtklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen med syfte att renovera 
föreningens brygga i Bjärred.  
 
Den nuvarande bryggan används av föreningens cirka 100 medlemmar som betalar en årlig avgift till 
föreningen. Medlemmarna bor till största delen i kommunen, därtill är bryggan öppen för allmänheten 
och besöks även av badgäster och andra besökare.  
 
I Lomma kommuns finanspolicy finns regelverket avseende kommunal borgen för ideella föreningar. 
Allmänt sett har kommunen en restriktiv inställning till borgen och normalt tecknas borgen endast för 
företag som ägs av kommunen. Kommunal borgen kan i vissa fall ställas för lån till ideella föreningar 
efter beslut i kommunfullmäktige. Borgen får innefatta lån till investeringar om annan säkerhet inte är 
tillräcklig för att finansiera projektet och kan ges om kommunal borgen minskar räntekostnaden i 
väsentlig utsträckning.  
Föreningen bedömer att räntekostnaden vid kommunal borgen uppgår till cirka 2 procent, medan 
räntan blir betydligt högre utan borgen, om lånen ens beviljas. En ränta på till exempel 5 procent 
istället för 2 procent innebär en årlig ökad räntekostnad för föreningen med som mest 45 tkr år ett 
och i snitt under amorteringsperioden med 22,5 tkr per år eller 225 tkr totalt. 
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Enligt regelverket ska det även finnas ett långsiktigt behov av verksamheten under den tid som 
borgensåtagandet ska omfatta. Då Lomma kommun är en utpräglad kustkommun med goda 
möjligheter till aktivt båtliv, där intresset generellt för båtliv har ökat under senare år, bedöms kriteriet 
vara uppfyllt. Enligt regelverket ska borgen endast ges för verksamhet som avser ej konkurrensutsatt 
verksamhet. Dessutom ska beslut om borgen föregås av en riskbedömning innehållande bland annat 
analys av investerings- och driftskostnader, förutsättningar att klara de ökade driftskostnaderna, 
bedömning av andrahandsvärdet på investeringen samt andra relevanta fakta. 
 
Total investering beräknas till cirka 2 mnkr, varav föreningen har finansiering till 0,5 mnkr och behöver 
ett banklån på 1,5 mnkr med kommunal borgen. Lånet planeras att amorteras i sin helhet under 
maximalt 10 år, dvs en årlig amortering på 150 tkr. 
Föreningens ekonomiska redovisning visar på ett prognostiserat resultat 2021 för föreningen på över 
180 tkr och att föreningen beräknar nå ett eget kapital per 2021-12-31 på över 640 tkr och en 
tillgänglig likviditet på motsvarande summa. Föreningen är skuldfri vilket innebär att soliditeten är 
mycket hög. Det innebär att föreningen har möjlighet att med egna medel finansiera cirka 25 procent 
av investeringen men behöver extern finansiering för resterande 1,5 mnkr. 

Föreningen presenterar en långsiktig budget för åren 2022 och 2023 som visar på effekten med en 
beräknad årlig räntekostnad runt 2 procent samt en årlig amortering på 150 tkr. Givet dessa 
förutsättningar bedöms föreningen klara att amortera lånet på maximalt 10 år samt bära den årliga 
räntekostnaden med ett positivt resultat. Om förutsättningarna förändras finns i första hand en 
möjlighet för föreningen att öka de årliga avgifterna, vilket troligtvis endast marginellt påverkar 
uthyrningsgraden av platserna då den årliga avgiften är låg i förhållande till de totala kostnaderna för 
båtliv.  Det innebär att kommunens risk med kommunal borgen sammantaget bedöms som relativt 
låg. Däremot är det troligtvis inte möjligt att bedöma ett andrahandsvärde för investeringen.  

I samband med beredning av kommunens budget för kommande år föreslås en investering i 
föreningslokaler på Strandvägen som ligger i anslutning till Bjärreds båtklubbs brygga. Eftersom hela 
området ska ses över är även timingen bra med en renovering av båtbryggan. I dialogen med 
föreningen som föregått förslaget till beslut om borgen har även konstaterats att det finns behov av 
att formalisera båtklubbens nyttjande av mark- och vattenområdet för bryggan. Kommunens enhet för 
mark- och exploatering kommer därför att se över lämplig upplåtelseform och tydliggöra villkor såsom 
att bryggan ska hållas tillgänglig för allmänheten 
 

Sammanfattningsvis bedömer ekonomiavdelningen att de förutsättningar som beskrivs i finanspolicyn 
gällande kommunal borgen för ideella föreningar uppfylls samt att det därtill finns en kommunal nytta 
med en renoverad brygga som står i proportion till föreningens ansökan. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan Borgensåtagande 
- Protokoll styrelsemöte Bjärreds Båtklubb 211010 
- Stadgar Bjärreds Båtklubb 
- Årsmöte 2021 BBK 
- Resultaträkning 2019 
- Resultaträkning 2020 
- Prel resultaträkning 2021 
- Resultatbudget 2022 och 2023 
- Balansräkning 2019 
- Balansräkning 2020 
- Prel balansräkning 2021 
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Samråd 
 

I samband med ärendets beredning har samråd skett med mark- och exploateringsavdelningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Samuel Sköld 
Ekonomichef 

 

Beslutet expedieras till: 
Bjärreds Båtklubb 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

34 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 141 KS KF/2022:97 

Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning som visar hur det tidigare 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 228. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 228 
- Skrivelse 2022-10-23 från kommunledningsförvaltningen 
- Partiernas redovisningar, inklusive granskningsrapporter 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunalt partistöd betalas år 

2023 ut enligt följande: 
 
Moderata samlingspartiet 167 475 kr,  
Socialdemokraterna 75 075 kr, 
Fokus Bjärred 49 875 kr, 
Liberalerna 33 075 kr, 
Sverigedemokraterna 49 875 kr, 
Centerpartiet 24 675 kr, 
Miljöpartiet de gröna 24 675 kr, 
Kristdemokraterna 16 275 kr. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:97 

Förslag till utbetalning av partistöd för år 2023 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 
- Kommunalt partistöd betalas år 2023 ut enligt följande:  
 

Moderata samlingspartiet 167 475 kr,  
Socialdemokraterna 75 075 kr, 
Fokus Bjärred 49 875 kr, 
Liberalerna 33 075 kr, 
Sverigedemokraterna 49 875 kr, 
Centerpartiet 24 675 kr, 
Miljöpartiet de gröna 24 675 kr, 
Kristdemokraterna 16 275 kr. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning som visar hur det tidigare 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. 

Bakgrund/Analys 
Kommuner får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått 
ett mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Enligt 4 kap. 30 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna 
för det. Beslut om partistöd ska enligt 4 kap. 31 § innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 29 § första stycket, det vill säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.  
Redovisningen ska enligt 4 kap. 31 § avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare 
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får enligt 4 kap. 31 § 
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun har 2021-04-22, § 39, fastställt bidragsregler för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun. Dessa regler kompletterar kommunallagens bestämmelser om 
kommunalt partistöd. Enligt bidragsreglerna för kommunalt partistöd i Lomma kommun består 
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partistödet av ett grundstöd på 15 % av prisbasbeloppet och ett mandatbundet stöd på 16 % av 
prisbasbeloppet. En mottagare av partistödet ska enligt bidragsreglerna årligen lämna in en skriftlig 
redovisning till fullmäktige som visar att föregående års partistöd har använts att stärka partiets 
ställning i den lokala demokratin. I den skriftliga redovisningen ska det tydligt framgå hur partistödet 
har använts i det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Den granskningsrapport 
som bifogas redovisningen ska enligt bidragsreglerna innehålla en redogörelse för det sätt på vilket 
sätt granskningen har genomförts och vilket material som har legat till grund för granskningen. Enligt 
bidragsreglerna ska partistöd betalas ut en gång per år i början av året efter beslut av fullmäktige vid 
fullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
Kommunalt partistöd för år 2023 
Prisbasbeloppet för år 2023 uppgår till 52 500 kr, vilket innebär att grundstödet för år 2023 är 7 875 
kr och det mandatbundna stödet för år 2023 är 8 400 kr. Mot bakgrund av kommunallagens regler 
för partistöd och bidragsreglerna för kommunalt partistöd för Lomma kommun föreslås följande 
partistöd utbetalas till partierna för år 2023: 
 

Parti Mandat Grundstöd (kr) Mandatbundet 
stöd (kr) 

Totalt bidrag 
(kr) 

Moderata 
samlingspartiet 

19 7 875 159 600 167 475 

Socialdemokraterna 8 7 875 67 200 75 075 
Fokus Bjärred 5 7 875 42 000 49 875 
Liberalerna 3 7 875 25 200 33 075 
Sverigedemokraterna 5 7 875 42 000 49 875 
Centerpartiet 2 7 875 16 800 24 675 
Miljöpartiet de gröna 2 7 875 16 800 24 675 
Kristdemokraterna 1 7 875 8 400 16 275 
Summa 45 63 000 378 000 441 000 

 

Beslutsunderlag 
- Partiernas redovisningar, inklusive granskningsrapporter 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen 



 

 

      
   
   
Moderata Samlingspartiet Lomma-Bjärred 
Verksamhetsåret 2021 
 
Precis som under föregående verksamhetsår så har stora delar av 2021 präglats av de restriktioner som 
varit förknippade med coronapandemin. Moderaterna i Lomma-Bjärred har under verksamhetsåret 
genomfört utåtriktade aktiviteter som varit anpassade till de rekommendationer och riktlinjer som gällt 
under de olika delarna av året. 
 
Under verksamhetsåret har det tilldelade partistödet bland annat använts till: 
 
- Produktion av ett valmanifest inklusive grafisk formgivning. 
 
- Distribution av valmanifest till samtliga hushåll i Lomma kommun. 
 
- Främjande av ungdomars deltagande i den lokala demokratin genom att tillse att Moderata 
Ungdomsförbundet har tillgång till tillräckliga resurser för att informera Lomma kommuns ungdomar 
om partiets politik och att bedriva värvningsarbete för att fler ungdomar ska engagera sig demokratiskt. 
 
- Inköp av flygblad med lokala och rikspolitiska budskap. 
 
- Inköp av profilmaterial som används vid utåtriktad kampanjverksamhet. 
 
- Fondering av kapital inför valåret i syfte att säkerställa tillräckliga resurser för att på ett effektivt sätt 
informera medborgarna om Moderaternas politik. 
  
 
 

 
Aron Regnéll (M) 
Ordförande 
Moderata Samlingspartiet i Lomma-Bjärred  
 

 

Redovisning av partistöd 
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Redovisning av Partistöd 2021

Signed 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som 
avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Redovisning av mottaget partistöd Fokus Bjärred 2021.pdf
Storlek: 35898 byte
Hashvärde SHA256: 
be82353bf463b5b3e883d0d6836817a295ebf48dfc563e599545475ec0bf2b96

The original file and all signatures are attached to this PDF.
To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 2:
SEBASTIAN KLINTBERG
Signed with BankID 2022-05-30 14:37 Ref: 5ac22508-9132-4aad-ac2d-a43d6f7abf24

MIKAEL HÄGGBLAD
Signed with BankID 2022-05-30 14:24 Ref: e0fccad8-5d02-4709-a810-7aa411bce3d4
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Redovisning av mottaget partistöd
Fokus Bjärred 2021

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:

● Kristina Thored, Mikael Häggblad och Rolf Viberg.

Viktiga händelser
● På grund av den rådande Covid-19 pandemin har mycket av partiets

verksamhet bedrivits med hjälp av digitala hjälpmedel, vilket fungerat bra.
● Den 25 mars hölls ett ordinarie årsmöte digitalt.
● Fem möten med den fullständiga förtroendegruppen genomfördes under

2021.
● Sex styrelsemöten hölls under året

Fokus Bjärred föreslog 2021 en separat investeringsbudget för perioden 2022-2025
med följande unika satsningar:

● Etablerande av Kulturhus och folkbibliotek i Bjärred
● Etablerande av ett Bjärredsstråk från Bjersund till Borgeby
● Utveckling av havsbandet i norra kommundelen
● Ny förskola som ersättning till Trollets- och Bjärehovs förskolor
● Upprustning av Löddesnäsparken
● Utveckling av kiteområdet i Habo Ljung
● Nybyggnation av idrottshall i Lomma
● Utveckling av området runt nuvarande Medborgarhuset

Verksamheten i siffror
Föreningen omsatte 46 720 kr, varav 45 220 kr utgjordes av partibidrag från Lomma
Kommun. Verksamhetens kostnader uppgick till 24 377,75 kr, där majoriteten nyttjats
för partigemensamma aktiviteter.
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Bjärred 2022-05-30

Mikael Häggblad Sebastian Klintberg
Kassör, Fokus Bjärred Oberoende granskare
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text:
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File (1)
Name: Gransknning av Redovisning av mottaget partistöd Fokus Bjärred 2021.pdf
Size: 23577 byte
Hash value SHA256: 
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Signed By 2:
MIKAEL HÄGGBLAD
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Granskning av

Redovisning av mottaget partistöd
Fokus Bjärred 2021
Vid granskningen av, det av Fokus Bjärred mottagna, partistödet för 2021 har följande
material legat till grund. Förutom genomgång av material har även en dialog med
partiets styrelse och kassör varit en del.

Med grund i detta anser jag att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet.

- Verksamhetsberättelse
- Årsredovisning
- Årshjul
- Möteskalender
- Mötesdokumentation

Sebastian Klintberg
Oberoende granskare
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Liberalerna Lomma-Bjärred 

Kassör: Christian Kampmann 

Resultatenhet: Hela föreningen 

Årsbokslut 2021 (1/1-31/12 2021) 

 

  Resultatrapport 

Rörelsens intäkter mm 

Medlemsavgift: 200 kr (25% till lokalföreningen = 50 kr/medlem) 

Antal medlemmar 21.12.31: 50 st 

Medlemsavgifter för 2020, återbetalt via Liberalerna: 2037 kr 

Partistöd från Lomma kommun 2020:  37 604 kr 

S:a rörelseintäkter mm  

Bruttovinst: 39 641 kr 

(Varav 25 000 kr är avsatta till valfonden/placeringskontot) 

 

Rörelsens kostnader 

Lokalavgift:     0 kr 

Personalkostnad:   0 kr 

Donationer till minne av avlidna medlemmar: 300 kr 

Serviceavgift Liberalerna Skåne:  7521 kr 

Material Liberalerna Skåne/Riks:  2392 kr 

Bankavgift:    1203 kr 

Fika,lunch,porto mm:   2027 kr 

Annonsbilaga Lokaltidningen Lomma/Burlöv i april: 26 386 kr 

S:a rörelsens kostnader:   39 829 

(Varav annonseringen ses som ett uttag ur valfonden) 

 

 

 

 



Balansrapport 

 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar:   0 kr 

Omsättningstillgångar 

Kassa och Bank 21.12.31 

Föreningskonto Swedbank:  13 810 kr 

(Kontonr: 8214-9933 062 382-9) 

Placeringskonto Swedbank/Valfondskonto: 44 778 kr 

(Kontonr: 8214-9933 004 213-7) 

S:a Kassa och Bank:    58 588 kr 

 

Vinst 2020 

Nettovinst (39 641 kr – 39 829 kr):   - 188 kr 

 

Eget kapital, avsättningar skulder 

Eget kapital:    58 588 kr 

Skulder:    0 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Budgetförslag för 2022 

Intäkter: 

Kommunalt partistöd: ca 38 000 kr 

Medlemsavgifter:  ca 2000 kr 

S:a:  ca 40 000 kr 

 

Utgifter: 

Två beställda annonsbilagor i lokaltidningen:   48 000 kr 

Övrig annonsering:    ca 10 000 kr 

Events och arrangemang:     ca 7000 kr 

Kampanjmaterial:    ca 12 000 kr 

Hyror:     ca 1000 kr 

Tillstånd:     ca 3000 kr 

Bankkostnader:    1203 kr 

Landsmöte och andra gemensamma möten:  ca 1000 kr 

Egen mötesverksamhet:     ca 2000 kr 

Serviceavgift Liberalerna Skåne:   ca 7000 kr 

 

S:a:     ca 92 200 kr 

 

Avsättning till valfonden:     0 kr 

 

 

Totalt intäkter minus utgifter 2022 (valår):   ca – 52 200 kr 

 

 



Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 
 

Årsmötet hålls den 20 januari 2022, stora sess, Lomma kommunhus 

 

Styrelsen har bestått av:  

Ordförande  Sandra Pilemalm 

Vice ordförande  Jonas Benke  

Kassör   Christian Kampmann 

Sekreterare  Åsa Mikkelsen 

Övriga ledamöter Remco Andersson 

Ersättare: Niklas Starow 

Ersättare: Bo Polsten 

 

och har haft 6 st protokollförda möten  

och 5 stycken medlemsmöten  

 

Valberedning:  

Ida Alm, Pär Tufvesson   

 

Revisorer: 

Sven-Eric Davidsson, Gun Larsson 

 

Antal Medlemmar:  

2021 – 12 -31 uppgick medlemsantalet till 50  

 

Medlemsavgift:  

200 kr 

 



Aktivitetsplan 2021:  

Fastställdes i januari och har genomförts enligt plan.  

Fullmäktigegruppen har träffats måndagar före fullmäktige och dit har övriga 
medlemmar också varit välkomna. Gruppledare har varit Sandra Pilemalm 

Inför arbetet med budget 2022, träffades främst de som sitter i nämnder och 
kommunfullmäktige, alla medlemmar var inbjudna, söndagen 22 augusti 9-15 och 
gick igenom underlaget till budgetberedningen 7-8 september.  

Mer än halvtid med Liberalerna Lomma-Bjärred i styret 

I april 2021 gjorde vi ett stort utskick i lokaltidningen med rubriken ”Mer än halvtid 
med Liberalerna Lomma-Bjärred i styret” se bilaga 1.  

Liberalerna Lomma-Bjärred innehar 4 mandat av 45 och är näst största parti i 
Alliansen.  

Liberala ledamöter sitter med i samtliga arbetsutskott och påverkar kontinuerligt 
det politiska arbetet.  

 
Slutligen, även om vi i vår förening når vårt högsta medlemsantal på mycket länge,  
50, så har ditt engagemang och medlemskap som medlem har aldrig varit viktigare 
för liberalerna och för Liberalerna Lomma-Bjärred. I dagens läge är det viktigare än 
någonsin att vi jobbar tillsammans för att försvara de liberala värderingarna! Utan 
alla ideella krafter skulle demokratin ha svårt att leva. Många är de kvinnor och män 
som gått före oss i sin kamp för att få göra sina röster hörda. Vår förening spelar 
stor roll för det viktiga arbete som väntar nu och fram till valet 2022. Liberalerna 
behövs i Sverige, inte minst ser jag varje dag hur viktiga liberala reformer är för 
nyanlända barn i förskolan och skolan. 

 Nu fortsätter vi kämpa lite till!  

Ordförande Sandra Pilemalm 

 

 

 

 

 

 







Lomma 2022-01-31

SD Lomma ekonomiska berättelse för 2021

Föreningen hade ett ingående saldo på kontot 41 987,91 1 januari - 21

Från kommunen, för fyra mandat i kommunfullmäktige erhålls 37 604 kronor
i partistöd. Liksom året tidigare hade vi förhoppningar om att kunna åka på utbildningar och
olika fördrag för att kunna vara uppdaterade inför våra väljare i kommunen.

Än en gång har Corona gjort oss väldigt begränsade i vårt sätt att leva.

Vår resa till Sölvesborg blev inställd tre gånger.

Bankkostnader 1 550 kronor
Årsmöte med Daniel 728 kronor
Informationsträff Stockholm Oscar
Tåg tur-retur 1 700 kronor
Hotell 1 310 kronor
Tröja med Lomma logan 599 kronor
1 flaska vin till Sölvesborg 269 kronor
Medlemsmöte 17 st 2 161 kronor
Julavslutning Slaktaren 2 145 kronor

Vi har haft fyra styrelsemöte under året varav ett digitalt.

Utgående saldo December 2021 67 929,75 Kr

Jeanette Larson kassör SD



Granskning partistöd SD Lomma.pdf

Name Method Signed at 

HENRIK EKBERG BANKID 2022-11-01 12:55 GMT+01 

List of Signatures Page 1/1

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. 

External reference: 2DCFFEAC32604D199FDA11A2A041EA5E 



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.

Document ID: 
2DCFFEAC32604D199FDA11A2A041EA5E

Granskningsrapport för användandet av kommunalt partistöd för sverigedemokraterna Lomma

Jag har granskat sverigedemokraterna Lomma användning av det kommunala partistödet genom att 
kontrollera styrelsens mötesprotokoll, kvitton och verksamhetsberättelse.

Jag Henrik Ekberg har den 1/11-22 slutfört granskningen och finner att sverigedemokraterna Lomma 
har använt partistödet till ändamålsenlig verksamhet.

______________________________

Henrik Ekberg
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Verksamhetsberättelse för 2021

Året har präglats av fortsatt pandemi, med lättnader under sommaren och tidig höst för

att sen ta ett allt fastare grepp igen. Vi har fortsatt framför allt med digitala möten, vilket

fungerat tillfredsställande.

Vid årsmötet formaliserades samarbetet mellan Kävlinge och Lomma och en gemensam

styrelse valdes. Fortfarande har vi två fullmäktigegrupper och är separata ekonomiska

enheter. Vi representerar två relativt små, likartade kommuner, som har haft kräftgång i

antal medlemmar och ännu färre aktiva medlemmar. Samgåendet har vitaliserat arbetet

och skapat ny energi. I början av varje år ska, enligt samarbetsavtalet som ligger till grund

för samgåendet, en utvärdering ske och då också man ska föreslå hur många ledamöter

som ska ingå i styrelsen. Utvärdering skedde den 16 januari och vi enades om att det

fungerat bra och att fortsätta samarbetet. Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara fem

samt suppleanter.

Under året har ett antal gemensamma, utåtriktade aktiviteter genomförts. På Järavallen,

Alnarp och inomhusmöte om solenergi under hösten. Vi har deltagit i ett antal

rikskampanjer för att möte kommuninvånarna på olika sätt.

Användningen av digitala möten har underlättat möjligheten att mer aktivt delta i partiets

interna utveckling, både på riks och på regional nivå. Ett stort stöd finns från centrala

funktioner som verkligen utvecklar digitala forum i olika former.

Representation

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle bestå av 7 ledamöter. Ordförande Ingrid Ascard

(Lomma), Kassörer Per-Åke Rask (Kävlinge) respektive Viveka Berger Pålsson (Lomma).

Ledamöter Olof Cerne (Kävlinge), Annaperi Erlandsson, Anders Sjöholm (Kävlinge) och

Ann-Marie Lundberg (Lomma). Valberedning Jan Rydén (Lomma), Eva-Karin Rask och Nils

Nyberg (Kävlinge). Revisorer Jan Rydén (Lomma) och Nils Nyberg och Åke Persson (

Kävlinge).

Formalia

Förutom årsmötet har två medlemsmöten hållits under 2021. Då respektive avdelnings

stadgar har reviderats samt frågor inför det kommande valet 2022 har dryftas.

Under året har styrelsen haft nio protokollförda digitala styrelsemöten.

Ingrid Ascard deltog i den digitala kongressen november 2021 och företrädde Lomma.
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Politisk representation i Lomma kommun

Ann-Marie Lundberg och Louise Herslow är ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige.

Louise Herslow har inte deltagit i något politiskt arbete under året men upprätthåller ändå

en fullmäktigeplats. Ann-Marie Lundborg har under pandemin tvingats avstå från fysiska

sammanträden men aktivt deltagit i interna digitala möten. Viveka Berger Pålsson och

Ingrid Ascard är ersättare och har kommit att representera partiet i de flesta tillfällena.

Ann-Marie Lundberg representerar Mp i kommunala valberedningen, som har haft ett

antal protokollförda möten under året.

Vår politiska arena är Kommunfullmäktige då vi saknar representation i de olika

facknämnderna. Det har vi utnyttjat.

Ingrid Ascards insynsplats i Kommunstyrelsen (KS) har varit givande och givit oss mycket

bakgrundsinformation till de olika ärenden som behandlas och där huvudparten senare

kommer upp i Kommunfullmäktige (KF). Det valtekniska samarbete som vi har med S gör

att vi får möjlighet att delta i deras förmöten. Även ersättare har yttranderätt i

kommunstyrelsen, vilket utnyttjats flitigt.

Fullmäktigegruppen Lomma

Fullmäktigegruppen består av samtliga aktiva valda förtroendemän och har haft sju

möten.

Skåne februari 2022

Ingrid Ascard

Ordförande









Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 142 KS KF/2020:266 

Beslut om likvidation av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Ärendebeskrivning 
Sedan en tid tillbaka har det förts en diskussion mellan representanter för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Burlöv och Staffanstorp, samt företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Finsam Burlöv-Staffanstorp. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. För att en likvidering av 
samordningsförbundet ska kunna ske måste Kävlinge kommun och Lomma kommun godkänna såväl 
upplösningen av förbundet som att förbundet träder i likvidation. 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade 2022-06-02, § 54, att godkänna upplösningen av 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma. Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun beslutade 
därefter, 2022-06-13 § 45, att ställa sig bakom en upplösning av nuvarande samordningsförbund 
Kävlinge-Lomma och ”att ingå i ett gemensamt förbund med Burlöv, Staffanstorp samt ev. 
tillkommande kommun.” 

För att Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma ska kunna likvideras behöver Lomma 
kommun och Kävlinge kommun besluta att samordningsförbundet ska träda i likvidation. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09, § 229. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09 § 229 
- Skrivelse 2022-10-20 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2022-06-13 § 45 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2022-06-02 § 54 
- Skrivelse från Lomma kommun till Burlövs kommun, daterad 2021-04-21 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun, inkommen 2021-04-21 
- Skrivelse från Kävlinge kommun, inkommen 2021-04-20 
- Skrivelse från Burlövs kommun, inkommen 2021-04-08 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 184 
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, reviderad 2012-11-29 

Överläggning 
Aron Regnell (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag i ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun godkänner, med 

hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut 2022-06-02 § 54 om godkännande av 
upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, att Samordningsförbundet 
Finsam Kävlinge-Lomma träder i likvidation 2023-01-01. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2020:266 

Förslag till beslut om likvidation av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Lomma kommun godkänner, med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut 2022-06-02 
§ 54 om godkännande av upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma träder i likvidation 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Sedan en tid tillbaka har det förts en diskussion mellan representanter för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Burlöv och Staffanstorp, samt företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Finsam Burlöv-Staffanstorp. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. För att en likvidering av 
samordningsförbundet ska kunna ske måste Kävlinge kommun och Lomma kommun godkänna såväl 
upplösningen av förbundet som att förbundet träder i likvidation. 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade 2022-06-02, § 54, att godkänna upplösningen av 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma. Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun beslutade 
därefter, 2022-06-13 § 45, att ställa sig bakom en upplösning av nuvarande samordningsförbund 
Kävlinge-Lomma och ”att ingå i ett gemensamt förbund med Burlöv, Staffanstorp samt ev. 
tillkommande kommun.” 

För att Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma ska kunna likvideras behöver Lomma 
kommun och Kävlinge kommun besluta att samordningsförbundet ska träda i likvidation. 

Bakgrund/Analys 
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får finansiell samordning 
för att uppnå effektiv resursanvändning ske inom ett samordningsområde mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region. Insatserna inom den finansiella samordningen ska gälla 
individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete. Finansiell samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, minst en region och minst en kommun deltar. Verksamheten med finansiell 
samordning ska bedrivas av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de 
samverkande parterna är medlemmar (§§ 1–4). 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-24, § 33, att godkänna bildandet av Samordningsförbundet 
Finsam Kävlinge-Lomma, anta förbundsordning för samordningsförbundet samt uppdra till 
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socialnämnden att vara Lomma kommuns part i verksamheten. Samordningsförbundet Finsam 
Kävlinge-Lomma trädde i kraft 2009-05-12 i enlighet med lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, 
Kävlinge kommun och Lomma kommun. Förbundet har sitt säte i Lomma kommun.  

Förbundets ändamål är enligt förbundsordningen 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 samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser i syfte att enskilda individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
Resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser för riskgrupper och 
samverkansstödjande aktiviteter myndigheterna emellan. 

Diskussioner har sedan en tid förts mellan representanter för Kävlinge kommun, Lomma kommun, 
Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Ett sammanslaget samordningsförbund bedöms enligt 
dessa parter kunna ge fördelar i form av bättre möjligheter till kontinuerlig representation, ökade 
samordningsmöjligheter samt stordriftsfördelar.  

Burlövs kommun skickade 2021-04-08 en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektörerna i Kävlinge kommun, Lomma kommun och Staffanstorps kommun. I skrivelsen 
efterfrågade Burlövs kommun ett ställningstagande från övriga kommuner gällande intresset för 
samverkan genom sammanslagning av samordningsförbunden Finsam Kävlinge-Lomma och Finsam 
Burlöv-Staffanstorp. Kävlinge kommun svarade 2022-04-19 att kommunen ställer sig positiv till en 
sammanslagning med Finsam Burlöv-Staffanstorp. Lomma kommun meddelade 2021-04-21 att 
kommunen inte avser ansluta till ett sammanslaget samordningsförbund. Staffanstorps kommun 
svarade 2021-04-21 att kommunen är ”fortsatt intresserad av samverkan i enlighet med de 
intentioner som har legat till grund för det hittillsvarande förberedelsearbetet för bildandet av ett 
större förbund”. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. Enligt förbundsordningen kan förbundet 
träda i likvidation om förbundets medlemmar är överens om detta eller om en eller flera medlemmar 
utträder ur förbundet. Om förbundets medlemmar är överens om att upplösa förbundet kan en 
likvidation ske omgående. Om en eller flera medlemmar väljer att utträda är emellertid 
uppsägningstiden 3 år, vilket innebär att förbundet kan likvideras först efter uppsägningstidens slut. 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade 2022-06-02, § 54, att godkänna upplösningen av 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma. Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun beslutade 
därefter, 2022-06-13 § 45, att ställa sig bakom en upplösning av nuvarande samordningsförbund och 
att ingå i ett gemensamt förbund med Burlöv, Staffanstorp och eventuellt tillkommande kommun. 
För att Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma ska kunna likvideras behöver Lomma 
kommun och Kävlinge kommun besluta att samordningsförbundet ska träda i likvidation. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas efter de principer som anges i förbundsordningen. Förbunds-
styrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska styrelsen enligt 
förbundsordningen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggande av en 
förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, 
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försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingarna för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisnings-
handlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2022-06-13 § 45 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2022-06-02 § 54 
- Skrivelse från Lomma kommun till Burlövs kommun, daterad 2021-04-21 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun, inkommen 2021-04-21 
- Skrivelse från Kävlinge kommun, inkommen 2021-04-20 
- Skrivelse från Burlövs kommun, inkommen 2021-04-08 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 184 
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, reviderad 2012-11-29 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med Susanne Borgelius (M) som är ordförande i 
såväl socialnämnden som styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma.  

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 
Kävlinge kommun 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-06-02 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 54 KS KF/2020:266 

Godkännande av upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Ärendebeskrivning 
Sedan en tid tillbaka har det förts en diskussion mellan representanter för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Burlöv och Staffanstorp, samt företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Finsam Burlöv-Staffanstorp.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2020-11-11, § 184, frågan om godkännande av 
upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma och ingående i gemensamt 
samordningsförbund Finsam Burlöv-Kävlinge-Lomma-Staffanstorp. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade vid detta tillfälle att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 
Lomma kommun har därefter meddelat Burlövs kommun i brev daterat 2021-04-21 att Lomma 
kommun inte avser att ansluta till ett sammanslaget samordningsförbund. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. För att en likvidering av 
samordningsförbundet ska kunna ske måste såväl Kävlinge kommun som Lomma kommun godkänna 
upplösningen av förbundet. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-05-04 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-05-18, § 69. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-05-18 § 69 
- Skrivelse 2022-05-04 från kommunledningsförvaltningen 
- Skrivelse från Lomma kommun till Burlövs kommun, daterad 2021-04-21 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun, inkommen 2021-04-21 
- Skrivelse från Kävlinge kommun, inkommen 2021-04-20 
- Skrivelse från Burlövs kommun, inkommen 2021-04-08 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 184 
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, reviderad 2012-11-29 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens 1:e vice ordförande Anders Olin (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Anders Olin (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i 
ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-06-02 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner upplösningen av 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma. 

Jäv 
Med anledning av jäv har Susanne Borgelius (M) och Pia Johnson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 
Kävlinge kommun 
  



 

Kommunfullmäktige, protokoll

2022-06-13

38(51) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§45 Dnr: KS 2020/272

Godkännande av upplösning av
nuvarande samordningsförbund och
ingående i nytt gemensamt 
samordningsförbund 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom en upplösning av nuvarande samordningsförbund Finsam 
Kävlinge-Lomma och att ingå i ett gemensamt förbund med Burlöv, Staffanstorp samt ev. 
tillkommande kommun. 
 

Ärendebeskrivning 
Det har under ett par års tid förts diskussioner om att slå ihop samordningsförbundet Finsam 
Kävlinge-Lomma med samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Ett större sammanslaget 
förbund bedöms kunna ge fördelar i form av bättre möjligheter till kontinuerlig representation 
fram samtliga parter, ökade samordningsmöjligheter samt stordriftsfördelar. 
 
I början av 2021 hade det arbetats fram underlag för en sammanslagning samtidigt som det 
framkom vissa tveksamheter kring synen på en sammanslagning. Burlövs kommun skickade den 
8 april 2021 en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör i Kävlinge, 
Lomma och Staffanstorps kommuner. I skrivelsen efterfrågades ett konkret ställningstagande 
från respektive kommun avseende intresset för samverkan genom sammanslagning av förbund. 
Kävlinge kommun, genom kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör, svarade den 19 
april 2022 att kommunen ställer sig positiv till en sammanslagning med Staffanstorp-Burlöv. 
Lomma kommun meddelade den 21 april att det inte avser ansluta till ett sammanslaget 
samordningsförbund. 
 
Det har under processen framkommit att det finns intresse från ytterligare en kommun, som 
idag inte har något samordningsförbund, att bilda gemensamt förbund med Burlöv, Kävlinge och 
Staffanstorp. Vid tidpunkten för detta ärendes upprättande är det inte känt om den kommunen 
har fattat något formellt beslut i frågan. 



 

Kommunfullmäktige, protokoll

2022-06-13

39(51) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

För att komma vidare i arbetet för ett gemensamt samordningsförbund med Burlöv och 
Staffanstorp, och ev. ytterligare en kommun, behöver nuvarande samordningsförbund Kävlinge 
Lomma likvideras. Det är förbundets styrelse som verkställer likvidationen men Kävlinge 
kommun behöver som part i förbundet ta ställning till och godkänna upplösning av förbundet. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens förslag till godkännande av upplösning av nuvarande 

samordningsförbund och ingående i nytt gemensamt samordningsförbund, 
tjänsteskrivelse 

 Kommunstyrelsens beslut § 77/2022, Godkännande av upplösning av nuvarande 
samordningsförbund och ingående i nytt gemensamt 

 Arbetsliv-och fritidsnämndens beslut §32/2022 - Godkännande av upplösning av 
nuvarande samordningsförbund och ingående i ett nytt gemensamt 
samordningsförbund 

 

Yrkande  
Johan Douglies (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 

Beslutet skickas till  
För kännedom 
Finsam Kävlinge-Lomma 
Arbetsliv- och fritidsnämnden 
Burlövs kommun 
Staffanstorps kommun 
Lomma kommun 
Region Skåne 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan  
 
 

 

  



Kommunfullmäktige 
2022-12-01 
 

Ärende 

36 



 
Fjelie den 8 november 2022 

 
 
 
 
 
 

 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående Havs och Vindkraft 

 
Under flera år som ledamot i Miljö och byggnadsnämnden har jag sett ett antal 
bygglovsansökningar gällande vindkraftsetablering i Lomma kommun. 
 
Majoriteten har avslagit dessa ansökningar med motiveringen att de inte passar in 
någonstans i kommunen. 
 
Vi Socialdemokrater har varit positiva till vindkraft och sett det som viktigt att bidra 
till elförsörjningen.  
 
Läget på Elmarknaden idag gör det ännu viktigare att alla aktörer hjälps åt för att 
förhindra elbrist i Skåne. Att drabbas av avstängning skulle kännas oerhört 
smärtsamt. 
 
Ser vi då på Lomma har det initieras en utredning om Vindkraften som skall arbeta 
under 2023.  
 
När det gäller Havskraft finns det ingen pågående utredning. 
 
Det finns planer från både svenskt och dansk håll att etablera Havskraft i Öresund. 
Det skulle innebära ett stort tillskott av el om det byggs. 
 
Lomma kommun kan inte avgöra Havskraften. Det gör andra myndigheter. 
 
Har alliansen vänt i frågan om etablering av vindkraft?  
 
Varför måste det ta så lång tid för utredningen som ett helt år? 
 
Kan man inte påskynda utredningen?  
 
Kommer det att göras någon utredning om etablering av Havskraft i Öresund? 
 
Om Danmark bygger vindkraftverk på Sjollen kommer vi att kunna  göra detsamma 
här? 
Lennart Nilsson (S) 
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