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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (6) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2019-05-13  
 

KV § 19 Dnr KS/KF 2019:209.113 
 
 

Nominering av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, för tiden från och 
med 2019-09-01 till och med 2022-12-31 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige. 
- Till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, för tiden från och med 2019-09-01 till och 
med 2022-12-31, efter Lisa Bäck (S) väljes tidigare ledamoten Per Bengtsson (S) 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 5 (6) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2019-05-13  
 

KV § 20 Dnr KS/KF 2019:210.113 
 
 

Nominering av minoritetsföreträdare, för tiden från och med 2019-09-01 
till och med 2022-12-31 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige. 
- Till minoritetsföreträdare, för tiden från och med 2019-09-01 till och med 2022-12-31, 
efter Lisa Bäck (S) väljes Per Bengtsson (S) 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2019-05-13  
 

KV § 21 Dnr KS/KF 2019:216.113 
 
 

Nominering av suppleant i styrelsen för Lomma Servicebostäder AB, för 
tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige. 
- Till suppleant i styrelsen för Lomma Servicebostäder AB, för tiden till och med ordinarie 
bolagsstämma år 2023, efter Gun-Britt Ohlsson (L) väljes Bo Polsten (L) 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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KS § 81   KS KF/2019:133 - 042 
 
 
 

Slutredovisning från barn- och utbildningsnämnden av 
investeringsprojekt 2018 
 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnade 2019-03-05, § 15, en slutredovisning av 
tre investeringsprojekt, i anslutning till bokslutet för 2018. Slutredovisningen 
innehåller övergripande beskrivning av projekten, samt en kortfattad förklaring till 
avvikelserna. För projekten finns kalkyler upprättade som beslutsunderlag och i 
framtiden är det önskvärt att, enligt regelverket, koppling görs till kalkylerna, för att 
beskriva investeringsprojekts utfall och för att hämta kunskap för framtiden, i de fall 
avvikelser uppstått. 
 
Vad gäller inventarier till om- och tillbyggnad av N Karstorpsskolan avviker utfallet 
negativt med 14 % jämfört med budget. Projektets avvikelse beror enligt 
slutredovisningen på "att grundsärskola och fritidsklubb tillkommit i verksamheten 
samt att merkostnader uppkommit för att skapa mer ändamålsenlig inredning till 
skolans matsal". Enligt investeringskalkylen uppgår utgiften för datorer  
m.m., trådlöst nätverk samt projektorer till sammanlagt 1.020 tkr – utfall enligt 
slutredovisningen för datorer och projektorer är totalt 1.322 tkr, det vill säga cirka 300 
tkr mer än budget. I kalkylen har det planerats för inventarier för 9 rum inom 
fritidshemsverksamheten, vilket måste innebära att den nytillkomna fritidsklubben 
krävt investeringar utöver dessa utrymmen. Barn- och utbildningsnämnden har varit 
öppen med att den fastställda totalutgiften skulle överskridas, vilket konstaterades i 
delårsrapporten för 2017, då det i praktiken redan var ett faktum. 
 
Vad gäller inventarier till Strandskolan har projektet i princip bedrivits inom fastställd 
totalutgift (-1%). Vid en jämförelse mellan kalkyl och utfall har inköp av datorer blivit 
betydligt större än beräknat. 
 
Vad gäller investering i datorer till årskurs 4-6 så uppgår budgetavvikelsen till 23 %. 
Förklaring till avvikelsen är "en försenad upphandling som utföll i ett högre pris per 
enhet och ett mer omfattande serviceavtal än budgeterat". I årsredovisningen för 
2017 beskrevs projektet som slutfört och med samma förklaring som ovan till 
budgetavvikelsen. En negativ budgetavvikelse på 312 tkr överfördes till 2018 och 
ytterligare utgifter på 351 tkr redovisades under året. Antalet beräknade datorer i 
investeringskalkylen var 1.130 st. och utfallet blev något lägre, 1.080 datorer. Den 
verkliga genomsnittsutgiften blev 28 % högre än den budgeterade. 
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Ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson konstaterar i 
skrivelse 2019-04-01 att det kan finnas omständigheter som kan förklara att en 
avvikelse uppstår, men att fastställd budget gäller. Vidare konstateras att planering 
och styrning kan förbättras inför framtiden. Om en avvikelse prognostiseras ska 
nämnden agera och hålla årets totala investeringsbudget genom att täcka 
underskottet med överskott på andra projekt. Barn-och utbildningsnämnden 
förbrukade år 2017 hela sin budget för mindre investeringar och under 2018 
överskreds samma anslag med 76 tkr.  
 
Om kommunfullmäktige väljer att godkänna barn-och utbildningsnämndens 
slutredovisning krävs enligt ekonomichefen och budgetekonomen 1.371 tkr i 
ytterligare finansiering. 

 
 
KF-
proj 

KF-proj (T) Totalutgift Ack.utfall. 
31/12-18 

B-avv. 

1504 Inventarier om- och tillbyggnad N 
Karstorpsskolan 

5 010 5 688 -678 

1604 Inventarier Strandskolan 3 207  3 237 -30 
1606 Datorer/läsplattor till årskurs 4-6 2 900 3 563 -663 
 Barn- och utbildningsnämnd   -1 371 
 Negativ avvikelse, att hantera:   -1 371 
 

 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår att i det fall kommunfullmäktige väljer 
att godkänna slutredovisningen och avvikelserna kan finansiering ske genom en 
belastning av rörelsekapitalet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-10, § 73. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-01 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-03-05 § 15 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-10 § 73 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens slutredovisning av 

investeringsprojekt 2018. Finansiering av avvikelser ska ske genom en belastning 
av rörelsekapitalet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 85   KS KF/2019:164 - 060 
 
 
 

Godkännande av "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i 
Flädie, Lomma kommun" och "Medfinansieringsavtal – byggnation av 
station i Alnarp, Lomma kommun" mellan Lomma kommun och 
Trafikverket, samt bemyndigande till kommunstyrelsen om 
undertecknande av avtal 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Flädie, Lomma kommun” 
och ”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Alnarp, Lomma kommun” har 
upprättats mellan Trafikverket och Lomma kommun. 
 
Avtalens syfte är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
genomförandet (planering, projektering och byggnation) av nya stationer för 
resandeutbyte i Flädie respektive Alnarp. Avtalen har utformats i enlighet med 
”Medfinansierings- och samverkansavtal för Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2” 
mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunerna Lomma, Malmö och Kävlinge 
(godkänt av kommunfullmäktige 2019-04-25), som anger att Lomma kommun ska 
bekosta genomförandet av nya stationer till 100 %. Detta innebär att kommunen 
bekostar såväl den statliga delen av stationen, såväl som omkringliggande 
stationsområde. 
 
”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, Lomma kommun” och 
”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Alnarp, Lomma kommun” reglerar de 
delar av stationerna som ska utgöra statlig järnvägsanläggning. Den statliga 
järnvägsanläggningen ska ägas av Trafikverket, och Trafikverket ska även bekosta dess 
framtida drift och underhåll. Den statliga järnvägsanläggningen i Flädie omfattar 
byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning, 
gångbro över väg 913, ramper och trappor till plattform. Den statliga 
järnvägsanläggningen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 
meter, inklusive plattformsutrustning och en planskild plattformsförbindelse. 
 
Planering, projektering och byggnation av den statliga järnvägsanläggningen 
genomförs av Trafikverket samtidigt som arbetet med mötesspåren enligt 
”Medfinansierings- och samverkansavtalet för Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2”. 
Ambitionen är att planering och projektering ska genomföras under åren 2019-2024 
och byggnation under åren 2024-2026. 
 
Åtgärder utanför den statliga järnvägsanläggningen, såsom gång- och cykelbanor, 
cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering 
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

m.m. ska beslutas, utföras, bekostas och ägas av kommunen. Kostnaden för dessa 
åtgärder utanför den statliga järnvägsanläggningen regleras därför inte i föreliggande 
avtal.  
 
Den totala kostnaden för stationen i Flädie (statliga åtgärder enligt Trafikverkets 
grundutförande och kommunala åtgärder utanför den statliga anläggningen) bedöms 
enligt tidig underlagskalkyl uppgå till 117,4 miljoner kronor (prisnivå 2019-02). Av den 
totala kostnaden utgör åtgärder i den statliga järnvägsanläggningen 65,4 miljoner 
kronor och kommunala åtgärder 52,0 miljoner kronor. I avtalet med Trafikverket anges 
kostnaden för den statliga järnvägsanläggningen som ett spann om +/- 10 % av den 
bedömda kostnaden (dvs. 59-72 miljoner kronor).  
 
Den totala kostnaden för stationen i Alnarp (statliga åtgärder enligt Trafikverkets 
grundutförande och kommunala åtgärder utanför den statliga anläggningen) bedöms 
enligt tidig underlagskalkyl uppgå till 129,9 miljoner kronor (prisnivå 2019-02). Av den 
totala kostnaden utgör åtgärder i den statliga järnvägsanläggningen 91 miljoner kronor 
och kommunala åtgärder 38,9 miljoner kronor. I avtalet med Trafikverket anges 
kostnaden för den statliga järnvägsanläggningen som ett spann om +/- 10 % av den 
bedömda kostnaden (dvs. 82-100 miljoner kronor). 
 
De bedömda kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och tidigt 
framtagna underlag och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att 
förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i 
ett senare skede. Lomma kommun ansvarar enligt avtalen för de faktiska kostnaderna 
för genomförandet av projekten, vilket inkluderar samtliga kostnadsförändringar samt 
eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. 
 
Genomförandet av stationen i Alnarp förutsätter att avtal ingås med Akademiska Hus 
och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende finansieringen av stationen. Om sådant 
avtal inte ingås kommer stationen i Alnarp inte att genomföras. 
 
Avtalsförslag har tagits fram i samverkan mellan parterna och har stämts av i en intern 
tjänstemannagrupp inom kommunen. 
 
Samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschefen föreslår i skrivelse 2019-
04-29 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 
 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, 

Lomma kommun” godkännes. 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” godkännes. Kommunens godkännande av detta avtal är villkorat 
av att ”Avtal om station i Alnarp” (dnr KS/KF 2019:165.060) ingås med Akademiska 
Hus AB och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende bidrag till finansieringen av 
stationen i Alnarp. 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna föreliggande avtal. 
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Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2019-04-30 att kommunfullmäktige ska besluta 
följande: 
 
‒ En avsättning på 65,4 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen i Flädie, görs.  
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Flädie station på 52 mnkr ska behandlas i 

det kommande budgetarbetet.  
‒ En avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp, görs. 
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska 

behandlas i det kommande budgetarbetet.  
‒ Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2019 på 3,1 mnkr för att täcka ett 

halvårs upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationerna i Alnarp 
och Flädie. Anslaget finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel, 
övrigt oförutsett.  

‒ Det framtida behovet av driftskostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 81. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 81 
‒ Skrivelse 2019-04-30 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Förslag till "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, 
‒ Lomma kommun" 
‒ Förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma 

kommun” 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, 

Loma kommun” godkännes. 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” godkännes. Kommunens godkännande av detta avtal är villkorat 
av att ”Avtal om station i Alnarp” (dnr KS/KF 2019:165.060) ingås med Akademiska 
Hus AB och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende bidrag till finansieringen av 
stationen i Alnarp.  

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna föreliggande avtal.  
‒ En avsättning på 65,4 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen i Flädie, görs.  
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Flädie station på 52 mnkr ska behandlas i 

det kommande budgetarbetet.  
‒ En avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp, görs. 
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska 

behandlas i det kommande budgetarbetet.  
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‒ Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2019 på 3,1 mnkr för att täcka ett 
halvårs upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationerna i Alnarp 
och Flädie. Anslaget finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel, 
övrigt oförutsett.  

‒ Det framtida behovet av driftskostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 86   KS KF/2019:165 - 060 
 
 
 

Godkännande av "Avtal avseende station i Alnarp" med Akademiska 
Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” har nu upprättats mellan Lomma 
kommun, Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 
 
Avtalets syfte är att reglera respektive parts bidrag till finansieringen av 
genomförandet (planering, projektering och byggnation) av en ny station för 
resandeutbyte i Alnarp. Avtalet har sin utgångspunkt i ”Medfinansieringsavtal – 
Byggnation av ny station i Alnarp, Lomma kommun” som kommunen avser 
teckna med Trafikverket samtidigt som detta avtal tecknas. 
 
Den totala kostnaden för stationen i Alnarp, det vill säga åtgärder i den statliga 
infrastrukturen och sådana åtgärder utanför den statliga infrastrukturen som krävs för 
att skapa ett funktionsenligt stationsområde, bedöms uppgå till 129,9 miljoner kronor 
(prisnivå 2019-02). Den bedömda kostnaden bygger på erfarenhetssiffror från tidigare 
projekt och tidigt framtagna underlag och är preliminär. De faktiska kostnaderna kan 
därför komma att förändras på grund av till exempel rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. 
 
Enligt ”Avtal avseende station i Alnarp” åtar sig Akademiska Hus respektive SLU att 
vardera betala maximalt 43,3 miljoner kronor, motsvarande 1/3 vardera, av den 
bedömda totala kostnaden för stationen. Kostnader som överstiger detta belopp står 
kommunen för. Om de slutliga kostnaderna understiger ovanstående belopp ska 
Akademiska Hus och SLU endast utge en tredjedel (1/3) av den faktiska kostnaden 
vardera. 
 
Stationen i Alnarp genomförs samtidigt som byggnationen av mötesspår i Alnarp enligt 
”Medfinansierings- och samverkansavtalet för Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2”. 
Ambitionen är att planering och projektering ska genomföras under åren 2019-2024 
med byggnation under åren 2024-2026. 
 
Samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschefen föreslår i skrivelse 2019-
04-29 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Föreliggande förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” godkännes. 
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‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna avtalet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 82. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 82 
‒ Skrivelse 2019-04-30 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Föreliggande förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” godkännes. 
‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna avtalet. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































































Kommunfullmäktige 
2019-05-23 
 

Ärende 

10 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KS § 87   KS KF/2019:197 - 060 
 
 
 

Fastställande av reviderad totalutgift för projektet ”Cirkulationsplats 
Malmövägen”, godkännande av ”Tilläggsavtal – kollektivtrafikåtgärder 
Lomma Södra, Lomma kommun” samt bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 
 
 
Ärendebeskrivning 
2013-04-10 respektive 2013-04-15 tecknade trafikverket och Lomma kommun ett  
genomförandeavtal avseende att anlägga endast bussramper vid trafikplats Lomma 
södra, även kallad projekt Cirkulationsplats Vinstorpsvägen-Malmövägen, E6 och 896 
vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder eller KF projekt 1512 Cirkulationsplats  
Malmövägen.  
 
Syftet med projektet är, förutom att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken 
mellan Lomma och Malmö, också att öka trafiksäkerheten i området. Regionbussarna 
kommer att kunna ansluta E6 via nya av- och påfarter från Hjärupsvägen vilket skapar 
förutsättningar för snabbare busstrafik till och från Malmö. Den andra delen i  
projektet inbegriper en clrkulationsplats som ersättning för den högt belastade  
vägkorsningen mellan Vinstorpsvägen och Malmövägen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-15, § 34, att föreslå kommunstyrelsen att hos 
kommunfullmäktige begära att totalutgift för KF projekt 1512 Cirkulationsplats 
Malmövägen fastställs till 4.700 tkr och att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
att teckna tilläggsavtal med Trafikverket.  
 
lnvesteringsprojekt Cirkulationsplats Malmövägen fastställdes i 2015-års budget med 
totalutgift 2.300 tkr (beräkning enligt avtal 2.110 tkr plus indexuppräkning) baserat på 
Genomförandeavtal för anläggning av endast bussramper vid trafikplats Lomma Södra. 
Projektets utbetalningar var då planerade till åren 2015-2017 med driftstart år 2017.  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-05-06 följande avseende 
Genomförandeavtalets § 6 som reglerar drift och underhåll: 
 

1. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter samt bekostar framtida drift- och 
underhåll samt eventuell förnyelse av de nya bussramperna (ekonomiavdelningen: Bussramperna 
finansieras till 100 % av Trafikverket och ingår därför inte i KF-projekt 1512} 

2. Kommunen sköter och bekostar framtida drift och underhåll av rondell (ytan i mitten av 
cirkulationsplatsen) 

3. Trafikverket blir efter färdigställande av åtgärd 3.3 väghållare och sköter och bekostar framtida 
drift och underhåll samt eventuell förnyelse av cirkulationsplatsen. (ekonomiavdelningen: avtalets 
punkt 3.3 avser Utbyggnad av korsningen Vinstorpsvägen/Malmövägen till en cirkulationsplats. 
(finansiering 35 % Lomma kommun) 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

Ytterligare information från samhällsbyggnadsförvaltningen avseende punkt 2:  

 

Rondellen är ytan i mitten av cirkulationsplatsen. Begreppet cirkulationsplats avser hela 
anläggningen det vill säga rondell, körbanor och anslutningar av vägar. Kommunen kommer inte 
att äga ytan, men kommer att ansvara för drift och underhåll av rondellytan som kommer att vara 
av gräs eller ängssådd, med lökväxter och som därför behöver städas, klippas, gödslas med mera.  

 
Tekniska nämnden föreslår att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna 
tilläggsavtal med trafikverket. Trafikverket har upprättat avtal, 2019/44768, 2019-04-
12, med benämningen "Tilläggsavtal- Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, Lomma 
kommun". Avtalet avser medfinansiering till statlig infrastruktur. 
 
Projektet har hittills hanterats som ett investeringsprojekt. Nedlagda utgifter till och 
med 2018-12-31 är 1,3 mnkr, varav drygt 1,0 mnkr avser hittills fakturerade utgifter 
och knappt 0,2 mnkr avser kommunens aktiverade kostnader för projektledning.  
Medelsbehovet för själva medfinansieringen är enligt avtalet ett fast belopp om 4.200 
tkr jämfört med 2.110 tkr i ursprunglig kalkyl, det vill säga 2.090 tkr mer. 
  
Eftersom det är ett medfinansieringsavtal i botten och kommunen således inte 
kommer att äga någon del av anläggningen konstaterar ekonomiavdelningen att 
projektet inte ska hanteras som en kommunal investering. Medfinansiering av statlig 
infrastruktur ska enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning redovisas i 
balansräkningen under benämningen "Bidrag till statlig infrastruktur" eller som en 
kostnad i resultaträkningen. Kommunen kan, i samband med att beslut om avtal tas 
och tecknas, välja mellan att redovisa hela medfinansieringskostnaden under 
beslutsåret eller välja att fördela/upplösa kostnaden med enhetliga belopp under 
högst 25 år.  
 
I det fall kommunfullmäktige ställer sig positiv till medfinansieringen förordar 
ekonomiavdelningen att kostnaden i sin helhet tas vid avtalets tecknande, i detta fall 
tilläggsavtalet, då beloppet i detta sammanhang får anses vara av mindre storlek.  
 
I det fall kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om utökad 
finansiering av Cirkulationsplats Malmövägen, samt tecknande av ”Tilläggsavtal för 
medfinansiering av Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, Lomma kommun”, föreslår 
ekonomiavdelningen att kommunfullmäktige ska besluta följande: 
 
‒ Eventuell medfinansiering av Cirkulationsplats Malmövägen kostnadsförs i sin 

helhet vid avtalets tecknande, i detta fall Tilläggsavtalet . 
‒ Finansförvaltningens verksamhet för finansiella intäkter och kostnader utökas med 

4,2 mnkr för bidrag till statlig infrastruktur.  
‒ Tekniska nämndens driftbudget 2019 utökas med 500 tkr för kommunens egna 

kostnader kopplade till medfinansieringen.  
‒ Finansiering sker genom att årets resultat minskas med 4,7 mnkr.  
‒ lnvesteringsprojektet för Cirkulationsplats Malmövägen upphör. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 84. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 84 
‒ Skrivelse 2019-05-06 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Av Trafikverket reviderat förslag till "Tilläggsavtal – Kollektivtrafikåtgärder, Lomma 

Södra, Lomma kommun", daterat 2019-04-12 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-04-14 § 34 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ "Tilläggsavtal – Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, Lomma kommun" 

godkännes. 
 
./. Bilaga. 
 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna avtalet. 
‒ Medfinansiering av Cirkulationsplats Malmövägen kostnadsförs i sin helhet vid 

avtalets tecknande.  
‒ Finansförvaltningens budget utökas med 4,2 mnkr för bidrag till statlig 

infrastruktur. 
‒ Tekniska nämndens driftbudget 2019 utökas med 300 tkr för kommunens egna 

kostnader kopplade till medfinansieringen. 
‒ Finansiering sker genom att årets budgeterade resultat minskas med 4,5 mnkr. 
‒ Investeringsprojektet för Cirkulationsplats Malmövägen upphör. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum 

2019/44768 2019-04-12 
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Tilläggsavtal – Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, 
Lomma kommun

Detta avtal avser planläggningsprocessen och/eller byggande för åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,

eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed tilläggsavtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, Region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 

Lomma kommun, org.nr. 212000-1066, 234 31 Lomma, nedan Kommunen 

§2 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar avseende 
kostnadsökningen för åtgärderna i Genomförandeavtal för anläggning av endast bussramper 
vid trafikplats Lomma Södra (TRV 2013/2160). Tillföljd av förseningar i projektet, hävande av 
upphandald konsult till följd av dennes bristande kompetens samt ett ogynsamt 
upphandlingslägge har projektet haft en kostnadsökning.  

Då båda parter ser det som angeläget att genomföra åtgärderna, tillföjd av dess nytta, har 
parterna enats om ett förändrat finansielt upplägg.  

§3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden: 

Genomförandeavtal för anläggning av endast bussramper vid trafikplats Lomma Södra (TRV 
2013/2160) 

Minnesanteckningar, 2014-10-28 

Finansieringsmöte protokoll, 2015-03-11 (TRV 2013/2160) 

Bilaga KS § 87/19
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Protokoll för finansieringsmöte, 2019-04-05  
 
 
Detta tilläggsavtal gäller tillsammans med tidigare avtal och överenskommelser enligt 
protokoll, men ersätter då det träder i kraft helt Protokoll för finansieringsmöte (2019-04-05). 
 
 

 
§4 Finansiering  

Det nu träffade tilläggsavtalet innebär följande förändringar av tidigare avtal mellan parterna 
enligt §3: 
 
§5  sidan 2 ersätts i sin helhet med följande: 
 
Den totala kostnaden för åtgärd 1-3 bedöms till ca 30 mnkr, varav kostnaden för åtgärd 3 
bedöms till ca 10 mnkr. Se bilaga 1. 
 
Kommunen ska svara för ett fast belopp på 4,2 mkr vilket enligt dagens kostadsbedömning 
motsvarar 50 % av kostnaden för åtgärd 1 och 35 % av kostnaden för åtgärd 3. (prisnivå 
februari 2019).  
Kommunen ska svara för 50 % av kostnaden för åtgärd 1 och 35 % av kostnaden för åtgärd 3, 
dock totalt 4,2 mnkr (prognos 2019) (prisnivå februari 2019).  
 
Trafikverket svarar för resterande del av den bedömda totala kostnaden för åtgärderna 1-3. 
Trafikverket svarar även för ytterligare kostnadsökningar för åtgärderna.  
Trafikverket svarar för resterande del av den bedömda totala kostnaden för åtgärderna 1-3. 
Trafikverket svarar även för kostnadsökningar för åtgärderna, inklusive för kostnadsökningar 
överstigande det belopp kommunen ska svara för.  
 
Prisindex (vägindex) 2019- 02 används för prisnivåomräkning. 
 
 
I §5  görs även följande tillägg: 
 
Åtgärd 1-3 motsvarar grundutförande, d v s den bedömda kostnaden för åtgärderna omfattar 
inga tillägg eller kringkostnader i övrigt.  
 
Ändrings- och tilläggsbeställningar utöver åtgärder enligt §3 i detta avtal ska skriftligen 
överenskommas av parterna. Den part som önskar beställa ändringar eller tillägg till åtgärderna 
svarar för merkostnaderna som dessa medför. Eventuella ändrings- och tilläggsbeställningar 
kan komma att påverka tidplanen. 
 
I de fall projektet avbryts ska den part som önskar avbryta projektet svara för de kostnader som 
dittills upparbetats, om inget annat överenskommits. 
 

§5 Avtalets giltighet 

Ändringar eller tillägg till detta avtal, och till tidigare avtal enligt §2, ska vara skriftliga och 
undertecknas av parterna för att vara giltiga. 
 

§6 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
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Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Maria Hellqvist, Trafikverket Robert Wenglén, Lomma kommun  
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Tilläggsavtal – Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, 
Lomma kommun 

 
 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och/eller byggande för åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed tilläggsavtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, Region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Lomma kommun, org.nr. 212000-1066, 234 31 Lomma, nedan Kommunen 
 

§2 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar avseende 
kostnadsökningen för åtgärderna i Genomförandeavtal för anläggning av endast bussramper 
vid trafikplats Lomma Södra (TRV 2013/2160). Tillföljd av förseningar i projektet, hävande av 
upphandald konsult till följd av dennes bristande kompetens samt ett ogynsamt 
upphandlingslägge har projektet haft en kostnadsökning.  
 
Då båda parter ser det som angeläget att genomföra åtgärderna, tillföjd av dess nytta, har 
parterna enats om ett förändrat finansielt upplägg.  
 
 

§3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden:  
 
Genomförandeavtal för anläggning av endast bussramper vid trafikplats Lomma Södra (TRV 
2013/2160) 
 
Minnesanteckningar, 2014-10-28 
 
Finansieringsmöte protokoll, 2015-03-11 (TRV 2013/2160) 
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Protokoll för finansieringsmöte, 2019-04-05  
 
 
Detta tilläggsavtal gäller tillsammans med tidigare avtal och överenskommelser enligt 
protokoll, men ersätter då det träder i kraft helt Protokoll för finansieringsmöte (2019-04-05). 
 
 

 
§4 Finansiering  

Det nu träffade tilläggsavtalet innebär följande förändringar av tidigare avtal mellan parterna 
enligt §3: 
 
§5  sidan 2 ersätts i sin helhet med följande: 
 
Den totala kostnaden för åtgärd 1-3 bedöms till ca 30 mnkr, varav kostnaden för åtgärd 3 
bedöms till ca 10 mnkr. Se bilaga 1. 
 
Kommunen ska svara för ett fast belopp på 4,2 mkr vilket enligt dagens kostadsbedömning 
motsvarar 50 % av kostnaden för åtgärd 1 och 35 % av kostnaden för åtgärd 3. (prisnivå 
februari 2019).  
Kommunen ska svara för 50 % av kostnaden för åtgärd 1 och 35 % av kostnaden för åtgärd 3, 
dock totalt 4,2 mnkr (prognos 2019) (prisnivå februari 2019).  
 
Trafikverket svarar för resterande del av den bedömda totala kostnaden för åtgärderna 1-3. 
Trafikverket svarar även för ytterligare kostnadsökningar för åtgärderna.  
Trafikverket svarar för resterande del av den bedömda totala kostnaden för åtgärderna 1-3. 
Trafikverket svarar även för kostnadsökningar för åtgärderna, inklusive för kostnadsökningar 
överstigande det belopp kommunen ska svara för.  
 
Prisindex (vägindex) 2019- 02 används för prisnivåomräkning. 
 
 
I §5  görs även följande tillägg: 
 
Åtgärd 1-3 motsvarar grundutförande, d v s den bedömda kostnaden för åtgärderna omfattar 
inga tillägg eller kringkostnader i övrigt.  
 
Ändrings- och tilläggsbeställningar utöver åtgärder enligt §3 i detta avtal ska skriftligen 
överenskommas av parterna. Den part som önskar beställa ändringar eller tillägg till åtgärderna 
svarar för merkostnaderna som dessa medför. Eventuella ändrings- och tilläggsbeställningar 
kan komma att påverka tidplanen. 
 
I de fall projektet avbryts ska den part som önskar avbryta projektet svara för de kostnader som 
dittills upparbetats, om inget annat överenskommits. 
 

§5 Avtalets giltighet 

Ändringar eller tillägg till detta avtal, och till tidigare avtal enligt §2, ska vara skriftliga och 
undertecknas av parterna för att vara giltiga. 
 

§6 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
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Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Maria Hellqvist, Trafikverket Robert Wenglén, Lomma kommun  
 















Kommunfullmäktige 
2019-05-23 
 

Ärende 

11 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 88   KS KF/2019:194 - 291 
 
 

Frågan om senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt 
nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 
(Löddesnässkolan), samt förslag om utökning av byggnation med ny 
multiarena 
 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2019-03-18, § 20, att upphandla 
entreprenad avseende ombyggnad för kök och matsal, samt nybyggnad av slöjdsalar 
inom fastigheten Löddesnäs 8:2, Löddesnässkolan. Finansiering av projektet skulle ske 
genom ianspråktagande av kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel om 13,5 
mnkr. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-15, § 35, föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att senarelägga byggstarten av ombyggnad för 
kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2, 
Löddesnässkolan, med tre år, till hösten 2022. Projektet ska vara färdigt för inflyttning 
under sommaren 2023.  
 
Förslag till senareläggning berör två, KF-projekt, investeringsprojekt beslutade av 
kommunfullmäktige: 
 
‒ Utbyggnad Löddesnässkolan, totalutgift 12,0 mnkr med driftstart vårterminen 

2020 
‒ Löddesnässkolan, anpassning kök (volym), totalutgift 1,5 mnkr med driftstart 

höstterminen 2019 
 
I nyupprättad investeringskalkyl, inkluderande den lägsta anbudssumman för 
entreprenaden avseende de båda projekten, konstaterar nämnden att den nya 
totalutgiften beräknas till totalt 21 mnkr. Avvikelsen är alltså totalt 7,5 mnkr högre än 
fastställd budget. Efter avstämning med kommunens fastighetschef konstaterar 
ekonomichefen och budgetekonomen i skrivelse 2019-05-07 att 2,0 mnkr av 
avvikelsen inte beror på det "överhettade" marknadsläget utan beror på ändringar 
som uppstått under planering av projekten. Dels har ett kapprum inklusive toalett 
tillkommit till utbyggnaden och dels har köket behov av extra yta för frysrum.  
 
Under planering av projektet har verksamheten föreslagit en annorlunda lokalisering 
av utbyggnaden, än den ursprungligt planerade, som sedan orsakat att en del av 
befintlig bollplan tas i anspråk. Enligt tekniska nämnden ingår det därför i anbudet "i 
det fall en ny multiarena ska ingå i byggnationen tillkommer 1,5 mnkr som option".  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 24 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
I kommunfullmäktiges beslut om utbyggnad av Löddesnässkolan har inga särskilda 
åtgärder vad gäller utemiljön ingått, utan en multiarena är, enligt ekonomichefen och 
budgetekonomen, i så fall en ny verksamhetsinvestering som bör hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår i skrivelse 2019-05-07 följande:  
 
‒ För det fall att kommunfullmäktige inte väljer att senarelägga projekten 

Utbyggnad av Löddesnässkolan samt Löddesnässkolan, anpassning av kök krävs 
ytterligare 7,5 mnkr sammantaget för att finansiera projekten. Detta får i så fall 
göras inom ramen för nyupplåning av motsvarande belopp. 

‒ Då samma entreprenad hanterar de båda projekten föreslås att de slås samman 
till ett projekt Utbyggnad av Löddesnässkolan inklusive anpassning av kök med 
driftstart ht-19 vad gäller anpassning av kök och vt-20 vad gäller utbyggnaden. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-07, § 37, att översända yttrande 
över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt 
nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan till kommunstyrelsen. Barn- och 
utbildningen konstaterar i beslutet följande: 
 
‒ Barn- och utbildningsnämnden anser att ombyggnationen av Löddesnässkolan bör 

genomföras enligt ursprunglig tidtabell för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och 
likvärdighet.  

‒ Om beslutet i kommunfullmäktige, trots BUNs konsekvensbeskrivning, blir att 
ombyggnaden ska vänta bör fullmäktige ta i beaktande att mer kostpersonal kan 
komma att behöva anställas. Den pedagogiska personalen ska ägna sig åt 
undervisning fullt ut för att nå nämndens uppsatta mål "100% behörighet till 
gymnasiet". Detta är i särklass det viktigaste målet skolan har att uppfylla.   

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 85. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 85 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-05-07 § 37 
‒ Skrivelse 2019-05-07 från ekonomiavdelningen 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-04-15 § 34 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen påtalar att projektets omfattning och innehåll inte följer 

kommunfullmäktiges ursprungliga beslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Byggstarten av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom 

fastigheten Löddesnäs 8:2, Löddesnässkolan, ska inte senareläggas. 
‒ Byggnationen ska utökas med en ny multiarena. 
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Projekten Utbyggnad av Löddesnässkolan samt Löddesnässkolan, anpassning av 
kök,  beviljas ytterligare 7,5 mnkr sammantaget för projekten.  

‒ Projekten Utbyggnad av Löddesnässkolan samt Löddesnässkolan, anpassning av 
kök behandlas som ett projekt med driftstart ht-19 avseende anpassning av kök 
samt vt-20 avseende utbyggnaden. 

‒ Tekniska nämnden beviljas 1,5 mnkr år 2020 till ny multiarena vid 
Löddesnässkolan med driftstart vt-20.  

‒ Ytterligare investeringsanslag finansieras genom ökad upplåning. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 89   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om utökad budget för 
investeringar 2019 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar under § 26/19 att begära utökad budget för 
investeringar 2019 av följande anledning: "Vid en nyligen genomförd inventering av 
behov av iPads och datorer till elever och personaldatorer har konstaterats att datorer 
och iPads som idag leasas och nu istället ska köpas in, ej finns med i beslutat förslag till 
investeringsbudget 2019-2021 och plan för investeringar 2022-2025. Detta borde 
förvaltningen ha uppmärksammat i samband med budgetprocessen 2019."  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-05-02 att kommunfullmäktige har 
fattat beslut om investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2019 på totalt 
6.471 tkr, men att det även finns ett fastställt projekt för kommande behov; 
Datorer/läsplattor till åk 4-6, reinvestering med totalutgift på 5.312 tkr och driftstart år 
2021. Denna budget för reinvestering fanns redan planerad i Budget 2018, men då till 
ett lägre belopp och med planerad driftstart år 2020. Ekonomiavdelningen utgår från 
att det är detta projekt nämnden vill tidigarelägga till 2019 med 1.535 tkr.  
 
Ekonomiavdelningen påtalar att det är angeläget att planering och anskaffning av 
datorer på kort och lång sikt är korrekt, och att det därför är viktigt att nämndens 
budgetförslag för 2020-2027 är tydligt, korrekt och väl genomarbetat.  
 
Vidare påtalar ekonomiavdelningen att det är viktigt att hålla isär vad som faller inom 
driftbudget respektive investeringsbudget. Inom investeringsbudgeten är utrymmet 
mindre flexibelt och det är inom anslaget för "Mindre investeringar" som nämnden 
själv kan omprioritera. Anslag för KS oförutsedda investeringar finns, utöver 
strategiska fastighetsförvärv, inte avsatta som möjlig finansiering. 
 
För det fall kommunfullmäktige önskar tillmötesgå barn- och utbildningsnämndens 
begäran kan beslutet enligt ekonomiavdelningen formuleras på följande sätt: 
 
‒ Kommunfullmäktige tidigarelägger 1.535 tkr från 2021 till 2019 vad gäller KF-

projekt "Datorer/läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering".  
‒ Förslag till nytt KF-projekt, Personaldatorer 2019 med totalutgift 3.197 tkr 

godkännes.  
‒ Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 4.732 tkr 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 86. 
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 
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Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 86 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-04-09 § 26 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen påtalar att barn- och utbildningsnämndens planering av 

datoranskaffning fortsättningsvis ska behandlas i ordinarie budgetprocess. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar tidigarelägga 1.535 tkr från 2021 till 2019 vad gäller 

KF-projekt "Datorer/läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering”. 
‒ Förslag till nytt KF-projekt, Personaldatorer 2019 med totalutgift 3.197 tkr 

godkännes. 
‒ Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 4.732 tkr. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
KS § 90   KS KF/2019:187 - 706 
 
 
 

Fastställande av avgifter för tillstånd och kompletterande avgifter för 
tillsyn enligt tobakslagen samt bemyndigande till socialnämnden att 
revidera avgifterna 
 
 
Ärendebeskrivning 
Genom en lagändring, i huvudsak giltig från och med 2019-07-01, upphävs 
tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088).  
 
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver lämnas 
ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal 
handel med tobak.  
 
Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  
 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller  
tobak.  
 
Socialnämnden är, enligt sitt reglemente, ansvarig för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt tobakslagen. 
 
Avgifter  
För närvarande tar kommunen, enligt gällande lagstiftning, ut en årlig tillsynsavgift, av 
den som i anmälningspliktig verksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter, om 2000 
kronor om säljaren inte betalar tillsynsavgift enligt alkohollagen och med 800 kronor 
om säljaren redan betalar tillsynsavgift enligt alkohollagen.  
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Kommunen får, enligt den nya lagstiftningen, ta ut såväl avgifter för prövning av 
ansökan om försäljningstillstånd, som avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning. 
  
Grunderna för avgiftsuttaget för försäljningstillstånd får bestämmas av 
kommunfullmäktige och ska följa de allmänna krav om självkostnadsprincipen som 
finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska alltså spegla kommunernas 
faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. 
 
Med hänsyn till att det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara 
beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt 
alkohollagen bör dessa kunna tjäna som riktmärke. Tillståndsgivningen för försäljning 
av tobak innehåller emellertid färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. 
Regeringen har därför bedömt att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar 
om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre än 
motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.  
 
Tillståndsavgifterna får tas ut från och med 2019-07-01. Detaljhandlare som redan, 
enligt gällande lagstiftning har anmält tobaksförsäljning och partihandlare med 
tobaksvaror får ansöka om tillstånd senast 2019-11-01.  
 
Socialförvaltningen redogör i skrivelse 2019-03 -28 för gällande ansökningsavgifter för 
serveringstillstånd och för beräknade självkostnader.  
 
Socialnämnden föreslår under§ 31/19, att avgiften för prövning av ansökan om 
försäljning av tobak, samt kompletterande tillsynsavgift, ska fastställas enligt följande. 
 
 
Ärende Förslag till avgift 
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 7 000 kr 
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn 4 000 kr 
Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ ändrad företagsform 4 000 kr 
Anmälan om enklare förändringar 1 000 kr 
 

 
Socialförvaltningen uppger att de föreslagna avgifterna motsvarar självkostnad. Enligt 
förvaltningen innebär förslaget avgifter i samma storleksordning som i kringliggande 
kommuner.  
 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2019-05-02 att förvaltningen föreslagit att tidigare 
fastställda avgifterna för tillsyn ska vara oförändrade, för att ses över i samband med 
översyn av taxor och avgifter inför år 2021.  
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För det fall kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens förslag konstaterar 
kanslichefen att beslutet kan formuleras enligt följande: 
 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för tillstånd och 

kompletterande avgift för tillsyn, enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, i enlighet med socialnämndens förslag, att gälla från och med 2019-07-
01.  

‒ Socialnämnden bemyndigas att revidera avgifterna. 
‒ Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 92. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 92. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 92 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från kanslichefen 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-04-02 § 31 
‒ Skrivelse 2019-03-28 från socialförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för tillstånd och 

kompletterande avgift för tillsyn, enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, i enlighet med socialnämndens förslag, att gälla från och med  
2019-07-01.  

‒ Socialnämnden bemyndigas att revidera avgifterna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 91   KS KF/2019:123 - 406 
 
 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
taxebilaga 1 och 2 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter 
för kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.  
 
Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan under § 11/2018.  
 
Avgifterna enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder 
och animaliska biprodukter sammanfördes, under år 2016, i en taxa, av 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget  
Miljö-och byggnadsnämnden föreslår under § 24/19 fullmäktige besluta att revidera 
taxebilaga 1 och taxebilaga 2 i miljöbalkstaxan. Revideringarna är orsakade av 
erforderliga justeringar av korrekt handläggningstid och i ett par fall av en 
tillkommande föreskrift.  
 
Förvaltningen redogör i skrivelse 2019-02-01 för förslaget.  

 
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2019-05-23 kan 
denna träda i kraft 2019-07-01.  
 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2019-05-02 att för det fall kommunstyrelsen 
tillstyrker miljö-och byggnadsnämndens förslag kan beslutet formuleras enligt 
följande: 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
besluta följande.  
 
‒ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxebilaga 1 och 2, revideras i 

enligt med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
‒ De reviderade taxebilagorna träder i kraft 2019-07-01, varvid nu gällande 

taxebilaagor upphör att gälla. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 93. 
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 93 
‒ Skrivelse 2019-05-03 från kanslichefen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-26 § 24 
‒ Skrivelse 2019-02-01 från miljöenheten 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxebilaga 1 och 2, revideras i 

enligt med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
 
./. Bilaga. 
 

‒ Den reviderade taxan träder i kraft 2019-07-01, varvid nu gällande taxebilaagor 
upphör att gälla. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga KS § 91/19







































































































































































FÖRFATTNINGSSAMLING 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 
Fortsättning se sista sidan  

F. 3.1
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN

Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; 
miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), 
livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt lagen om foder och animaliska 
biprodukter (SFS 2006:805)  

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

enligt miljöbalken samt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken, strålskyddslagen eller med anledning av EU:s bestämmelser inom 
miljöbalkens tillämpningsområde.  

Denna taxa gäller även för miljö- och byggnadsnämndens prövning, registrering och 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen med följdförfattningar 
samt EG-förordningar som berör livsmedel och foderkontroll. 

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 rubricerade 
lagar är tillämpliga. 

2 § Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. 
För 2017 är timtaxan (T) 1075 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att 
årligen, varje kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats 
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
publiceras på Sveriges Kommuners och Landstings webbplats i oktober. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober år 2017. 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.

Gällande taxa
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2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd samt registrering och offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar.  

3. 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. 
 

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. 
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Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser.  
 

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 fler miljöfarliga verksamheter 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. 
 

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 
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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 offentlig kontroll måste göras utöver den normala kontrollverksamheten på grund av 
att reglerna i livsmedelslagstiftningen inte följs, tas en avgift ut enligt timtaxan för den 
extra kontrolltiden samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
 

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

 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

Förorenade områden 

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

T 

Hälsoskydd 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet (kommunala bestämmelser med stöd av miljöbalken) eller 
ansökan om undantag från de kommunala bestämmelserna 

3  

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

3  

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

10  

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

5  

Kemiska produkter 

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

8  

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

 T 
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Beskrivning TF Timavgift 

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

7  

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

2  

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

3  

Avfall och producentansvar 

Handläggning av anmälan enligt den kommunala renhållningsordningen  T 

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

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar  T 

Livsmedel 

Registrering av livsmedelsanläggning 1  

Kontroll och provtagning som inte ingår i årsavgiften  T 

Foder och animaliska biprodukter 

Kontroll och provtagning  T 

Strålskydd 

Anmälan av solarium 8  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
8 

 

1.2001 4-8 U 

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

8  
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

 

1.2002 2-6 U 

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

6  

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion   

2 kap 4 § 1.30 4-8 C 
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för production 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. 

2  

 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  

     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 
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

 

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 

 

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  C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt   
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15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
25-40 
10-15 

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

 
 
 
 
 

30 
10 

 

15.12501 2-6 U 

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

4  

 
15.12502 4-8 U 

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

6  

     Livsmedel av kombinerade råvaror   

5 kap 14 § 15.151 20-30 C 

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

 25 

 

15.13101 6-10 U 

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

8  

     Mjölkprodukter   

5 kap 15 § 15.180 
 
 
 
 

15.180-1 
18.180-2 
15.180-3 

 
 
 
 
 
25-40 
20-30 
10-15 

C 

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

 

 
 
 
 
 

30 
25 
10 

 

15.18001 2-6 U 

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

4  

    Oljor och fetter   

5 kap 19 § 15.200 10-15 C 

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

 10 

 

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  
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    Glass   

5 kap 21 § 15.220 6-10 C 

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

 8 

 

15.22001 2-6 U 

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

4  

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker   

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
25-40 
15-25 
10-15 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
20 
10 

 15.24001 2-6 

U 

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

4 

 

 15.24002 10-15 

U 

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

10 

 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker   

5 kap 25 § 15.260 20-30 C 

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

 25 

 

15.26001 8-12 U 

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

10  

    Jäst   

 

15.27001 8-12 U 

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

10  

    Kafferostning   

5 kap 27 § 15.280 
 
 
 
 
 

15.280-5 

 
 
 
 
 
 
25-40 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

30 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       13 (26) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 
 Fortsättning se sista sidan  
   

MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

15.280-6 10-15 - Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 10 

 
15.28001 2-6 U 

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

4  

    Paketering av livsmedel   

5 kap 28 § 15.310 6-10 C 

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

 8 

    Foder av vegetabiliska råvaror   

5 kap 32 § 15.360 10-15 C 

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

 12 

 

15.36001 2-6 U 

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

4  

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION   

 

22.4001 4-8 U 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

6  

 
22.4002 2-6 U 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

4  

 
22.4003 2-6 U 

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

4  

 

22.4004 4-8 U 

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

6  

 
22.4005 2-6 U 

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

4  

    KEMISKA PRODUKTER   

    Annan kemisk tillverkning   

12 kap 44 
§ 

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

 8 

12 kap 46 
§ 

24.46 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 

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

24.46-2 
24.46-3 

 
24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

20-30 
12-18 

 
10-15 

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

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

25 
15 

 
10 

 
24.4601 8-12 U 

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

 

 
24.4602 4-8 U 

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

6 
 

 
24.4603 8-12 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 
om tillverkningen sker genom destillation. 

10 
 

 
 
 

12 kap 47 
§ 

 
 
 
 
 

24.47 20-30 C 

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

 8 

 

24.4701 8-12 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår 

4  

     GUMMI- OCH PLASTVAROR   

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 

30-45 
 

20-30 
 

12-18 
 

8-12 

C 

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

  
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

 
25.1101 2-6 U 

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

6  
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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  

     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 
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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  

 
    

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

  

16 kap 3 § 
 

28.25 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 

8-12 
 

4-8 

C 

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

 

 
 
 
 
 

10 
 

6 

16 kap 5 § 28.40 8-12 C 

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

 10 

 

28.4001 2-6 U 

Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

4  

16 kap 7 § 
 

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

 6 

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

16 kap 9 § 28.90 15-25 C 

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

 10 

16 kap 10 
§ 

28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
28.95-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-18 
8-12 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

 

28.9501 2-6 U 

Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 

4  
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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. 

     METALLBEARBETNING M.M.   

    Motorfordon   

 

34.4001 6-10 U 

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

  

    Maskinell metallbearbetning   

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

12-18 
 
 

8-12 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

14 
 
 

10 

 

34.8001 2-6 U 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor 
som volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

7  

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL   

19 kap 4 § 39.30  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”, 

 

10 
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”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 §. 

19 kap 5 § 39.35 10-15 C 

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

 

10 

 39.50 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 

20-30 
 

20-30 
 

12-18 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 

10 
 

10 
 

8 

 
39.5001 8-12 U 

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

7  

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

7  

 
39.5003 6-10 U 

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

7  

 
39.5004 2-6 U 

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

7  

 
    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER   

20 kap 2 § 39.70 12-18 C 

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

 12 
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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. 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       20 (26) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 
 Fortsättning se sista sidan  
   

MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

 
40.60-2 

 
 

40.60-3 

 
6-10 

 
 

10-15 

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. 

 
6 
 
 
10 
 

 

40.6001 4-8 U 

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

 8 

 
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, 

7  
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3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 
50.1002 4-8 U 

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

6  

 
50.1003 T U 

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

5  

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 
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     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

 85.3001 2-6 U Tandläkarmottagning 6  

 85.4001 2-6 U Djursjukhus och liknande 6  

     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 högst 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, eller 
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   
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29 kap 35 
§ 
 

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

 6 

    Uppgrävda massor   

29 kap 27 
§ 

90.370 2-6 C 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från 
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst 
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 avfall, om mängden avfall som behandlas är 
högst 2 000 ton 

 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 

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 

 10 
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byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 

 
90.4001 4-8 U 

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

5  

29 kap 51 
§ 

90.60 6-10 C 

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

 8 

 

90.6001 2-6 U 

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

4  

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande   

29 kap 70 
§ 90.430 6-10 C 

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

 8 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.   

30 kap 2 § 

92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 
 

10-15 
8-12 
4-8 

C 

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

 

 
 

 
 
 

10 
6 
5 

 
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. 

5  

 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  
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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  

 
101.1005 6-10 U 

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

8  

 
101.1006 2-6 U 

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

4  

     HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER   

     Utbildningsverksamhet och liknande   

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

 200.10-6 8-12 C Förskola  2,5 

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

 200.10-8 2-6 U Familjedaghem T  

    Samlingslokaler och liknande   

 200.20-1 2-6 U Samlingslokaler 4  

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

 200.20-3 2-6 U Fritidsgård och liknande 4  

    Skönhetsvård och liknande   

 200.30-1 4-8 U Solarium 6  

 
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 5  

    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 4  

    Boende   

 
200.60-3 8-12 U 

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

10  

                                                           
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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200.60-4 6-10 U 

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

8  

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

 200.60-6 8-12 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård 

8  

 200.60-7 6-10 U Camping/stuganläggning 8  

 200.60-8 2-6 U Bed & breakfast 5  

    Förvaring av djur   

 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 
2019-05-23 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 35 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 94   KS KF/2017:351 - 439 
 
 

Antagande av Kustzonsprogram för Lomma kommun 2019-2030 
 
 
Ärendebeskrivning 
Planeringsavdelningen fick år 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett 
kustzonsprogram för Lomma kommun med mål och åtgärder. Arbetet med att ta fram 
kunskapsunderlaget rörande kustfrågor har skett i samråd och dialog med samtliga 
berörda förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har involverats genom 
en integrerad samrådsprocess tidigt i projektet och informations- och 
förankringsmöten har kontinuerligt hållits med berörda avdelningar och enheter. 
Framtagningsprocessen har förankrats hos nämnder och förvaltningar och 
planledningsgruppen har varit politisk styrgrupp. Syftet med Kustzonsprogrammet är 
att det ska vara vägledande mot ett gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för att 
förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030. Det ska 
tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika aktörer. Utgångspunkten har varit att 
definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns 
kust med avseende på de tre aspekterna översvämning, erosion och strandskyddets 
syfte. En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella kunskaps- och 
planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett långsiktigt 
perspektiv. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-04-10, § 17. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-04-10 § 17 
‒ Skrivelse 2019-03-21 från planeringsavdelningen 
‒ Kustzonsprogram för Lomma kommun - Del A Mål och genomförande  
‒ Kustzonsprogram för Lomma kommun - Del B Kunskapsdel 
‒ Kustzonsprogram för Lomma kommun - Del C Bilagor 
‒ Samrådsredogörelse internremiss 
‒ Samrådsredogörelse externremiss 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att bevaka 

konsekvenserna av programmet i kommande budgetarbete. 
‒ Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för det interna samrådet med 

nämnder och samrådsredogörelsen med externa parter. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 36 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar Kustzonsprogram för Lomma kommun 2019-2030. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 38 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 96   KS KF/2019:130 - 042 
 
 

Motion avseende utformningen av budgetunderlaget 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Thored, ledamot i kommunfullmäktige har som representant för Fokus Bjärred 
2019-03-12 12 inkommit med en motion avseende utformningen av 
budgetunderlaget. Enligt Kristina Thored saknar investeringsbudgeten den typ av 
kontext och beskrivning som finns som underlag till driftbudgeten. Denna brist på 
information försämrar, enligt Thored, såväl ledamöternas förutsättningar att ta 
kompetenta beslut som medborgarnas möjlighet till insyn i den politiska  
prioriteringen.  
 
Ekonomichefen och budgetekonomen lämnar i skrivelse 2019-05-02 följande  
yttrande: 
 

Lomma kommuns investeringsbudget har ökat i omfattning från 25 mnkr år 2003 till cirka 200 
mnkr årligen. Kraftig befolkningstillväxt har inneburit omfattande behov av både 
verksamhetsrelaterade investeringar och investeringar i infrastruktur som en konsekvens av 
utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden.  
 
För de större projekten, 1,5 mnkr eller mer, finns det krav på drift- och investeringskalkyl och för 
investeringar på 5 mnkr eller mer ska ett så kallat objektkort upprättas med ett innehåll i enlighet 
med Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar. Det är ett omfattande 
men viktigt arbete att upprätta och uppdatera kalkyler och objektkort till ett stort antal projekt, 
med fokus på att förbättra och förfina dessa. Kalkyler och objektkort utgör viktiga beslutsunderlag 
och ska också vara utgångspunkt vid uppföljning och slutredovisning av projekten. 
 
Nämnderna ska i sitt förslag till investeringsbudget beskriva, motivera och prioritera projekten. 
Kommunstyrelsen föreslår den 27 mars en revidering av investeringsreglerna som särskilt anger 
att det även när det gäller investeringar i verksamhetslokaler är respektive nämnds eget ansvar 
att identifiera och beskriva investeringsbehovet för respektive verksamhet. Inledningsvis ska 
nämnden själv lägga fram förslag till budget. Tekniska nämnden ansvarar, efter godkännande av 
förslaget i kommunfullmäktige, för budget, genomförande och förvaltning av investeringen.  
 
Det är av största vikt att information och beslutsunderlag finns tillgängliga under hela 
budgetprocessen. Nämndernas kompletta förslag till investeringsbudget, det vill säga inklusive 
objektkort och eventuella förstudieofferter, beställningar eller dylikt ska ingå i handlingarna till 
kommunstyrelsen. För att tydliggöra informationen om investeringsbudgeten och göra den mer 
lättillgänglig föreslås att även budgetdokumentets verksamhetstexter kompletteras med 
kommentarer till investeringsförslagen. 
 
I de budgetinstruktioner "Bra att veta inför Budget 2020" som ges till förvaltningschefer, 
ekonomer, nämndsekreterare och eventuellt andra berörda har följande komplettering gjorts, för 
att ge en förbättrad information om investeringsförslagen: 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 39 (42) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

• Kommentarer till investeringsförslag  
Beskriv kortfattat de investeringsprojekt 

 
- som är nya och överstiger 5 mnkr  
- som föreslås förändras med mer än 1 mnkr mot beslutad totalutgift. Beskriv orsak till 

förändringen samt konsekvens om förändringen inte godkänns.  
- som föreslås ett ändrat innehåll jämfört med ursprungligt beslut  
- blivit förskjutna i tid jämfört med ursprungligt beslut om driftstart 

 
Ovanstående förslag till förändringar bedöms vara i linje med synpunkterna i inlämnad motion 
och kommer att ge förbättrade beslutsunderlag och en större öppenhet och insyn i den politiska 
prioriteringen. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2091-05-08, § 88. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 88 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Motion (FB) avseende utformningen av budgetunderlaget, inkommen 2019-03-12 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till ekonomiavdelningens yttrande beslutar kommunfullmäktige 

att motionen ska anses vara besvarad. 
______________________ 
 
Sändlista 
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