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§232
Ändring av dagordning

Beslut
Som ny punkt 2 läggs Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB). Punkt 21 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 och punkt 22 
Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten stryks. Som ny punkt 21 läggs Piteå 
Kommunföretag ABs medfinansiering i Piteå Hamn ABs EU-projekt ”Utveckling Piteå Port 
& Hub etapp 3” genom nyemission.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Som ny punkt 2 läggs Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå 
Kommunföretag AB (PIKAB). Punkt 21 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-
2021 och punkt 22 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten stryks. Som ny punkt 21 
läggs Piteå Kommunföretag ABs medfinansiering i Piteå Hamn ABs EU-projekt ”Utveckling 
Piteå Port & Hub etapp 3” genom nyemission.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förlag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.
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§ 233
Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB)
Diarienr 18KS153

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.
 
Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag.
 
Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 1 oktober 2018.
 

 Delårsrapport januari-augusti 2018
 Piteå Hamn- Begäran om namnändring
 Strategidagar
 Analys av kostnader i dotterbolagen
 Nyemission Piteå Hamn
 Information om Regional Utvecklingsstrategi RUS
 PIKABs förvärv av aktier i Svenska Kommunförsäkring AB
 Investeringsprocessen
 Förstärkning av koncernVDs mandat gentemot bolags VD
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§ 234
Redovisning av tillväxtpolitiska reserven
Diarienr 18KS424

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisning av tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Näringslivschef Peter Palmqvist och VD Piteå Science Park Helena Karlberg föredrar ärendet.
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§ 235
Medfinansiering projekt - Go Cloud –för att stärka innovationskraften 
i hela regionen
Diarienr 18KS534

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 363 469 kronor för 2019, 340 719 kr för 2020 och 268 227 kr för 
2021, totalt 972 415 kr till Go Cloud.

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.

Medel anslås från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Sökande: Piteå Science Park AB
Period: 2019-01-01—2021-12-31
Projektnamn: Go Cloud – för att stärka innovationskraften i hela regionen.
Anspråk: 972 415 kronor från Piteå kommun
Total budget: 14 960 224 kr
Medfinansiärer/intressenter: Region Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, 
Luleå kommun, Piteå kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bakgrund
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) betonas vikten av att stärka innovationsmiljöer, 
främja samverkan inom och mellan innovationssystem för regionens innovationskraft, samt 
att stärka näringslivets konkurrenskraft för att på så sätt nå hållbar regional tillväxt. Under 
2018 har Piteå Science Park genomfört förstudien Go Cloud med syfte att utforska behovet av 
en digital inkubatorsdimension i Övre Norrland, som når många entreprenörer i flera olika 
branscher, kulturer, kön osv. Dialog med företrädare för kommuner och 
näringslivsutvecklingsbolag visar att det finns ett stort behov av ett mer tillgängligt 
innovationsstöd i synnerhet i glest befolkade kommuner där avstånden är stora.

Mål och resultat
Övergripande mål är att bredda innovationskedjan i regionen och nå en bredare mångfald av 
företag och särskilt företagande på landsbygden. Huvudmålet är att utöka Go Business 
verksamhet både fysiskt och digitalt, för att nå fler tjänsteföretag i regionen och bidra till ett 
platsoberoende innovationssystem. På så sätt ges fler idéer möjlighet att utvecklas till nya 
innovativa tjänster och fler företag uppvisar en ökad innovationsverksamhet.
Delmål:

 Utveckla fler fysiska mötesplatser för innovativt arbete i regionen genom etablering av 
Go Business inkubator i Skellefteå.

 Att platsoberoende kunna främja innovationsarbete i hela regionen genom att etablera en 
testbädd för en digital inkubator.
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 Fler idéer ges möjlighet att utvecklas till nya produkter, tjänster, processer eller metoder 
genom innovationsstödjande aktiviteter.

 Stärka innovationssystemet i hela regionen genom kunskapsspridning av Go Business 
metoder och verktyg till innovationsfrämjare och kommuner.

Målgrupper
Den primära målgruppen är företag med tjänsteinnovationer inom KKN (kulturella kreativa 
näringarna) samt övrig tjänstesektor. Förstudien påvisade att denna målgrupp finns i hela 
regionen och har särskilda behov av innovationsstöd riktat mot marknadsutveckling. Behoven 
tillfredsställs inte på ett effektivt sätt av de etablerade innovationsaktörerna eller andra 
innovationsprojekt.

Den sekundära målgruppen är kommuner och näringslivsbolag i övre Norrland. I förstudien 
framkom ett stort intresse för deltagande i detta projekt, varför dessa tillsammans med andra 
aktörer i regionens innovationssystem utgör en sekundär målgrupp.

Förväntat resultat vid projektavslut:

 90 företag har deltagit i projektets verksamhet.
 35 företag har fått stöd för att introducera nya tjänster för marknaden.

Förväntat resultat på lång sikt:

 Fler livskraftiga företag i regionen
 Regional tillväxt då fler företag startas och utvecklas och många av dessa är studenter 

som stannar kvar och bidrar i regionen.
 Dessa företagare blir förebilder och bidrar till en ökad regional attraktionskraft.
 Innovationsstödet bidrar till att öka chanserna att deltagarna lyckas etablera sitt företag 

och stannar kvar i regionen.
 Etableringen av Go Business på The Great Northern i Skellefteå innebär att det skapas 

fler möjligheter för samverkan med andra företag i regionen.

Organisation
Piteå Science Park AB har det övergripande ansvaret för projektet.
Projektledare med anställning på Piteå Science Park.
Projektgrupp bestående av projektledare och innovationsledarna i Piteå, Luleå och Skellefteå 
med ansvar för det praktiska genomförandet av projektet.
Styrgrupp som fattar beslut av strategisk karaktär samt säkerställer förankring hos 
medfinansiärer och samarbetspartners. Styrgruppen kommer att bestå av projektledaren, VD 
Piteå Science Park tillika styrgruppens ordförande samt tre representanter för 
näringsliv/finansiärer/samarbetspartners.
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Arbetssätt
Projektet kommer att arbeta för att hitta smarta sätt att skapa och göra affärer. Deltagande 
entreprenörer stöttas genom coachsamtal, workshops och föreläsningar. Projektet kommer att 
arbeta aktivt för att få en bra spridning på deltagande entreprenörer och företag utifrån 
jämställdhet, integration, branschtillhörighet och inriktning. Mångfalden bidrar till nya 
innovativa samarbeten i skärningspunkter mellan branscher.

Total projektbudget 2019-2021
Personal 5 678 700
Extern sakkunskap 3 007 500
Resor och logi 685 000
Investeringar, lokaler 1 950 000
Schablonkostnader 3 639 024
Summa faktiska kostnader 14 960 224

Finansiering
Region Norrbotten, 18% 2 692 841
Region Västerbotten, 11% 1 645 624
Skellefteå kommun, 8% 1 196 817
Luleå kommun, 6,5% 972 415
Piteå kommun, 6,5% 972 415
Europeiska regionala
utvecklingsfonden 7 480 112
Total finansiering 14 960 224
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Piteå kommuns tillväxtpolitiska medel har som syfte att finansiera tillväxtskapande satsningar 
i Piteå kommun, gärna tillsammans med andra aktörer. Projektet Go Cloud har till syfte att 
stärka innovationskraften i Piteå och i regionen. Projektet ligger i linje med Piteå kommuns 
prioriterade tillväxtskapande satsningar. Go Cloud ska bidra till ett växande näringsliv genom 
att företagen får en ökad tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer. Projektet 
inbegrips också i insatsområdet att ”Våga vara spetsig” då projektet riktar sig till företag inom 
de kulturella och kreativa näringarna och tjänsteföretag.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet Go Cloud är en satsning som 
uppfyller kriterierna för medel ur den tillväxtpolitiska reserven och bör stödjas. Go Cloud blir 
Sveriges första virtuella inkubator och kommer att erbjuda stöd till entreprenörer i hela 
regionen. I Piteå finns sedan tio år tillbaka inkubatorn Go Business där ett stort antal 
entreprenörer har startat upp sina företag och flera fortfarande är verksamma. Goda 
erfarenheter och metoder har utvecklats inom Go Business och Go Cloud blir en 
vidareutveckling och ett bra komplement till nuvarande verksamhet och kommer att kunna 
erbjudas till företag i hela regionen. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
bevilja 972 415 kr under åren 2019 till och med 2021. Medlen anslås från Tillväxtpolitiska 
reserven.
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§ 236
Medfinansiering projekt – Bothnia BioIndustries Network – steg 2
Diarienr 18KS552

Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Bothnia BioIndustries – steg 2 med 18 545 kr för 
2018, 127 018 kr för 2019, 111 268 kr för 2020, 109 238 kr för 2021, totalt 366 069 kr.

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Piteå Science Park ansöker som huvudsökande till detta projekt från Tillväxtverket.
En nödvändighet för att stötta övergången till en biobaserad ekonomi för regionen är en 
mycket stark samverkan mellan alla aktörer kopplade till den regionala värdekedjan baserad 
på skoglig biomassa. Detta innefattar främst en ökad innovationssamverkan mellan näringsliv, 
akademi, myndigheter samt civila samhället, där det föreslagna projektet är en vidareförädling 
och utveckling av det arbete som påbörjades inom det nyligen avslutade fas 1 projekt för vår 
region (Bothnia BioIndustries Network, BBIN – steg 1). Som ett huvudsakligt resultat finns 
sedan 2015 ett formellt klusterinitiativ för skogligt baserad bioekonomi i nordligaste Sverige i 
form av Bothnia BioIndustries Cluster (BOBIC). Verksamheten inom klusterinitiativet ligger 
juridiskt som en verksamhetsenhet under Piteå Science Park, men organisatoriskt finns en 
styrgrupp för den operativa verksamheten för dess 13 betalande medlemmar 2018. Dessa 13 
medlemmar är Sveaskog, SCA, Smurfit Kappa, Billerud Korsnäs, Setra, Sunpine, Wibax, Sun 
Carbon, PodComp, RISE ETC, Swerea Sicomp, Swerea Mefos samt Luleå tekniska 
universitet.

En avsikt med BOBIC är att bli erkända som ett av Sveriges skogsindustriella kluster. Att de 
är en bra bit på vägen visar bl.a. en omnämning i Skogsindustriernas branschtidskrift ”Forum 
för Bioekonomi, no 1 2018”. Ytterligare extern synlighet för BOBIC att uppmärksamma är 
genomförandet av den internationella konferensen BIOBASE 2017, i samverkan med 
Näringsdepartementet, Skogsindustrierna, Vinnova och Tillväxtverket. Planerna för en 
uppföljare av BIOBASE 2019 är påbörjade. Vidare genomför Research Institutes of Sweden 
kallat (RISE) och Energy Technology Center (ETC) tillsammans RISE ETC med 
huvudsakligt stöd från klusterinitiativet BOBIC och Region Norrbotten ett förstudiearbete 
under 2018 kring förutsättningarna för pyrolysoljeproduktion i regionen. Detta är så här långt 
inom BOBIC den tydligaste och mest konkreta aktiviteten på hur värdekedjan jobbar med att 
ta fram nya skogligt biobaserade produkter och hur vi försöker utveckla den regionala 
värdekedjan.

Efter norrlandskusten finns andra kopplade initiativ i bl.a. det akademiska klustret 
Bio4Energy, Framtidens Bioraffinaderi, verksamhetsspecifika samverkansprojekt inom 
BioFuelRegion och TräCentrum Norr. Dessa initiativ till samverkan efter norrlandskusten är 
väldigt viktiga och där finns BOBIC representerade på olika sätt och främst genom Piteå 
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Science Parks koordinerande roll för BOBIC men även RISE ETC. Trots en starkare 
konjunktur så måste värdekedjan fortsätta diversifieras och skapa tillväxt genom breddade 
verksamheter. Industrin måste hitta nya vägar att öka intäkterna samt för att skapa ett 
tillräckligt högt täckningsbidrag. Det är viktigt att hitta rätt användning av hela den 
skogsbaserade biomassan som inkluderar de sidoströmmar som idag används huvudsakligen 
för interna energibehov. Samhällets aktörer vill nu än tydligare flytta fokus från Forskning 
och utveckling (FoU) till innovationer, pilot- och demonstrationsanläggningar samt 
kommersialisering som inte bara påverkar industrin utan även regionens forskningsinstitut 
och akademi. Utvecklingen av bioekonomi i Sverige är starkt kopplat till regionala 
förutsättningar där norra norrlandskusten har unika förutsättningar sett till kombinationen av 
tillgång på råvara och förnybar elproduktion. Denna region är därav mycket intressant för 
RISE, med dess närvaro av RISE ETC (lokaliserat i Piteå) och RISE Processum (lokaliserat i 
Örnsköldsvik), och en av anledningarna till att RISE ETC är aktiv samverkanspartner i detta 
projekt.

Mål
Det övergripande målet med projektet och BOBIC är att gemensamt skapa de långsiktigt 
bästa förutsättningarna i regionen för den biobaserade industrin, som leder till etablering av 
nya företag med goda kommersiella möjligheter och därmed fler arbetstillfällen. Denna 
utveckling stärker även den befintliga värdekedjan och alla dess ingående aktörer.

Total projektbudget 2018-2021
Egen personal 1 937 700kr
Externa tjänster 1 404 000kr
Resor och logi 297 500kr
Schablonkostnader (lönebikostnader m.m.) 1 241 717kr
Totala kostnader 4 880 917kr

Nationell kontantfinansiering
Piteå kommun 366 069kr
Region Norrbotten 1 464 275kr
Längmanska företagarfonden 305 057kr
Sparbanken Nord 305 057kr
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2 440 458kr
Total finansiering 4 880 917kr

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Vi gör bedömningen att Piteå kommun bör delta i detta projekt. I Piteå kommuns riktlinjer för 
den tillväxtpolitiska reserven (TPR) finns ett syfte att prioritera tillväxtskapande satsningar 
som även gör att man positionerar sig inom områden där Piteå har extra stora möjligheter 
baserat på kommunens tillgångar. Vi har många företag som jobbar med trä som råvara och 
med detta projekt vågar man vara spetsig och se hur framtiden kan stärka konkurrenskraften i 
kommunen och regionen.
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§ 237
Medfinansiering projekt – Främja möjligheterna för regionens 
företag att kunna öka byggandet av flerfamiljshus i trä
Diarienr 18KS538

Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Främja möjligheterna för regionens företag att 
kunna öka byggandet av flerfamiljshus i trä med 300 tkr för 2019, 300 tkr för 2020 och 300 
tkr för 2021.

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.
 

Ärendebeskrivning
Trä -och möbelföretagen (TMF) ansöker som huvudsökande till detta projekt från 
Tillväxtverket. Projektets syfte är att för små-och medelstora företag (SMF) möjliggöra, 
övervinna hinder och effektivisera industrialiserat byggande av flerbostadshus i trä för att 
kunna konkurrera med betong och stål på marknaden och ta vara på den allt ökande 
efterfrågan på flerfamiljshus. Härvid spelar både tekniken och affärsformerna samt samverkan 
mellan SMF och större träföretag i regionen och deras möjliga roller, tillsammans med 
tillgången på hjälpmedel för den komplicerade byggprocessen en avgörande betydelse. En 
viktig aspekt är digitaliseringen av de olika projekteringsverktygen. Följa upp och utvärdera 
verkliga träbyggnadsobjekt ingår. Ett viktigt syfte med projektet är att det ska bidra till att 
bygga upp permanenta klusternoder som kan fortsätta arbetet efter projektet, både 
utvecklings-, kompetens- och företagsutvecklingsmässigt. Det är ett viktigt led i 
projektarbetet att försöka säkra att detta arbete fortsätter efter projektets slut. Ett annat syfte är 
att ta vara på att området har stor potential för utveckling är industrialiseringen och 
prefabriceringen av träbyggandet tillsammans med digitaliseringen av projekteringsverktygen 
och tillverkningsprocessen. De stora företagen tillgodogör sig detta, men för SMF-företagen 
behöver denna kompetens tillföras för att förbättra möjligheterna för små och medelstora 
företag att ingå i framtida byggprojekt.

Mål
Primär målgrupp är företag inom SMF-sektorn (upp till 250 anställda) som bygger 
flerfamiljshus i trä, står i begrepp att bygga sådana, eller har utvecklingspotential samt egna 
ambitioner, att inom rimligt tid kunna bygga flerfamiljshus i trä. De utgör företag som 
trämekaniska företag, tillverkare av byggelement, komponenter och produkter eller konsulter 
som tillhandahåller olika typer av tjänster, men även beslutande organ (underlag till normer, 
standarder och regelförändringar) samt studerande. Genom en grundlig genomgång har ett 
antal företag i denna kategori identifierats, vilka samtliga preliminärt förklarat sig intresserade 
att delta i projektet.
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I sekundär målgrupp ingår mindre företag som kan utvecklas genom att göra affärer med, och 
på annat sätt samverka med dels företag som ingår i primär målgrupp, dels med stora företag 
som bygger flerfamiljshus, eller komponenter till sådana. Sådana större företag har benämnts 
”draglok” då de kan erbjuda tillväxtmöjligheter för mindre företag i den sekundära 
målgruppen. I sekundär målgrupp återfinns även snickeriföretag, konsultföretag inom t ex 
konstruktion, samt företag som levererar komponenter till de större företagen. Efterfrågan på 
flerfamiljshus i trä är större än vad regionens företag i dagsläget klarar av att tillgodose. De 
företag som är aktiva och bygger enligt industriell princip (vilket anses vara enda möjligheten 
för leverans av nämnvärda volymer) är ytterligt få, och är samtliga etablerade sedan lång tid. 
Det är i stort sett bara fyra stora företag i Sverige inom området, varav tre finns inom 
regionen: Martinsons Byggsystem, Lindbäcks Bygg, Derome Plusshus. I debatten om SMF-
tillväxt förs ofta fram tillväxthinder, varför så få av våra SMF-företag
klarar av resan mot tillväxt. Men det finns flera företag som har potential att växa, och det är 
dessa företag som vi vill stimulera i detta projekt.

Ytterligare en målgrupp är underrepresenterade grupper, kvinnor och invandrade personer. I 
projektet kommer vi att även att stödja andra satsningar som syftar till utbildning och 
kompetensförsörjning inom området industriellt träbyggande och trämanufaktur, vilket riktar 
sig i hög grad till just dessa målgrupper.
 
Total projektbudget 2019-2021
Egen personal 2 830 200 kr
Externa tjänster 9 429 629 kr
Resor/logi 288 tkr
Indirekta kostnader 552 171 kr
In natura finans (Eget arbete Folkhem) 300 tkr
Totala kostnader 13 400 tkr

Nationell kontantfinansiering
Skellefteå kommun 900 tkr
Piteå kommun 900 tkr
Region Norrbotten 900 tkr
Region Västerbotten 1 200 tkr
LTU 1 200 tkr
Folkhem Trä 400 tkr
Trä och möbelföretagen 750 tkr
Martinssons Trä 450 tkr
Medfinansiering Tillväxtverket 6 700 tkr
Total finansiering 13 400 tkr
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt. I Piteå kommun finns flera 
framgångsrika företag inom trä industrin och med detta projekt förhoppningsvis stärka sin 
konkurrenskraft. I detta projekt skapas nya innovativa möjligheter som stärker våra lokala 
samt regionala företags kompetens. Från Piteå kommun kommer Lindbäcks Bygg, Lundqvist 
Trävaru AB i Öjebyn, PodComp AB i Öjebyn och Grönbo AB i Hortlax att delta.
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_____
 
Ett tidigare projekt, "Trä i byggnader", beviljades medel av kommunstyrelsen 2018-06-19 § 
95, men då Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Interreg Nord) inte beviljade 
finansiering så startades aldrig projektet.
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§ 238
Christinaprojektet - begäran om reserverade medel från centrala 
potten för integrering av Norrmalmskolans verksamhet
Diarienr 18KS575

Beslut
Kommunstyrelsen överför 1,6 mkr från Centrala potten till samhällsbyggnadsnämnden för 
genomförandet av Christinaprojektet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 avsatt 10 mkr 2018 för 
genomförandet av Christinaprojektet.
Samhällsbyggnadsnämnden äskar 4 mkr från det som finns reserverat i VEP 2018 för 
Christinaprojektet för att påbörja arbetet med att integrera Norrmalmskolans verksamhet i 
Christinaskolans område och möjliggöra för uppförande av nya bostäder på nuvarande 
Norrmalmskolans område.

Piteå växer och befolkningsmängden ökar, och så även behovet av fler förskole-/skolplatser 
samt bostäder. På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan belägen vilken 
idag kräver stora och kostsamma renoveringsåtgärder. Samtidigt finns möjlighet att bebygga 
markytan som är i direkt anslutning till Christinaskolan. För att minska drift och 
reinvesteringsbehov samt att ta hänsyn för behovet av skol och förskoleplatser i området finns 
ett beslut om att flytta Norrmalmskolans verksamheter till nya lokaler i Christinaskolan.

Ett antal olika scenarion har utretts där kommunstyrelsen 2018-04-09 § 100 beslutade att gå 
vidare med scenario 1, dvs. att nya skollokaler byggs på Christianskolans område. Scenariot 
innebär att nuvarande Norrmalmskolans verksamhet integreras i Christinaskolans område och 
att mark för uppförande av nya bostäder frigörs på nuvarande Norrmalmskolans område.

Projektet förväntas pågå fram till och med 2022, där nedanstående arbeten planeras påbörjas

Delprojekt Aktivitet Uppskattad kostnad 
2018

Skola

 Framtagande av Programhandling
 Flytt av parkering Norrmalmskolan – Nolia
 Frigöra Rönnens förskola från Norrmalmsskolan
 El och Bredband

3,5 mkr

Kv.Rönnen
 Div. utredningar inför rivning samt 

detaljplanearbete. 0,5 mkr

Infrastruktur - 0
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande
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Efter samråd med Samhällsbyggnad föreslår Kommunledningsförvaltningen ett reviderat 
förslag där 1,5 mkr överförs för delprojekt skola och 100 tkr överförs för delprojekt kv. 
Rönnen. Detta förväntas täcka de kostnader som kommer att upparbetas under 2018.
Projektet förväntas pågå fram till och med 2022. Resterande medel avsatta i VEP 2018-
2020 kommer samhällsbyggnad begära att de överförs till 2019 för fortsatt arbete.
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§ 239
Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen
Diarienr 18KS415

Beslut
Kommunstyrelsen antar Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att besluta om att i sina 
delegationsbestämmelser ge förvaltningschef jämte ordförande och vice ordförande i nämnd 
rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal var för sig.

Ärendebeskrivning
Rådande delegationsordning medger endast ordförande och vice ordförande i 
kommunstyrelsen att skriva på personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal). Genom att lägga det 
närmare verksamheterna så medger det en effektivare administration av dessa påskrifter. 
Därav bör förvaltningschef för kommunstyrelsen och förvaltningschefer för övriga nämnder 
också ges möjlighet att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal. Delegationsbestämmelserna 
är uppdaterade under punkt 1 L.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 2018-09-17
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen anta delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen uppmana samtliga nämnder att 
besluta om att i sina delegationsbestämmelser ge förvaltningschef jämte ordförande och vice 
ordförande i nämnd rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal var för sig.

Beslutsunderlag
 Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen
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§ 240
Riktlinjer för personalpolitik
Diarienr 18KS577

Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för personalpolitik.

Ärendebeskrivning
Vid tillskapandet av ny personalpolitisk riktlinje, där tidigare riktlinjer inom personalområdet 
sammanfattats, saknas riktlinjen för pensionsförmåner. Denna är nu sammanfattad och tillagd 
i den nya versionen av Riktlinjer för personalpolitik.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för personalpolitik
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§ 241
Upphävande av Riktlinje för pensionsförmån
Diarienr 18KS576

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjen för pensionsförmån.

Ärendebeskrivning
Riktlinjen beskriver pensionsförmåner, dessa sammanfattas och placeras under punkt 4.5 i 
Riktlinjer för personalpolitik, ingen ändring sker i innehållet.
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§ 242
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession Markbygden 
Net Väst AB 2017-103-039
Diarienr 18KS505

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över ansökan om nätkoncession Markbygden Net Väst AB 
2017-103-039.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har fått en begäran om yttrande gällande ansökan om nätkoncession. 
Kommunstyrelsen har i sin tur begärt ett yttrande från samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- 
och tillsynsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom förslaget från Markbygden Net Väst AB 
gällande luftledningar inom vindkraftsanläggningen Markbyggden etapp 2. En arbetsgrupp 
inom förvaltningen har varit informerad om och tidigt i processen lämnat synpunkter 
angående den nu redovisade dragningen. Förvaltningen noterar att våra tidigare önskemål 
rörande dragning har beaktats i detta förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och tillsynsnämnden har inget att erinra gällande 
ansökan förutom det som framgår nedan.

Det kvarstår några konfliktområden där linjedragningen korsar områden med naturvärden 
(svarta prickar i bifogad karta). Det rör sig i de flesta fall om områden som utpekats i 
Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) men även områden som utpekats av 
Svevind/Enetjärn Natur som värdefulla i den tillståndsansökan/MKB gällande 
vindkraftsetablering i Markbygden, etappen 2. Förvaltningen är medveten om att alternativa 
dragningar kan vara svåra men vill dock påpeka att arbetet berör känsliga naturområden och 
att särskild hänsyn tas till detta i planering av kommande röjningsarbeten och placering samt 
val av kraftledningsstolpar.

Som bilaga i ärendet läggs Pite Energis yttrande.

Beslutsunderlag
 Karta – Nätkoncession Markbygden Net Väst konfliktpunkter
 Pite Energi ABs yttrande
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§ 243
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget 
"Kategorisering" av verksamheter och åtgärder utifrån krav på 
miljökonsekvensbeskrivning
Diarienr 18KS523

Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över Naturvårdsverkets redovisning av 
regeringsuppdraget "Kategorisering" av verksamheter och åtgärder utifrån krav på 
miljökonsekvensbeskrivning.

Ärendebeskrivning
Enheten för Miljö- och hälsoskydd har handlagt remissen och har inget att erinra då det inte 
påverkar verksamheten nämnvärt.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över Naturvårdsverkets 
redovisning av regeringsuppdraget "Kategorisering" av verksamheter och åtgärder utifrån 
krav på miljökonsekvensbeskrivning.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
 Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
 Konsekvensutredning
 HaV Redovisning MKB vattenverksamheter
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§ 244
Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030
Diarienr 18KS434

Beslut
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.

Ärendebeskrivning
Remiss samt dialogunderlag för strategiarbetet finns på www.norrbotten.se/rusremiss
 
Bakgrund
Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 
2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Strategin förankras under 
2018 genom en bred remissomgång bland länets aktörer.
 
Syfte och innehåll
En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger 
grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den har upprättats utifrån 
analyser av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det 
regionala tillväxtarbetet. Förslaget har genom dialoger och workshops utarbetats i samverkan 
med berörda kommuner, länsstyrelse, andra berörda statliga myndigheter samt akademi, 
näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet. Underlaget har förankrats i 
Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar som ska göras i 
besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram och 
andra insatser. Den är övergripande; andra styrande dokument, strategier, program och 
konkreta handlingsplaner beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
följande ändringar:
På sidan 2 under rubriken Välkommen till Norrbotten 2030 (s. 5) stryka formuleringen 
"Boliden har sedan flera år fått igång gruvbrytningen i Laver och verksamheten bedrivs med 
höga miljökrav."
På sidan 4 under rubriken Norrbotten behöver både gruvor och rennäring (s. 19) ändra till 
följande formulering:
Förslag
- Stötta etablering av nya gruvor som uppfyller högt ställda säkerhets- och miljökrav och som 
med för en proportionellt stor nytta gentemot det ingrepp i naturen det innebär.
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På sidan 7 läggs nytt stycke med följande formulering:
Kultur- och fritidsliv (s. 31)
Piteå kommun föreslår att kapitlet tillförs en text och en åtgärd om de kulturella och kreativa 
näringarna som är otroligt viktiga för Norrbottens utveckling.
På sidan 7 under rubriken Öka utbildningsnivån och ett livslångt lärande (s. 34) lägga till 
följande formulering:
Utbildningsformen yrkeshögskola är också en viktig del av det livslånga lärandet.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030
 Piteå kommuns yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030
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§ 245
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna.

Delegationsbeslut
 Upphandling Vägsalt  (dnr  18KS570-1)

 Sakkunnigutlåtande angående brand  (dnr  18KS526-2)

 Delegationsbeslut Låneavtal Piteå kommun ./. Kommuninvest AB  (dnr  18KS12-1)

   (dnr  )

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Personalfest Norrmalmia sporthall och foajé, 
Piteå. Afterskiteam Norrland AB  (dnr  18KS586-4)

 Remiss - EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten  (dnr  18KS474-
4)

 Remiss- EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma 
bestämmelser finansiella regler och förordningar  (dnr  18KS492-31)

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Marknad i Öjeby Kyrkstad 20181124-
20181125. Öjeby IF  (dnr  18KS593-3)

 18KS592 Christinaskolan  - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-09-14 - BESLUT  (dnr  18KS592-
2)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Ungdomsdisco i Norrmalmia fojé 20181026 och 
20181214. Sällskapet Länkarna Piteå.  (dnr  18KS621-3)

 18KS498 St1 Sverige (Öjebyn) - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-08-20 - BESLUT  (dnr  
18KS498-2)

 Beslut och ansökan att få sota själv Långträsk 1:17  (dnr  18KS8-20)

 Piteå kommun beslutar att avslå begäran om utlämnande av allmän handling - nya VA-ledningar 
Nötön/Renön  (dnr  18KS633-2)

 18KS537 Teknik och gator Piteå kommun - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-08-17 - 
BESLUT  (dnr  18KS537-2)
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§ 246
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.

Anmälda delgivningar
 Framnäs folkhögskolas årsredovisning  (dnr  18KS528-1)

 Stiftelsen Framnäs folkhögskolas årsredovisning för 2017  (dnr  18KS528-2)

 200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018  (dnr  
18KS532-2)

 § 27 2018-06-14 Kommunernas avgift 2019 Norrbottens kommuner  (dnr  18KS541-2)

 Norrbottens e-nämnd 2017-02-08  (dnr  18KS53-5)

 Norrbottens e-nämnd 2017-05-09  (dnr  18KS53-4)

 Norrbottens e-nämnd 2017-09-06  (dnr  18KS53-3)

 Norrbottens e-nämnd 2017-12-12  (dnr  18KS53-6)

 Avtal avseende Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Piteå kommun  (dnr  18KS572-2)

 Anvisning för Frivilliga resursgruppen  (dnr  17KS368-2)

 Meddelande av beslut om statsbidrag för att motverka och minska segregation  (dnr  18KS317-11)

 Överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett kompetenslyft för ökad 
digital kompetens hos ledning i kommuner och landsting 2018-2020  (dnr  18KS623-2)

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2018-09-06  (dnr  18KS1-24)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting

 Cirkulär 18:16 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.
 Cirkulär 18:28 Lag fr.o.m. 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete
 Cirkulär 18:29 Inför löneöversyn 2019 med Kommunal
 Cirkulär 18:30 Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete
 Cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 

förtroendevalda (OPF-KL18)
 Cirkulär 18:32 Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid
 Cirkulär 18:34 Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola
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§ 247
Delårsrapport augusti 2018 för Piteå kommun och kommunkoncern
Diarienr 18KS589

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Delårsrapport augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Åsa Öberg och kommunchef Ylva Sundkvist föredrar ärendet.
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 31 augusti 2018 samt helårsprognos 
för 2018. Piteå kommun redovisar resultat för perioden januari – augusti på 133,0 mkr. För 
helåret prognostiseras resultat på 2,6 mkr. I förhållande till helårsprognosen som 
presenterades i månadsrapport april är det en försämring med -17,2 mkr.

För kommunkoncernen redovisas resultat per augusti på 201,0 mkr vilket är 10,0 mkr högre 
än motsvarande period föregående år.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med följande 
ändringar:
På sidan 30, God ekonomisk hushållning
Tillägg sist i första stycket: ”För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har 
kommunstyrelsen gett kommunchef ett uppdrag och åtgärder pågår.”
 
På sidan 37 (kommunstyrelsen) och sidan 60 (socialnämnden), befintligt uppdrag till 
kommunchef ska kompletteras med ett nytt tilläggsuppdrag, ”Kommunchef ska utreda 
hantering och organisering av försörjningsstöd”
 
På sidan 36-39 (kommunstyrelsen) – flytta samtliga ledningskonsekvenser (nu i tabellform) 
till förvaltningsberättelsen och skrivas i löpande text. Kvar under kommunstyrelsen ska enbart 
övriga uppdrag redovisas.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport Piteå kommun augusti 2018
 Nyckeltalsbilaga - Delårsrapport 2018
 Specifikation ekonomi Socialnämnden
 Ekonomisk analys Socialnämnden
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§ 248
Öjebyn 7:37, Prissättning av tomter Näsudden
Diarienr 17KS16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriset, 850 tkr, för de två 
nya fritidshustomterna på Näsudden (blivande avstyckningar från Öjebyn 7:37).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att fritidshustomterna erbjuds 
till kommunens tomtkö för fritidstomter.
 
Reservationer
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Åke Forslund (L) 
reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20, § 115, att minoritetsåterremittera ärendet, för ny 
oberoende värdering av tomterna, status på fastighetsbildning, servitut m.m, vilken påverkan 
har samfälld mark vid strand/uppgrundningsmöjlighet, samt möjlighet att ställa grannens 
erbjudande om ägarbyte mot liggande förslag.
_____
 
Värdering
Svensk Fastighetsförmedling värderade 2016-10-17 tomterna till 700 tkr vardera +/- 50 000 
kr. Ny oberoende värdering har 2018-08-28 upprättats av Fastighetsbyrån. Det nya 
marknadsvärdet bedöms till 850 tkr vardera +/- 100 tkr. Med hänsyn till att det är ca två år 
sedan den första värderingen utfördes och utvecklingen på bostadsmarknaden i Piteå har varit 
positiv så är det rimligt att anta värdeökningen. Enligt Svensk mäklarstatistik är 
prisutvecklingen för fritidshus de senaste 12 månaderna + 6,5 %. Nytt förslag till beslut om 
tomtpris är därmed 850 tkr.

Fastighetsbildning
Ingen fastighetsbildning/avstyckning för tomterna pågår hos Lantmäteriet.
Fysisk planering ansökte 2016-11-24 om avstyckning av två tomter från Öjebyn 7:37 men 
fick 2017-11-13 uppdrag av kommunstyrelsen ordförande att återkalla förrättningen. Ingen ny 
ansökan om lantmäteriförrättning lämnas till Lantmäteriet innan kommunfullmäktige beslutat 
om tomtpriser i ärende 17KS16. En lantmäteriförrättning beräknas sedan ta ca 12 månader.

Servitut
Nödvändiga rättigheter för blivande fastigheter (tomter) är säkrade. Servitut för ny infartsväg 
finns till tomterna, tecknat 2016. Inga ytterligare servitut behövs. VA-anslutningar är en 
förutsättning för att avstyckning av tomter ska kunna ske, vilket är säkrat genom avtal 2017. 
Förhandsbesked bygglov ska också sökas, men ansökan om förhandsbesked avvaktas tills 
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beslut finns i ärende 17KS16.

Samfälld mark/uppgrundningsrätt
Marken söder om kommunens fastighet Öjebyn 7:37 ägs av Öjebyn S:6 och är samfälld mark. 
Det är ett markområde mellan kommunens fastighet och strandlinjen, ca 30-35 meter brett. 
Att marken närmast vattnet är samfälld medför inget hinder för avstyckning av tomter. Den 
samfällda marken berörs inte av avstyckningen. Rådande strandskyddsregler gäller och 
eventuell ny bebyggelse kommer att ske ovanför strandskyddslinjen (100 meter). Det är 
vanligt, även på andra områden, att mark är samfälld närmast stranden. Prissättning av 
tomterna tar hänsyn till att tomtgräns inte går vid strandlinjen och att ”uppgrundningsrätt” inte 
finns.

Erbjudande om byte
Kommunfullmäktige önskar i återremissen information om möjlighet att ställa grannens 
erbjudande om ägarbyte mot liggande förslag.

Intilliggande fastighetsägare ställde 2017-06-30 förfrågan till kommunen om byte mellan ett 
antal tomter på ett område på Yttre Näsudden mot kommunens fastighet Öjebyn 7:37. 
Samhällsbyggnad har arbetat med processen kring försäljning av Villa Näsudden samt 
avstyckning av tomter sedan 2014-01-13. Förfrågan från grannen inkom tre och ett halvt år 
senare. Den privata fastighetsägaren ansökte om planbesked för Yttre Näsudden och fick i 
december 2017 positivt beslut om planbesked. Detaljplanen står nu på kö för att starta.
Ansökan om planbesked gällde 11-14 tomter men i planbeskedet är beslutet att endast 6-7 
tomter kan vara möjliga, med hänsyn till strandskydd, höga naturvärden samt allmänhetens 
tillgång till strand och vatten. Fler utredningar krävs innan det är möjligt att avgöra om det är 
möjligt att tillskapa fler tomter på Yttre Näsudden. Ekonomiskt kan det inte anses fördelaktigt 
att byta kommunens tomter mot den privata exploateringen, särskilt då det finns osäkerhet 
kring möjlighet till fler tomter på Yttre Näsudden. De privata tomterna kan inte heller anses 
uppbringa samma pris som de kommunala tomterna (betydligt mindre tomter och annat läge) 
samt att planprocessen kan antas ta lång tid.

Tomtkö
Kommunfullmäktige beslutade 18-03-26  40 § om ”Bestämmelser för tomtkö och om köp av 
småhustomt”, 17KS793. Bestämmelserna reglerar bland annat att kommunen ska sälja 
småhustomter inom nyplanerade områden via kommunala tomtkön. I och med det förordas 
inte att tomterna erbjuds till försäljning via mäklare på Hemnet.
Eftersom Näsudden av karaktären är ett fritidshusområde är det lämpligt att erbjuda tomterna 
till de personer som finns registrerade i den kommunala tomtkön för fritidshus.

Yrkanden
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Åke Forslund (L): De 
två nya fritidshustomterna på Näsudden säljs på öppna marknaden.
 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
Beslutsunderlag
 Översiktskarta Näsudden
 Karta Tomtindelning Näsudden
 Värdering Näsudden 2018-08
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§ 249
Priser för småhustomter Strömnäsbacken, Ljungheden och 
Sjulsmark
Diarienr 18KS574

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna för 
Strömnäsbacken till 350 tkr, 400 tkr, 450 tkr samt 500 tkr enligt indelning på karta tillhörande 
värdering.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
tomtpriserna för Ljungheden till 350 tkr, 400 tkr samt 450 tkr enligt indelning på karta 
tillhörande värdering.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
tomtpriserna för Sjulsmark till 100 tkr vardera.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad färdigställer 24 småhustomter på Strömnäsbacken, 16 småhustomter på 
Ljungheden samt 2 småhustomter i Sjulsmark.
Anbudsbegäran för värdering skickades under våren till tre mäklarbyråer, varav en byrå hade 
möjlighet att ta på sig uppdraget. Värdering utfärdades 2018-06-14 och har sedan jämförts 
med beräknad kostnadskalkyl för framtagandet av tomter.
För att täcka de kommunala kostnaderna för exploateringarna krävs en höjning av 
tomtpriserna med 100 000 kr per tomt jämfört med värdering. De föreslagna priserna 
beräknas täcka de kostnader som kommunen har för exploatering. Privata aktörer har sålt 
liknande småhustomter för 495 tkr till 600 tkr.
I priserna för Strömnäsbacken och Ljungheden ingår vatten och avlopp (VA). I Sjulsmark 
tillkommer kostnad för VA. I de föreslagna priserna för Strömnäsbacken har inte hänsyn 
tagits till kostnader i anslutning till området, till exempel reinvestering av Nötövägen.
Tomterna beräknas vara klara under Q1 (kvartal 1) 2019. Fördelningen av tomter kommer i 
första hand att ske till de som är anmälda i den kommunala tomtkön för villatomter.

Motivering
En höjning av priset med 100 tkr per tomt jämfört med värdering innebär att exploateringarna 
bär sina egna kostnader och att skattemedel inte behöver användas. Fler tomter bidrar till 
kommunens mål om att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer samt att 
Piteå år 2020 ska ha 43 000 invånare och år 2030 46 000 invånare.
________
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 126

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna för 
Strömnäsbacken till 350 tkr, 400 tkr, 450 tkr samt 500 tkr enligt indelning på karta tillhörande 
värdering.
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2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna för 
Ljungheden till 350 tkr, 400 tkr samt 450 tkr enligt indelning på karta tillhörande värdering.

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna för 
Sjulsmark till 100 tkr vardera.

Beslutsunderlag
 Karta Strömnäsbacken
 Karta Ljungheden
 Karta Sjulsmark
 Värdering småhustomter
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§ 250
Detaljplan för fritidshus för del av Pitholm 1:3 Nördharaholmen
Diarienr 18KS573

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för fritidshus del av 
Pitholmen 1:3 Nördharaholmen.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen ger möjlighet att exploatera ca 11 tomter på del av fastigheten Pitholm 1:3. 
Området är beläget på näset mellan fastlandet och Nördharaholmen, ca 12 km öster om Piteå 
centrum. Området ligger utanför strandskyddat område, men i område som bedöms ha höga 
naturvärden och betydelse för det rörliga friluftslivet varvid detaljplanens genomförande 
bedömts ha betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför genomförts. 
Största delen av planområdet ligger inom planerad bebyggelse i Översiktsplanen.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som godkändes 2015-10-13 av 
samhällsbyggnadsnämnden. Den nu aktuella detaljplanens avgränsning är helt i enlighet med 
planprogrammets avgränsning.

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2018-04-12 – 2018-05-03. 
Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-05-31. I redogörelsen 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-06-04 – 2018-06-25. 
Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-06-25. I utlåtandet 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter.
 
Motivering
Planförslaget anses förenligt med översiktsplanens mål och rekommenderade 
markanvändning då större delen av planområdet är utpekat som planerad bebyggelse och kan 
därmed bidra till att möta efterfrågan att bygga fritidshus. Frågor om planens påverkan på 
naturvärden och det rörliga friluftslivet i området anses utredda och redovisade på 
tillfredsställande sätt i det planprogram som godkänts av samhällsbyggnadsnämnden 2015-10 
13 och i miljökonsekvensbeskrivningen som ligger till grund för detaljplanens utformning.

Samhällsbyggnad anser att planen är klar för antagande och föreslår att kommunfullmäktige 
antar detaljplanen.

Avgift
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28, § 
207. Detaljplan debiteras enligt planavtalet med 21 125 kr plus 4 647 kr för arbete eftersom 
planen handlagts med utökat förfarande i enlighet med planavtalet, totalt 25 772 kr. 
Planavtalet är upprättat och signerat av exploatör och kommun 2017-05-29.

(34 av 639)



Sammanträdesprotokoll 35 (52)

Sammanträdesdatum
2018-10-01

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

________

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 §122
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för del av Pitholm 1:3 
Nördharaholmen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande som kommunens.
3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande.

Beslutsunderlag
 Plankarta Detaljplan för fritidshus för del av Pitholm 1:3 Nördharaholmen, i Piteå 

kommun (8/8)
 Planbeskrivning Detaljplan för fritidshus för del av Pitholm 1:3 Nördharaholmen, i Piteå 

kommun (7/8)
 Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för fritidshus för del av Pitholm 1:3 

Nördharaholmen, i Piteå kommun (6/8)
 Samrådsredogörelse Detaljplan för fritidshus för del av Pitholm 1:3 Nördharaholmen, i 

Piteå kommun
 Granskningsutlåtande detaljplan för del av Pitholm 1:3 Nördharaholmen
 Detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan
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§ 251
Detaljplan- del av fastigheten Stadsön 2:1. Transformatorstation
Diarienr 17KS638

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av fastigheten 
Stadsön 2:1, Transformatorstation.

Ärendebeskrivning
Vattenfall planerar att uppföra en ny transformatorstation (inomhusstation 130kV/10kV) som 
ersätter utomhusstationen på fastigheten Stadsön 5:8 (Station PT45). Station PT45 togs i drift 
1978 och är i behov av förnyelse. Apparater har blivit ålderstigna och anläggningen har 
funktions och tillförlitlighetsproblem. Avbrott i strömförsörjningen har inträffat, vilket 
medfört stora problem både för boende och för de stora basindustrier som har verksamhet i 
Piteå.

Planförslaget är ett led i att långsiktigt förstärka och säkerställa strömförsörjningen i Piteå i 
enlighet med de intentioner som pekas ut bland annat Piteå kommuns översiktsplan. En ny 
inomhusstation innebär en bättre arbetsmiljö och en minskad risk för olyckor och sabotage. 
Planförslaget innebär därför en väsentlig förbättring av hälsa- och säkerhetssituationen.

För att motverka risk att planförslaget strider mot översiktsplanens mål avseende 
naturområden och gröna stråk har placeringen av transformatorstationen setts över så att 
största möjliga hänsyn tas mot både grönstrukturen och Jakobs brunn. Kring området för 
transformatorstationen regleras allmän platsmark (PARK) med kommunalt huvudmannaskap 
för att säkerställa att marken utanför transformatorstationen förblir parkmark.

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 14 mars – 4 april 2018. 
Samhällsbyggnad, fysisk planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-04-12. I 
redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 18 april – 9 maj 2018. 
Samhällsbyggnad, fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterad 2018-05-15. 
I utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter.

Underlag till framtagande av planhandling har varit: Bullerutredning Stadsfjärdens 
transformatorstation (2018-02-07), Dagvattenutredning Transformatorstation Stadsfjärden 
(2018-01-19) och MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik PT45 Stadsfjärden, 
Piteå (2018-01-19).
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Motivering
Planförslaget är ett led i att långsiktigt förstärka och säkerställa strömförsörjningen i Piteå och 
anses förenligt med översiktsplanens mål och rekommenderade användning. Bedömningen är 
att det samlade värdet av att förstärka och säkra strömförsörjningen överstiger 
ianspråktagandet av parkmark.

Samhällsbyggnad, fysisk planering anser att detaljplanen är klar för antagande och föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den för ett antagande i 
Kommunfullmäktige.

Avgift
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Detaljplan debiteras enligt tabell 8B, utökat förfarande, komplexitet 4, summa 78 300 kr.
_____

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-14, § 103
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna detaljplanen för del av fastigheten Stadsön 
2:1,Transformatorstation.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna samhällsbyggnads, fysisk planerings 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens.
3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande.

Beslutsunderlag
 Plankarta Stadsön 2:1 Transformatorstation
 Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Stadsön 2:1 Transformatorstation
 Granskningsutlåtande Stadsön 2:1
 Samrådsredogörelse Stadsön 2:1
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§ 252
Utökning av kommunal borgensram för Piteå Hamn AB
Diarienr 18KS518

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2011-12-19 § 273 
avseende minskning av kommunal borgensram för Piteå Hamn AB.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Piteå Hamn ABs befintliga 
borgensram om 70 Mkr utökas med 75 Mkr och fastställs till 145 Mkr.

Detta innebär att Piteå kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Piteå Hamn ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 145 Mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader.

Ärendebeskrivning
Piteå Hamn AB står inför omfattande investeringar. Bolaget ska under 2018 för egen räkning 
delfinansiera projektet Utveckling av Haraholmens logistikcentrum, etapp 2 genom 
nyupplåning med ett belopp om 35 Mkr. Därutöver tillkommer planerade investeringar fram 
till och med 2020 med 50 Mkr. Bolagets nuvarande borgensram om 70 Mkr är för närvarande 
utnyttjad med 60 Mkr, vilket innebär att den totala borgensramen bör utökas med 75 Mkr till 
145 Mkr.

Den föreslagna borgensramen om 145 Mkr uppgår till 64,4% av anläggningstillgångarnas 
bokförda värde med tillägg för de närmast kommande årens planerade investeringsbelopp 
(2018 fram till 2020).
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§ 253
Piteå Kommunföretag ABs medfinansiering i Piteå Hamn ABs EU-
projekt ”Utveckling Piteå Port & Hub etapp 3” genom nyemission
Diarienr 18KS645

Beslut
Piteå kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB gör en riktad nyemission i 
Piteå Hamn AB på 5 000 000 kr, för att medfinansiera EU-projektet ”Utveckling Piteå Port & 
Hub, etapp 3”. Nyemissionen omfattar 1000 aktier i Piteå Hamn AB och utges till en 
emissionskurs på 5 000 kr per aktie. Totalt 5 000 000 kr, varav 100 000 kr avser aktiekapital 
och 4 900 000 kr avser överkursfond (bilaga 2).

Ärendebeskrivning
Piteå Hamn är i slutfasen av den investering som kallas Haraholmens logistikcentrum etapp 2 
och som innefattar ny kaj och lagringsytor. Under projektets gång har vissa omprioriteringar 
gjorts så att kajens längd och bärkraft har ökat medan lagringsytorna minskat. Minskningen 
av lagringsytor motsvarar ca 15 000 m2 jämfört med ursprungligt förslag. Förlängningen av 
kajen med 15% samt ökningen av lastförmågan med 50% har gjorts i dialog med kunder och 
med operatören ShoreLink. Dock finns behovet av kraftigt ökade lagringsytor kvar och Piteå 
Hamn har därför beslutat att bygga ut lagringsytorna mm i enlighet med bilagt material 
(bilaga 1). Det förslag som nu ligger och som beslutats av Piteå Hamns styrelse förutsätter en 
EU-finansiering på 50% motsvarande 35 Mkr.

Förslag avseende medfinansiering:
Den totala investeringen i det som kallas ”Utveckling Piteå Port & Hub, etapp 3” är beräknad 
till ca 70 Mkr. Dessa 70 Mkr skulle enligt förslaget finansieras enligt nedan:

Piteå Hamn 25 Mkr
PIKAB 5 Mkr
Region Norrbotten 5 Mkr
EU 35 Mkr
Summa 70 Mkr

Styrelsen för Piteå Kommunföretag AB beslutade 20181001 att medfinansiera EU-projektet 
”Utveckling Piteå Port & Hub etapp 3” enligt ovan under förutsättning att Piteå 
kommunfullmäktige godkänner att det sker genom en riktad nyemission i Piteå Hamn AB på 
5 000 000 kr. Nyemissionen omfattar 1000 aktier i Piteå Hamn AB och utges till en 
emissionskurs på 5 000 kr per aktie. Totalt 5 000 000 kr, varav 100 000 kr avser aktiekapital 
och 4 900 000 kr avser överkursfond (bilaga 2).

Beslutsunderlag
 Piteå Hamn - medfinansiering
 Förslag till beslut om nyemission
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§ 254
Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service 
(LSS) kvartal 2 2018
Diarienr 18KS4

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej verkställda beslut 
Lagen om stöd och service (LSS) för kvartal 2 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period.

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 2, 2018.

Beslutsunderlag
 § 161 Socialnämnden 2018-09-07 Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 2 

2018
 Rapport ej verkställda beslut 2 kvartalet 2018 LSS
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§ 255
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för 
kvartal 2 2018
Diarienr 18KS5

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej verkställda beslut 
socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden.

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 2, 2018.

Beslutsunderlag
 § 160 Socialnämnden 2018-09-07 Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 2 

2018
 Rapportering av ej verkställda beslut 2 kvartalet 2018
 Rapportering av ej verkställda beslut ÄO kvartal 2 2018 SoL
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§ 256
Motion (SLP) avseende partistöd utifrån nya kommunallagen Prop. 
2016/17:171
Diarienr 17KS641

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

förutom det som beskrivs i själva lagtexten och dess förarbeten, att det i texten om 
Kommunalt partistöd i Piteå kommun också inskrivs att när man redovisar partistödet:
1)Eventuella medel flyttat från föregående år
2)Löner och ersättningar till anställd personal
3)Lokalkostnader
4)Marknadsföring, trycksaker, digital media, utställningsmaterial
5)Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
6)Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)
7)Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka 
motprestationer som erhållits
8)Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka 
motprestationer som erhållits
9)Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående.
10)Eventuella medel som flyttas till kommande år (fonderingar etc)

att
De kommunala skattepengarna i form av partistöd skall användas i partiernas kommunala 
verksamhet. Partier som direkt överför dessa kommunala skattepengar till riksorganisation 
eller länsorganisation skall inte erhålla kommunalt partistöd.

Partier som överför delar av partistödet till andra delar av sin partiorganisation måste redovisa 
med särskild tydlighet så att medborgarna kan kontrollera att motprestationen av tex köp av 
administrativa tjänster eller material motsvarar varandra i ekonomisk värde. Självklart skall 
partistödet redovisas i kronor. Svepande ordalag godkänns inte.

att
Partiernas Redovisning och Granskningsrapport skall anslås på kommunens webbaserade 
anslagstavla senast första vardag efter den 30:e juni året efter redovisningsåret.

Dessutom anförs i motionen:

Motionen presenteras i sin helhet (inkl. bilagor) som bilaga till ärendet.
__________
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Kommunfullmäktige har den 23 oktober 2017, § 252, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 30 augusti 2018
Förvaltningsrätten i Luleå har efter överklagan prövat frågan om kommunfullmäktiges beslut 
den 25 september 2017 § 186-195. Förvaltningsrätten finner att såväl Skol och 
landsbygdspartiets avslag som de övriga partiernas beviljande av partistöd var lagenliga.

Förvaltningsrätten lyfter även upp att av förarbetena till bestämmelsen i 2 kap. 11 § framgår 
bl.a. följande. Regeringen anser att den tidigare formulerade principen att det inte bör ske 
någon kontroll av hur partierna använder partistödet även i fortsättningen bör utgöra 
utgångspunkt för utformningen av systemet med partistöd. I vart fall bör det inte förekomma 
någon kontroll som innebär att kommuner och landsting på grundval av hur utbetalt partistöd 
används tar ställning till om fortsatt partistöd ska lämnas. För att säkerställa denna öppenhet 
föreslår regeringen att partiernas redovisning av hur de använt stödet ska ges in till 
fullmäktige. Därigenom blir redovisningen offentlig och kan bli föremål för den avsedda 
debatten. Ett parti som antingen inte lämnar någon redovisning alls eller lämnar en bristfällig 
redovisning kan räkna med stark kritik och minskat förtroende. Kommunerna och landstingen 
bör emellertid även ges möjlighet att stoppa fortsatta utbetalningar av partistöd till mottagare 
som inte lämnar någon redovisning. Det får antas att allmänhetens och mediernas granskning 
kommer att leda till att det bland mottagarna av partistöd utvecklas en praxis med mer 
detaljerade krav på redovisningens utformning, en form av god sed vid redovisning av 
partistöd (prop. 2013/14:5 s. 77f.).

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram blanketter till stöd för partierna att användas vid 
redovisning för partistöd. Dessa är dock frivilliga att använda då lagen inte stipulerar några 
formkrav på ansökan förutom att den ska granskas av speciellt utsedd granskare.

Förslaget om att redovisning skall ske genom att redovisningen anslås på den kommunala 
anslagstavlan är inte möjligt då vad som får anslås på anslagstavlan är begränsat i 
kommunallagen. Däremot finns kommunfullmäktiges protokoll i vilket partierna 
redovisningar ingår att tillgå via anslagstavlan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån detta att kommunfullmäktige avslår motionen.
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Partistödet är viktigt för att stärka den lokala demokratin genom att det ger partierna en 
möjlighet att utveckla och framföra sin politik. Det är dock extra viktigt att följa det regelverk 
som finns när det gäller politiska organisationer eftersom det annars riskerar att sänka tilltron 
till hela det politiska systemet. Det är därför glädjande att förvaltningsrätten kunnat fastslå att 
hanteringen av fjolårets beslut om partistöd skett helt korrekt. Efter beslutet i september 2017 
har föreskriften för partistöd uppdaterats med bl.a. korrekt datum för inlämning och blanketter 
för stöd till partiernas redovisning har arbetats fram.

Jag föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen”
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Beslutsunderlag
 Motion (SLP) avseende partistöd utifrån nya kommunallagen Prop. 2016/17:171
 Bifogade filer gällande partistöd

(44 av 639)



Sammanträdesprotokoll 45 (52)

Sammanträdesdatum
2018-10-01

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 257
Motion (SLP) om användningen av icke beviljat partistöd
Diarienr 17KS659

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att det uteblivna partistödet för Skol och Landsbygdspartiet används till att förbättra 
skolvägen för de skolbarn med akut påtalade problem i sin väg till skola/skolbuss.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Majoriteten i kommunfullmäktige beslöt på kommunfullmäktigemötet 2017-09-25 
att icke bevilja partistöd för 2018 för Skol och Landsbygdspartiet.

Partistödet består av - ett grundstöd, som uppgår till 51 500 kronor per parti och år (2014 års 
nivå) - ett mandatstöd, som uppgår till 55 400 kronor per mandat och år (2014 års nivå) - ett 
utbildningsstöd enligt bestämmelserna i 4 §

Detta är ett högst oväntat tillskott till den kommunala kassan och den kommunala ekonomin. 
Något som bör användas förnuftigt, vilket innebär att man bör använda pengarna till att 
förbättra skolbarnens väg till skolan.

De som har mest påtalade akuta problem är till exempel övergången vid 
Markvägen/Hortlaxvägen i Övremarken som betraktas som livsfarlig av alla (inklusive 
Vägverket som inte har pengar). En säker vändplats för bussen i Stockbäcken saknas. Den 
som fanns har slutat användas och barnen får gå längs trafikerade Arvidsjaur vägen.
Alternativt kan också pengarna användas till skolskjuts för de barn som valt att gå i 
Hemmingsmark och får betala skolskjutsen själva.
__________
Kommunfullmäktige har den 23 oktober 2017, § 251, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2018
Sett till helheten till kommunens budget på närmare 2 miljarder ger tillskottet av det ej 
utbetalade partistödet en relativt liten effekt. Inte desto mindre bör dessa pengar fördelas på 
gängse sätt genom budgetprocessen där tillgångar och behov ställs mot varandra.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
__________
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Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”För mig är det viktigt att kunna se hela behovet vid fördelning av medel. Därför har vi 
utvecklat ett styrnings- och ledningssystem där kvalitet står i fokus. Verksamheten styrs 
utifrån mål och riktlinjer och pengar fördelas utifrån vilka tillgångar och behov som finns. Att 
olika delar av kommunens verksamhet visar plus- och minusresultat är till viss del naturligt då 
behoven under året kan ha förändrats. Alla verksamheter skall dock verka för att hålla sig 
inom budgetramarna. Att genast omflytta medel från verksamheter som visar plusresultat 
gentemot budget utan att väga dessa mot övriga verksamheters behov är en kortsiktig och 
populistisk politik som allvarligt skulle skada kommunens ekonomi som helhet.

Jag förslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.”
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§ 258
Motion (SD) om fordonshinder på Storgatan
Diarienr 17KS646

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Robert Håkansson (SD) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Lämplig förvaltning uppdras att utreda hur fordonshinder skulle kunna utformas för att 
förhindra dåd liknande det som inträffade i Stockholm den 7/4 2017

Uppförande av sådana hinder läggs in i stadsplaneringen

Scenarion för vansinnesdåd med fordon tas med i kommunens krishanteringsplan

Dessutom anförs i motionen:

De senaste åren har vi allt oftare nåtts av nyheter om terrordåd där lastbilar och andra fordon 
används för att helt enkelt köra över oskyldiga och försvarslösa civilpersoner.

Metoden sänker tröskeln betydligt vad gäller planering, logistik och genomförande av 
skräckinjagande terrordåd. Allt man behöver är ett fordon och en gata med många oskyddade 
fotgängare.

Sådana vansinnesdåd är svåra för samhället att skydda sig emot. Man kan aldrig i förväg veta 
om någon spontant tänker köra ihjäl sina medmänniskor. Dock finns ett relativt enkelt skydd: 
Fordonshinder.

Piteås enda gågata Storgatan är lång, rak och smal. Det är lätt att föreställa sig resultatet om 
någon skulle starta vid Rådhustorget, och med lastbil accelerera ned mot busstationen. Det 
finns inte heller något som skulle stoppa en sådan vansinnesfärd då Storgatan helt saknar fasta 
hinder.
__________
Kommunfullmäktige har den 23 oktober 2017, § 253, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2018
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen analysera vilka extraordinära 
händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
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sårbarhetsanalys. Därefter ska kommuner, med hänsyn av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.

Hur denna risk- och sårbarhetsanalys ska se ut finns i fastställt i ”Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 
(MSBFS 2015:5)”. Metoden som rekommenderas vid framtagandet av en risk- och 
sårbarhetsanalys utgår från en standard; ISO 22301 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för 
kontinuitetshantering.

Piteå kommun har identifierat ett antal risker som kan innebära stora störningar i 
samhällsviktiga verksamheter och leda till en extraordinär händelse, vissa av dessa risker har 
sitt ursprung i kontinuitetshanteringen som kommunen genomförde enligt metoden ovan. 
Andra genom kvalificerade gissningar och länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys. 
Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, samt skador på 
egendom och miljö. Riskerna har värderats utifrån inträffade faktiska händelser, statistik och 
antaganden. Alla risker utgår från värsta tänkbara scenario.

Denna analys genomförs som ett projekt av säkerhetsgruppen med verksamheter som är 
samhällsviktiga. Den är en övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Därefter är det upp till 
varje förvaltning, att skapa kontinuitetsplaner utifrån deras händelser. Det är först när 
verksamhetens egna resurser inte räcker till som händelsen eskalerar till nästa nivå.
För att inte drunkna i olika typer av olyckor som kan bli extraordinära har kommunen valt att 
sammanfattas vissa, som tex storskalig olycksplats eller elavbrott. Vid framtagandet har fokus 
legat på konsekvensen av olyckan, inte vad som kan ha förorsakat händelsen. Detta går stick i 
stäv med hur kommuner ska öva. Under övning ligger inte fokus på scenariot utan 
förmågorna som ska lösa problemet. Det vill säga att staben och krisledningsnämnden har rätt 
kunskap och metodik. Samt att rätt funktioner ingår i staben.

Enligt ansvarsprincipen var en händelse likt Drottninggatan Polisens, de ”äger” händelsen. 
Det var enligt deras definition en ”särskild händelse”. Kommunens ansvar i denna typ av 
händelse är enligt det geografiska områdesansvaret att samverka innan, under och efter med 
berörda aktörer. Ingen myndighet kan ta över någon annans ansvar, detta gäller såväl en 
privatperson som ett statligt verk (med vissa undantag; vid höjd beredskap, omfattande 
räddningstjänst, sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen och djursjukdomar).

Kommunen tillsammans med Polisen genomför riskanalyser för denna typ av händelser. 
Polisen har kunskap som kommunen behöver för att riskanalysen ska bli bra (hotbild, 
sannolikhet). Verksamheten från kommunens sida som ska genomföra denna riskanalys med 
Polisen är Samhällsbyggnad, därför att de är väghållare av Storgatan och således ansvarig av 
platsen. De har även hand om den budget som skulle belastas utifrån eventuella åtgärder. 
Kommunens säkerhetsgrupps uppgift i detta är att bistå med metod och krishanterings-, 
juridik- och övrig kunskap, så som ansvar och roller hos olika verksamheter.

Utifrån de direkta förslagen är det Samhällsbyggnad och säkerhetsgruppen som genomför en 
riskanalys med Polisen och eventuella åtgärder tas utifrån denna riskanalys.
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En risk- och sårbarhetsanalys görs om vart fjärde år utifrån metod, vägledning och standard. 
Om behov finns kommer händelsen att inkluderas. Det finns otaliga händelser som skulle 
kunna inträffa, det är bara fantasin som sätter gränser. Tåg som saboteras, fordon som kör in i 
en förskola, vatten som förgiftas, kemisk-, biologisk-, radiologisk, nukleär- eller explosiv 
attack för att inte tala om alla typer av cyberattacker som skulle kunna ske. Av just denna 
anledning har kommunen fokuserat på konsekvensen av en handling/händelse. I arbetet är det 
av största vikt att ha en bra fantasi, kunna förutse de otänkbara, vara väldigt breda och 
förutsättningslös samt utgå från konsekvens och sannolikhet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
__________

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Det är givetvis inte omöjligt att tänka sig ett scenario som motionären beskriver men det 
finns oändligt många scenarion som skulle kunna innebära allvarliga konsekvenser för 
kommunen och dess invånare. Det är därför av största vikt att säkerhetsarbetet sker 
systematiskt och av den personal som har kunskap i de specifika områdena. För att kunna 
rikta resurserna där de gör störst nytta måste sannolikhet och konsekvens rangordnas. Detta 
görs i kommunens ”Plan för hantering av extraordinära händelser”, vilken reviderades av 
kommunfullmäktige senast 2016. Jag har stort förtroende för de tjänstepersoner som jobbar 
med dessa frågor och litar till deras bedömningar.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen."
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§ 259
Motion (C) om intraprenad
Diarienr 17KS816

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram styrande dokument för resultatenheter.
 
Reservationer
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Åke Forslund (L) 
reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
En motion om införande av intraprenader har inkommit från Marika Risberg och Majvor 
Sjölund (C) med följande yrkande:

- Piteå kommun tar fram policy och riktlinjer för intraprenad, i första hand inom socialtjänsten 
men att dessa även kan vara tillämpliga för andra verksamheter i kommunens regi.
- Att kommunen uppmuntrar och underlättar för personal att påbörja engagemang för att driva 
intraprenad.

Dessutom anförs i motionen:
Piteå står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla personal till sina olika 
verksamheter i konkurrens med andra. Nya vägar måste ständigt prövas för att vara en 
attraktiv arbetsgivare dit personal gärna söker sig. Så skedde t.ex. när problemtyngda 
städenheten gick ifrån att vara en arbetsplats med stor sjukfrånvaro till att bli ett föredöme i 
städ-Sverige som nu reser landet runt, tar emot priser och berättar hur allt förändrades när 
man blev en egen resultatenhet.

För att ge möjlighet till ökat engagemang, större inflytande och delaktighet för personalen 
föreslår vi att kommunen ser över möjligheten att införa intraprenad inom lämpliga 
verksamheter. T.ex. inom socialtjänstens område där ett eller flera boenden skulle kunna få ett 
eget resultatansvar.

Centerpartiet anser att införande av intraprenad kan
- ge större inflytande och delaktighet för personalen vilket sannolikt leda till en bättre 
arbetsmiljö
- uppmuntra till att utveckla nya idéer i verksamheten och därmed förbättra kvaliteten
- bidra till lärdomar som kan överföras till hela organisationen
- bidra till stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande
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__________

Kommunfullmäktige har den 18 december 2017, § 319, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.
________________

Kommunledningsförvaltningens yttrande, 2018-01-30:
I riktlinjer för VEP 2018-2020 finns uppdrag till alla nämnder att, i syfte att stärka 
medarbetarnas delaktighet samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, identifiera och 
redovisa verksamheter (processer) som kan drivas t.ex. som resultatenheter.

Socialnämnden har 2017-10-25 beslutat att bland annat ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att driva verksamhet som resultatenheter. En utredning startade i januari 2018.

I Piteå kommun drivs förnärvarande ett antal resultatenheter, bland annat städenheten som 
ligger under fastighetskontoret. Piteå kommun har intentionen att en resultatenhet ska vara en 
del av ordinarie verksamhet utan avsikter till ”avknoppning”. Avtal styr förutsättningarna om 
exempelvis var enheten ska ligga i organisationen eller regler för hur över- och underskott får 
hanteras under avtalsperioden.

Syftet med resultatenheter är att göra personalen mer delaktig i verksamheten. En 
resultatenhet är inte en juridisk person vilket innebär att ansvaret för verksamhet, ekonomi 
och personal fortfarande ytterst är kommunens. Detta innebär att verksamheten fortfarande är 
kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd av kommunen.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett styrande dokument kan underlätta och 
tydliggöra förutsättningar för personal i Piteå kommun som är intresserade av att göra en 
ansökan om att starta en resultatenhet. Även för utredare och chefer skulle ett styrande 
dokument varit behjälpligt.
________________

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Kommunen har väldigt många olika verksamheter med olika förutsättningar och behov. Jag 
ser därför positivt på att det finns möjligheter till olika styrnings och ledningsformer. Det 
finns sedan tidigare ett antal resultatenheter som fungerat bra och visat goda resultat, inte 
minst med sänkta sjuktal. Resultatenheter ger personalen större frihet men också ansvar för 
verksamheten. Det är därför alla förvaltningar fått i uppdrag att identifiera verksamheter som 
skulle kunna och har intresse av att drivas som resultatenhet. För att förenkla och tydliggöra 
generella förutsättningar och principer för verksamhet i resultatenhetsform tycker jag att det 
är en bra idé att ta fram ett styrdokument.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett styrdokument för uppstart och 
drift av resultatenheter.”
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Sammanträdesdatum
2018-10-01

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Avslag till motionen och ett uppdrag att ta fram styrande dokument för 
resultatenheter.
 
Majvor Sjölund (C): Bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Anders Lundkvists (S) förslag.
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§232  
Ändring av dagordning
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§233  
Redovisning till 
kommunstyrelsen från 
Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB)
18KS153
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§234  
Redovisning av 
tillväxtpolitiska reserven
18KS424
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§235  
Medfinansiering projekt - 
Go Cloud –för att stärka 
innovationskraften i hela 
regionen
18KS534
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§236  
Medfinansiering projekt – 
Bothnia BioIndustries 
Network – steg 2
18KS552
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§237  
Medfinansiering projekt – 
Främja möjligheterna för 
regionens företag att 
kunna öka byggandet av 
flerfamiljshus i trä
18KS538
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§238  
Christinaprojektet - 
begäran om reserverade 
medel från centrala potten 
för integrering av 
Norrmalmskolans 
verksamhet
18KS575
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§239  
Delegationsbestämmelser 
för kommunstyrelsen
18KS415
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Delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen Delegationsordning  2009-11-30 § 259 Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Kommunstyrelsen 9 2018-10-01 § 239 2022-12-31
Dokumentinformation Anger till vem kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt i vissa 

ärenden/grupper av ärenden
Dokumentet gäller för Förtroendevalda och tjänstemän 
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Vad menas med delegering
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta 
innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden.

Delegater

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot 
eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL dvs en nämnd får 
uppdra åt en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § KL. 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd.

Det är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker.

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegering ska anmälas till kommunstyrelsen (6 kap 40 § KL). Anmälan 
av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen ska redovisas på nästa styrelsesammanträde. 
Återrapporteringen är viktig för att kommunstyrelsen dels ska kunna följa hur beslutanderätten 
används och dels för att beslutet ska få laga kraft. 

Ett kommunalrättsligt beslut får laga kraft efter tre veckor räknat från den dag det tillkännagavs 
på den kommunala anslagstavlan att protokollet är justerat. 

Ärenden som inte får delegeras

Beslut i följande ärenden får inte delegeras (6 kap 38 § KL):
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars större vikt

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Förbudet mot att delegera yttranden enligt den andra punkten ovan gäller dock inte om det 
överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 
yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv.
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Delegering i brådskande ärenden

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 39 finns därför en 
regel om delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa 
sammanträde utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde.

Återkallelse av delegation

Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegationsuppdraget. 
Kommunstyrelsen kan också ta över ett ärende och fatta beslut, så länge delegaten ännu inte har 
fattat ett beslut. 

Jäv

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna (6 kap 28-32 §§ KL gäller 
för förtroendevalda och anställda) 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 
självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden 
saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Mängden av olika typer av rena verkställighetsärenden är så omfattande att de inte går att 
redovisa på ett fullständigt sätt. Att redovisa dessa beslut skulle därför vara missvisande.

Styrande dokument

Det bör observeras att det finns styrande dokument i Piteå kommun förutom 
delegationsordningen där det framgår att förtroendevalda och tjänstemän ska fullgöra vissa 
uppgifter. I vissa fall kan dessa uppgifter vara delegerad beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt enligt styrande dokument behandlas inte i denna delegationsordning, utan ska 
betraktas som ett komplement till denna. 
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Delegationslista
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2. Handlingar- utelämnande avslagsbeslut............................................................................6
3. Sponsring enligt riktlinjer för Piteå kommuns sponsring..................................................6
4. Externt finansierade projekt ..............................................................................................6
5. Markanvisningsavtal- ej detaljplanelagt område...............................................................6
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20. Uppsägning, avsked, disciplinära åtgärder samt avstängning:........................................11
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22. Beslut om särskild avtalspension samt om åtgärder om att kvarstå i tjänst efter uppnådd 
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23. Beslut om ledighet med eller utan lön:............................................................................12
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1 Allmänna ärenden Delegat
A Teckna kommunens firma Ordförande/1:e vice ordförande/kommunchef 

var för sig.
B Brådskande ärenden då beslut inte kan 

anstå till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde

Ordförande; Ers: 1 vice ordförande

C Utse ombud med behörighet att föra 
kommunens talan i domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag

Ordförande; Ers: Kommunchef, 
Avdelningschef styrning och ledning

D Behörig att ta emot rekommenderade 
brev

Registrator/administratör/kommunsekreterare

E Behörig att skriva på delgivning Registrator/kommunsekreterare/administratör
F Yttrande angående hemvärnsmän Avdelningschef styrning och ledning; Ers: 

Räddningschef
G Medlemskap i föreningar och 

organisationer inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och utse 
ledamöter för dessa

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

H Yttrande i mantalsskrivningsärenden Kommunjurist; Ers: Avdelningschef styrning 
och ledning

I Tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

J Ändra överklagat beslut eller 
föreläggande enligt 27 § första stycket 
förvaltningslagen

Chef för tjänsteman som fattat beslut

K Beslut att avvisa för sent inkommit 
överklagande enligt 24 § 
Förvaltningslagen

Kommunjurist; Ers: Avdelningschef styrning 
och ledning

L Personuppgiftsbiträdesavtal, 
undertecknande

Ordförande/Vice ordförande/ Kommunchef 
var för sig

M Öppna sociala media konto Kommunikationschef/Ansvarig digitala 
media

N Rätt att vid förfall för angiven 
tjänstemannadelegat utöva den 
delegerande beslutanderätten 

Kommunchef
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2 Handlingar- utelämnande 
avslagsbeslut

Delegat

Beslut att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge 
yttrande över överklagan av sådant beslut.

A Inköp Inköpschef; Ers: kommunjurist
B Ekonomi Ekonomichef; Ers: kommunjurist
C Personal Personalchef; Ers: kommunjurist
D Centralarkivet Kommunarkivarie; Ers: kommunjurist
E Räddningstjänsten Räddningschef; Ers: kommunjurist
F Övriga ärenden Avdelningschef styrning och ledning; Ers: 

kommunjurist

3 Sponsring enligt riktlinjer för Piteå 
kommuns sponsring

Delegat

A Sponsring av förening med 
elitidrottare

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

B All övrig sponsring utom 
elitidrottssponsring

Handläggare för sponsringsärenden; Ers: 
Kommunchef 

C Upphävande av sponsringsavtal Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

D Undertecknande av sponsringsavtal 
som beslutats av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott

Handläggare sponsringsärenden; 
Ers: Kommunchef

4 Externt finansierade projekt Delegat
A Undertecknande av förbindelse om 

medfinansiering av offentliga medel
Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef

B Rekvisitioner av stöd till offentliga 
medel

Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef

C Ansökningar om offentliga medel Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef 

5 Markanvisningsavtal- ej 
detaljplanelagt område

Delegat

A Längre än två år Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

B Mindre än två år Ordförande; Ers:1 vice ordförande

6 Köpehandlingar fastigheter Delegat
A Undertecknande av medförvärv och 

försäljning av fastigheter
Ordförande; Ers: 1 vice ordförande
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7 Inköp Delegat
Upphandlingsbeslut över 0,1 prisbasbelopp enligt riktlinjer för Piteå kommuns 
upphandling (upphandlingar under 0,1 prisbasbelopp [2018: 4 550  kr] liksom avrop på ramavtal 
betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna)
(kommunstyrelsen är ansvarig för ramavtal vilka nyttjas av flera än en förvaltning, kommunstyrelsens 
förvaltningsspecifika köp samt bygg- och anläggningsentreprenader).

A Beslut om ramavtal som nyttjas av fler 
än en förvaltning, kommunstyrelsens 
förvaltningsspecifika köp, bygg och 
anläggningsentreprenader samt övriga 
upphandlingsbeslut över 46 
prisbasbelopp (2018: 2 093 000 kr) 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

B Ramavtal vid upphandling upp till 
eller lika med 46 prisbasbelopp 
(2018:2 093 000 kr)

Inköpschef; Ers: Ekonomichef

C Övriga upphandlingsbeslut över 15 
prisbasbelopp (2018:682 500 kr)

Respektive förvaltningschef inom egen 
nämnd

D Beslut om ramavtal som nyttjas av 
flera än en förvaltning, 
förvaltningsspecifika köp samt bygg- 
och anläggningsentreprenader upp till 
eller lika med 46 prisbasbelopp
( 2018: 2 093 000 kr) 

Inköpschef; 1:e Ers: Kommunchef  
2:e Ers: Ekonomichef 

E Beslut om ramavtal och övriga 
upphandlingsbeslut upp till eller lika 
med 5 prisbasbelopp (2018: 227 500 
kr)

Avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen var för sig

F Upphandlingsbeslut upp till eller lika 
med 1 prisbasbelopp (2018: 45 500 
kr)

Ansvarig chef

G Brådskande inköp, service och 
underhållsåtgärder för att kunna 
upprätthålla räddningstjänstens 
beredskap. Ej under dagtid. Ej 
beloppsgräns

Insatsledare (i samråd med räddningschef i 
beredskap)
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8 Indrivningar och avskrivningar av 
fordringar

Delegat

A Indrivning av obetalda och till 
betalning förfallna fordringar 
innefattande rätten att på kommunens 
vägnar söka betalningsföreläggande, 
lagsökning och vidta övriga 
inkassoåtgärder samt att söka 
utmätning i lös och fast egendom och 
att i samråd med berörd förvaltning 
ansöka om vräkning och konkurs. 
Bestridande samt återvinning i mål 
avseende betalningsföreläggande.

Ekonomikonsulterna inom kundreskontra

B Avskrivning av kommunens fordran 
mot kund som hänför sig till 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde.

Över 200 000 kr kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott.
Under 200 000 kr Kommunchef.

C Bokföringsmässiga avskrivningar där 
fordran mot gäldenär kvarstår.

Ekonomichef, koncerncontroller och 
ekonomer inom ekonomiavdelningen var för 
sig.

9 Optionsrätt Delegat
A Undertecknande av avtal om 

optionsrätt
Ordförande; Ers: 1:e vice ordförande

10 Deklaration för mervärdeskatt Delegat
A Undertecknande av deklaration för 

mervärdeskatt
Ekonomichef/Ekonomer 
ekonomiavdelningen/Koncernkontroller var 
för sig 

11 Borgensförbindelse - 
bostadsförsörjning

Delegat

A Undertecknande av 
borgensförbindelse till stöd för 
bostadsförsörjningen 

Ekonomichef; Ers: Ordförande

12 Bank Delegat
A Undertecknande av 

betalningsuppdrag/anvisning
Ekonomichef/Koncernkontroller/Ekonomer 
vid ekonomiavdelningen/Ekonomikonsulter 
två i förening. 

13 Upptagande av lån inom den Delegat
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beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt

A Upptagande av långfristiga lån Ordförande; Ers: 1:e vice Ordförande
B Konvertering eller förlängning av 

långfristiga lån
Ekonomichef; Ers: kommunchef

C Upptagande av tillfälliga lån och 
krediter

Ordförande; Ers: 1:e vice ordförande 

14 Omfördelning från driftsanslag till 
investeringsanslag under löpande 
budgetår i enlighet med 
verksamhetsplan antagen av KF

Delegat

A Kommunledningsförvaltningen Kommunchef; Ers: Ekonomichef
B Räddningstjänsten Räddningschef. Ers: Ekonomichef

15 Kapitalförvaltning Delegat
A Teckna avtal med uppdragstagare 

gällande externa förvaltningsuppdrag
Ordförande; Ers: 1:e vice ordförande

B Volymer och fördelning mellan olika 
aktörer utifrån Finanspolicy och 
Finansriktlinjer.

Ekonomichef; Ers: Kommunchef

16 Beslutsattest Delegat
A Beslutsattestera för förvaltning Förvaltningschef
B Beslutsattestera för avdelning Avdelningschef
C Vidaredelegera beslutsattest Förvaltningschef
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17 Personalfunktion Delegat
A Med bindande verkan för kommunen 

genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare rörande 
löneöversynen

1:e vice ordförande

B Övriga kollektivavtal avseende 
relation mellan arbetstagare och 
arbetsgivare

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig

C Förhandla på kommunens vägnar 
enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt vad gäller 11-14 och 
38 §§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden sker efter 
samråd med dem.

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig

D Beslut om stridsåtgärd Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

E Själv eller utse ombud för att föra  
kommunens talan i frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare.

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig.

F Avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare

Personalchef/Personalstrateg var för sig.

G Lämna uppdrag som avses i lagen 
om vissa kommunala befogenheter 6 
kap 3 § Kommunal delegation

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

H Beslut i ärenden om belöningar 
enligt fastställda bestämmelser på 
förslag från förslagsverksamheten

Personalstrateg
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18 Anställningsbeslut Delegat
A Kommunchef Kommunstyrelsen
B Förvaltningschef Kommunstyrelsens arbets- och 

personalutskott i samråd med nämndens 
ordförande

C Avdelningschef Förvaltningschef 
D Första linjens chef Närmast överordnad chef
E Övriga utom korta vikariat mindre än 

6 månader
Respektive chef

F Anställningar mindre än 6 månader Respektive chef/bemanningsenhet var för sig

19 Lönebeslut vid nyanställning för: Delegat
A Kommunchef Kommunstyrelsens arbets- och 

personalutskott i samråd med personalchef
B Förvaltningschef Kommunchef i samråd med personalchef
C Avdelningschef Förvaltningschef **
D Första linjens chef Närmast överordnad chef**
E Övriga anställda Personalspecialist
F Lönebeslut under pågående 

anställning
Personalchef/ Personalstrateg lönebildning 
var för sig

**Respektive chef har ansvar för lönesättning, men lönesättningen ska föregås av 
samråd med personalchef/personalstrateg lönebildning. Om enighet ej uppnås 
delegeras beslutanderätten till kommunchef.

20 Uppsägning, avsked, disciplinära 
åtgärder samt avstängning:

Delegat

A Förvaltningschef Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

B Övriga anställda Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig

21 Godkännande av bisyssla: Delegat
A Förvaltningschef Kommunchef
B Avdelningschef Förvaltningschef
C Övriga anställda Förvaltningschef
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22 Beslut om särskild avtalspension 
samt om åtgärder om att kvarstå i 
tjänst efter uppnådd 
pensionsålder:

Delegat

A Förvaltningschef Kommunchef
B Övriga anställda Förvaltningschef tillsammans med 

personalchef

23 Beslut om ledighet med eller utan 
lön:

Delegat

A Förvaltningschef Kommunchef
B Övriga anställda Närmaste chef

24 Beslut om ledighet för fackligt 
uppdrag:

Delegat

A Anställda Närmaste chef beslutar om ledigheten och 
personalchef/personalstrateg lönebildning om 
lön ska utgå för ledigheten, var för sig.

25 Omplacering i samband med 
rehabilitering:

Delegat

A Anställda mellan verksamheter Personalspecialist inom rehabilitering*
*Enligt arbetsrättsliga lagar och avtal och enligt rehabiliteringsrutiner

26 Säkerhetssyddarbetet och 
säkerhetsarbetet

Delegat

A Rätt att teckna kommunstyrelsen 
som myndighet i säkerhetsfrågor

Säkerhetsansvarig; 
Ers: Kommunchef

B Rätt att teckna kommunstyrelsen 
som myndighet
i säkerhetsskyddsfrågor

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

C Rätt att träffa överenskommelse med 
kommunala
bolag om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

D Utföra säkerhetsprövning av personal 
samt ansöka om registerkontroll

Säkerhetsskyddschef;
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

E Utföra säkerhetsskyddsprövning av 
säkerhetsskyddschef och ersättare till 
denne samt ansöka om 
registerkontroll

Säkerhetsansvarig; 
Ers: Kommunchef
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27 Ärenden avseende lagen om skydd 
mot olyckor (LSO), lag om 
brandfarliga och explosiva varor 
(LBE), och annan lagstiftning med 
anknytning till räddningstjänsten 
och den olycksförebyggande 
verksamheten

Delegat

A Utse för ändamålet lämpliga 
tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i ärenden 
med stöd av 5 kap 1 § och 2 § första 
och andra stycket LSO

Säkerhetsansvarig; 
Ers: Kommunchef

B Utfärda föreläggande och förbud i 
ärenden med stöd av 5 kap 2 § andra 
stycket LSO

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

C Medge att en fastighetsägare utför 
eller låter annan utföra sotningen på 
den egna fastigheten enligt 3 kap 4 § 
andra stycket LSO

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

D Återta medgivande, enligt 
delegationspunkt 27c, för 
fastighetsägare att genomföra 
sotning på den egna fastigheten

Säkerhetsskyddschef;
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

E Utfärda förelägganden och förbud 
enligt 3 kap 6 § andra stycket i 
samband med kontroll från 
brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 
§ tredje stycket LSO

Säkerhetsansvarig; 
Ers: Kommunchef

F Besluta om kontroll från 
brandskyddssynpunkt i särskilda fall, 
t ex vid soteld, enligt 3 kap 1 § andra 
stycket Förordningen om skydd mot 
olyckor (FSO)

Av Piteå kommun utsedd skorstensfejar-
tekniker samt av Piteå kommun utsedd 
räddningsledare

G Meddela föreskrifter eller förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus 
enligt 2 kap 7 § FSO

Räddningschef;
Ers: Ställföreträdande räddningschef

H Avgöra att beslut ska gälla även om 
det överklagas enligt 10 kap 4 § 
andra stycket LSO

Beslutsfattaren

I Besvara remisser från andra 
kommunala myndigheter i ärenden 
rörande detaljplaner, bygglov m m 
som ej är av principiell karaktär eller 
i övrigt av större vikt

Utsedda tillsynsförrättare

J Besvara remisser från Polis-
myndigheten i ärenden enligt den 

Utsedda tillsynsförrättare efter samråd med 
ställföreträdande räddningschef
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allmänna ordningsstadgan och lagen 
om allmänna sammankomster

K Besvara remisser från Polis-
myndigheten i ärenden enligt 
brottsbalken rörande t ex 
spridningsrisk vid eventuell brand

Aktuell räddningsledare efter samråd med 
ställföreträdande avdelningschef

L Utse tjänstemän med rätt att besluta i 
tillståndsärenden enligt 17 § andra 
stycket och 18 § andra stycket LBE

Räddningschef;
Ers: Ställföreträdande räddningschef

M Besluta om återkallning av tillstånd 
enligt 20 § LBE

Räddningschef;
Ers: Ställföreträdande räddningschef

N Utse för ändamålet lämpliga 
tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden med stöd av § 25 
första stycket LBE.

Räddningschef;
Ers: Ställföreträdande räddningschef

O Utfärda förelägganden och förbud i 
tillsynsärenden med stöd av § 25 
första stycket LBE.

Utsedda tillsynsförrättare efter samråd med 
ställföreträdande räddningschef

P Remissvar till Länsstyrelsen rörande 
tillstånd att bedriva vårdhem, 
barnstugor m.m.

Utsedda tillsynsförrättare efter samråd med 
ställföreträdande räddningschef, eller med 
räddningschef vid omfattande karaktär

______________________________________________________________
Beslut KS 2009-11-30 § 259
Revidering KS 2010-06-07, § 108
Revidering KS 2011-03-11, § 55
Revidering KS 2012-08- 20 § 149
Revidering KS 2012-10-01, § 168
Revidering KS 2013-01-28, § 10
Revidering KS 2015-01-13, § 7
Revidering KS 2018-03-05, § 57
Revidering KS 2018-04-09, § 92
Redaktionella ändringar KLF 2018-06-04
Revidering KS 2018-10-01, § 239

(74 av 639)



§240  
Riktlinjer för 
personalpolitik
18KS577
   

(75 av 639)



Riktlinjer för personalpolitik

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer 2018-08-27 § 168 Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Kommunstyrelsen 2 2018-10-01 § 240 2022-12-31
Dokumentinformation Riktlinjer för personalpolitik som beskriver kommunstyrelsens 

intentioner med personalarbetet
Dokumentet gäller för Medarbetare i samtliga verksamheter i Piteå kommunkoncern

(76 av 639)



Innehåll Sid

Riktlinjer för personalpolitik.......................................................................................................1
Inledning ...................................................................................................................................2

1. Attrahera ............................................................................................................................2
2. Rekrytera ...........................................................................................................................2
3. Introducera.........................................................................................................................3
4. Motivera och utveckla befintliga medarbetare ..................................................................3

4.1 Jämställdhet .......................................................................................................................3
4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete ..........................................................................................3

4.2.1 Diskriminering ......................................................................................................3
4.2.2 Hot och våld ..........................................................................................................3
4.2.3 Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra trakasserier ...............3

4.3 Hälsa ..................................................................................................................................4
4.3.1 Friskvård ...............................................................................................................4
4.3.2 Rökfri arbetstid .....................................................................................................4
4.3.3 Alkohol och andra droger .....................................................................................4
4.3.4 Rehabilitering........................................................................................................4

4.4 Lönepolitik.........................................................................................................................4
4.5 Pensionsförmåner ..............................................................................................................4
4.6 Chefers förutsättningar ......................................................................................................5

5. Avsluta...............................................................................................................................5

(77 av 639)



Sid 2

Inledning
Riktlinjen för personalpolitik beskriver kommunstyrelsens intentioner med personalarbetet. Den 
skapar förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt och främjar bilden att Piteå kommun är en 
arbetsgivare. Riktlinjen gäller för samtliga verksamheter i Piteå kommun. I syfte att beskriva, ge stöd 
och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare finns anvisningar och rutiner

Struktur för styrande dokument inom personalområdet

1. Attrahera
Piteå kommun ska vara en välkänd och eftertraktad arbetsgivare för relevanta målgrupper. För att säkra 
framtida kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att kommunens arbetsgivarvarumärke är starkt och 
tydligt. Arbetet ska vara strategiskt, konsekvent och långsiktigt med kommunikation och närvaro i 
forum där efterfrågad kompetens kan attraheras. 

Ett starkt varumärke är också viktigt för befintliga medarbetare. Det skapar stolthet och motiverar 
medarbetare att arbeta åt en arbetsgivare som i allmänhetens ögon är eftertraktad och väl ansedd. 

2. Rekrytera
Piteå kommun har en bred och differentierad verksamhet och behöver därför medarbetare med många 
olika kunskaper, erfarenheter och bakgrunder. Piteå kommun följer diskrimineringslagstiftningen och 
tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi efterfrågar den kompetens vi behöver 
och bedömer den på bästa sätt. 
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3. Introducera
Alla nyanställda, oavsett nyanställd inom kommunen eller med en ny befattning inom kommunen, ska 
introduceras i syfte att skapa förutsättningar, förstå sin nya roll och komma in i sina nya arbetsuppgifter. 
Introduktionen är en investering för framtiden både för kommunen och den som anställs. En god och väl 
planerad introduktion lönar sig både mänskligt och ekonomiskt. 

Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergång till nya arbetsuppgifter, nya 
arbetskamrater eller ny arbetsplats. Den ska omfatta arbetsplatsen, förvaltningen och kommunen. 
Introduktionen ska anpassas efter medarbetaren och arbetsuppgifterna. 

4. Motivera och utveckla befintliga medarbetare
Att motivera och utveckla befintliga medarbetare handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv vilket är 
avgörande för kommunens framtida kompetensförsörjning. Goda villkor, möjlighet till utveckling och 
en bra kultur på arbetsplatsen skapar förutsättningar för kommunens anställda att göra ett bra arbete. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med hälsa, kommunens lönepolitik och chefers förutsättningar är 
viktiga delar i detta. Piteå kommuns chefer ska har rätt förutsättningar för att kunna klara sitt uppdrag. 

4.1 Jämställdhet
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsgivare. Förutsättningarna ska vara lika för kvinnor och män i 
fråga om lön, arbetsförhållanden, ledarskap, kompetensutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska vara 
en integrerad del av personalarbetets samtliga processer. 

4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp 
risker för att förebygga ohälsa. Alla verksamheter ska leva upp till gällande lagstiftning genom att 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefen har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom sitt verksamhetsområde. Uppföljningen ska ske på ett systematiskt sätt i syfte att säkerställa att 
ansvaret fullgjorts enligt lagar och regler och att önskade effekter uppnås. 

4.2.1 Diskriminering

I Piteå kommun råder nolltolerans mot alla former av diskriminering. Alla ska känna sig välkomna på 
lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

4.2.2 Hot och våld

Alla medarbetare ska ha en arbetsmiljö fri från hot och våld, ingen form av otillåten påverkan 
accepteras. Genom aktivt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren förebygga och främja en trygg och säker 
arbetsmiljö.  

4.2.3 Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra 
trakasserier

Alla medarbetare inom Piteå kommun ska känna sig väl bemötta och vara trygga i sin arbetsmiljö. 
Därför accepteras inte kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra trakasserier. Ett aktiv 
arbetsmiljöarbete ska bedrivas i syfte att förebygga och följa upp kränkande särbehandling, sexuella 
trakasserier och andra trakasserier i arbetsmiljön. 
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4.3 Hälsa

4.3.1 Friskvård

I syfte att förebygga ohälsa är friskvård en del av Piteå Kommuns strategi för att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser. Det övergripande syftet är att bibehålla och utveckla fysisk, psykisk och social hälsa, det 
vill säga att må bra i arbetet och på fritiden. Med friskvård menas alla aktiva åtgärder som vidtas för att 
främja hälsan på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil. Friskvårdsarbetet tar 
sin utgångspunkt i det friska hos medarbetaren och utifrån detta utvecklas och främjas resursen hälsa. 

4.3.2 Rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid råder för samtliga medarbetare på Piteå kommun i syfte att bevara och förbättra hälsan 
genom att skapa rökfria miljöer och skapa förutsättningar för minskad rökning. Ingen 
kund/brukare/elev/besökare ska heller ofrivilligt utsättas för tobaksrök. 

4.3.3 Alkohol och andra droger

Alla arbetsplatser inom Piteå kommun ska vara fria från alkohol och andra droger under arbetstid. Bruk 
av alkohol och andra droger ska inte förekomma vid arbete och inte heller på fritiden så att arbetet 
påverkas. 

4.3.4 Rehabilitering

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvaret för att en arbetslivsinriktad rehabilitering 
organiseras och bedrivs. Detta innebär att arbetsgivaren ska uppmärksamma ohälsa bland de anställda 
och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Rehabiliteringsarbetet ska bedrivas effektivt 
och strukturerat i nära samarbete med medarbetaren. Målet med rehabiliteringsarbetet är att 
medarbetaren ska öka hälsan och återfå arbetsförmåga för att snabbt kunna återgå till arbete.

4.4 Lönepolitik
Löner och lönebildning bygger på de intentioner som finns i de centrala löneavtalen. Samma 
princip för lönesättning gäller oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, 
sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
anställningsform och sysselsättningsgrad. För att klara framtidens kompetensförsörjning ska 
Piteå kommun vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med villkor, utveckling och kultur på 
arbetsplatserna. Lönen är ett verktyg för måluppfyllelse och utveckling av verksamheterna. 
Lönekartläggning ska genomföras årligen i syfte att säkerställa att oskäliga löneskillnader inte 
finns inom organisationen. 

4.5 Pensionsförmåner
Inom ramen för kollektivavtalen erbjuder arbetsgivaren dels löneväxling till pension och dels 
möjlighet att med särskilda erbjudanden skapa förutsättningar för att säkra framtida 
kompetensförsörjning och klara generationsväxlingen. Syftet är att öka attraktionskraften som 
arbetsgivare. Medarbetaren ska själv ta ansvar för sin planering av pension och värdera om det 
är lämpligt att göra löneväxling till pension. Arbetsgivaren erbjuder stöd genom fristående 
rådgivare i syfte att skapa goda förutsättningar för medarbetare att göra genomtänkta val. 
Övriga delar i pensionspolicyn kan arbetsgivaren erbjuda i särskilda fall. Handläggning av 
dessa erbjudanden sker i samråd mellan förvaltningsledning och personalchef.
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4.6 Chefers förutsättningar
Chefer i Piteå kommun är arbetsgivarens företrädare med uppdrag att leda verksamheten mot bestämda 
mål inom fastställda ramar och resurser. En chef är också en ledare vilket innefattar den 
relationsrelaterade delen av chefskapet och utgår från Piteå kommuns gemensamma värdegrund Våga-
Låga-Förmåga. 

I syfte att skapa förutsättningar för chefs- och ledarskap finns ett riktmärke för antal underställda; 

 Chefer i första linjen max 30 medarbetare.
 Chefer som har verksamheter som bedrivs dygnet runt eller som har flera geografiskt spridda 

enheter max 25 medarbetare.
 Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer.
 Minsta antal underställda per chef 10 personer. 

Det ska finnas en samsyn för chef- och ledarskap och uppdraget ska vara tydligt. Chefernas ledarskap 
ska utvärderas regelbundet och det ska finnas tillgång till kvalitativ kompetensutveckling på lika villkor. 

5. Avsluta
Medarbetare som avslutar sin anställning på Piteå kommun skall ha en positiv bild av kommunen som 
arbetsgivare och kunna vara en god ambassadör och bidra till vår förmåga att attrahera nya medarbetare. 
Avslut på grund av omställning och avveckling ska kännetecknas av respekt för den enskilde 
medarbetaren. 

Antagen KS 2018-08-27 § 168
Reviderad KS 2018-10-01 § 240
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Förord 
I denna skrivelse redovisas ett regeringsuppdrag om vilka krav på 
miljökonsekvensbeskrivning som bör ställas på miljöfarliga verksamheter och 
vattenverksamheter. Ett viktigt syfte med uppdraget är att säkerställa att Sverige 
uppfyller MKB-direktivet. Det svenska regelverket om 
miljökonsekvensbeskrivningar ändras den 1 januari 2018. Förslagen i denna 
skrivelse är anpassade för att ingå i det nya regelverket.  

Arbetet med regeringsuppdraget har genomförts av Naturvårdsverket med hjälp av 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Från Naturvårdsverket har Emma Sjöberg 
(miljöjurist), Per Magdalinski (miljöekonom) och Elin Forsberg (projektledare) 
deltagit. HaV har varit representerade genom Anders Skarstedt, Ann Lundström 
och Jenny Liökel (jurist). Därutöver har ett flertal branschkunniga handläggare på 
Naturvårdsverket och länsstyrelser bidragit i arbetet. Avstämningar har också skett 
med handläggare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges 
geologiska undersökning och Sjöfartsverket. Vi vill tacka alla som bidragit i 
arbetet. 

Redovisningen utgörs av denna skrivelse, samt tre bilagor.  

Bilaga 1 innehåller Naturvårdsverkets motiverade förslag till vilka krav på 
miljökonsekvensbeskrivning som ska ställas på samtliga 321 
verksamhetsbestämmelser i miljöprövningsförordningen.  

Bilaga 2 är Naturvårdsverkets konsekvensutredning.  

Bilaga 3 är Havs- och vattenmyndighetens skrivelse, som utgjort underlag för 
förslagen som rör vattenverksamheter. Havs- och vattenmyndighetens skrivelse 
färdigställdes i oktober och har inte uppdaterats efter det att regeringen senare 
under hösten beslutat om ändringar i bland annat förordning om 
vattenverksamheter. Havs- och vattenmyndigheten står dock bakom det förslag 
som Naturvårdsverket redovisar i denna skrivelse. 

Stockholm i december 2017 

 

Kerstin Cederlöf 

Ställföreträdande generaldirektör 
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1 Sammanfattning 
Naturvårdsverket har, med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten, föreslagit vilka 
miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om betydande 
miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall. Ett viktigt syfte är att säkerställa att 
Sverige uppfyller MKB-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt).  

 
Uppdraget 

Regeringen gav Naturvårdsverket uppdraget i regleringsbrevet för 2017. I dialog 
med Miljö- och energidepartementet avgränsades uppdraget, vad gäller miljöfarliga 
verksamheter, till att lämna författningsförslag rörande 6 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) och 25 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Under uppdragets gång har 
Naturvårdsverket, i dialog med Havs- och vattenmyndigheten, identifierat att det 
även kan finnas ett behov av att ändra i förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamheter, för att säkerställa att Sverige uppfyller kraven i MKB-
direktivets bilaga II. Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt att det inte ska 
ställas mer långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som följer av MKB-
direktivet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd. 

I uppdraget ingick inte att föreslå att tillståndspliktiga verksamheter ska undantas 
från krav på miljöbedömning. I uppdraget ingick inte heller att föreslå ändringar i 
miljöprövningsförordningen. 

 
Juridiska förutsättningar 

MKB-direktivet ställer krav på att verksamheter eller åtgärder (projekt) som kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan ska genomgå en 
miljökonsekvensbedömning, i syfte att skydda miljön. MKB-direktivet är ett s.k. 
minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstater får föreskriva om strängare 
bestämmelser. En central utgångspunkt vid tillämpning av direktivet är att det ska 
tolkas så att det får ett brett tillämpningsområde. 

Projekt som omfattas av direktivet är indelade i två grupper. I bilaga I till direktivet 
listas de projekt som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan och för 
vilka miljökonsekvensbedömning och tillståndsprövning är obligatoriskt. I bilaga II 
till direktivet listas projekt där frågan om betydande miljöpåverkan ska avgöras 
genom en bedömning från fall till fall och/eller genom antagande av tröskelvärden 
eller kriterier som fastställts av medlemsstaten. Samtliga bedömningar av projekt 
på bilaga II ska utgå ifrån kriterier i MKB-direktivets bilaga III. 
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När det gäller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter har Sverige idag i många 
fall strängare krav än MKB-direktivet. Detta beror delvis på Sveriges system med 
tillståndsplikt för alla A- och B-verksamheter i miljöprövningsförordningen 
(2013:251). Miljöprövningsförordningen (MPF) innehåller bestämmelser om 
tillståndsplikt och anmälningsplikt för miljöfarliga verksamheter och åtgärder. 
Miljöprövningsförordningen är indelad i 32 kapitel med totalt 321 bestämmelser 
med verksamhetsbeskrivningar och verksamhetskoder. Förordningen reviderades 1 
januari 2017, bl.a. till följd av införande av regler om industriutsläppsverksamheter 
(IED). 

 
Utgångspunkter och metod 
För vissa bestämmelser i miljöprövningsförordningen överensstämmer 
tröskelvärden och andra parametrar för indelning av verksamheter med MKB-
direktivets, men i många fall finns skillnader mellan MKB-direktivets och 
miljöprövningsförordningens indelning och tröskelvärden. Det innebär att det ofta 
är svårt att avgöra i vilken utsträckning en viss bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen motsvaras av ett projekt i MKB-direktivets bilaga I 
och/eller II. Samtidigt är denna tolkning central för att kunna avgöra vilken 
kategori en verksamhet i miljöprövningsförordningen bör tillhöra. 

För samtliga 321 bestämmelser i miljöprövningsförordningen har en bedömning 
gjorts av i vilken utsträckning bestämmelsen motsvarar projekt på bilaga I 
respektive II i MKB-direktivet. Bestämmelserna har delats in i följande tre 
kategorier: 

 Alltid betydande miljöpåverkan (BMP) 
 Behovsbedömning 
 Inga krav (endast C-verksamheter ingår i denna kategori) 

För bestämmelser som omfattar verksamheter som kan motsvara projekt på både 
bilaga I och bilaga II har Naturvårdsverket i vissa fall funnit att det är motiverat att 
ställa olika krav på olika verksamheter som omfattas av en och samma 
bestämmelse. 

Kategoriseringen av vattenverksamheter har i huvudsak gjorts på samma sätt som 
för de miljöfarliga verksamheterna. Förutsättningarna för att kategorisera 
vattenverksamheter ser dock annorlunda ut, i och med att för vattenverksamheterna 
finns inte någon motsvarighet till miljöprövningsförordningen. 

 
Författningsförslag 

I skrivelsen lämnas författningsförslag avseende: 

 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966), 
 25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

samt 
 20 och 23 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. 
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Förslagen och dess konsekvenser – miljöfarliga verksamheter 

Naturvårdsverket föreslår att färre tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter än 
enligt dagens regler, alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan. När det 
gäller anmälningspliktiga verksamheter föreslår Naturvårdsverket att 
tillsynsmyndigheten behöver ta ställning i frågan om betydande miljöpåverkan för 
fler verksamheter än idag. Förslagen innebär att de svenska reglerna närmar sig 
MKB-direktivets kategorisering av verksamheter. Naturvårdsverkets bedömning är 
att förändringarna kan genomföras med ett bibehållet miljöskydd. Förslagen 
innebär sammantaget att företagens administrativa börda minskar något. 

Enligt Naturvårdsverkets bedömning finns det i vissa fall miljömässiga skäl för att 
placera verksamhetsbestämmelser i kategorin ”Alltid BMP”, även om de inte finns 
på MKB-direktivets bilaga I. Sådana motiv finns t.ex. för vissa bestämmelser som 
omfattar A-verksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED).  

Totalt påverkas 75 bestämmelser av de totalt 321 som finns i MPF. För A-
verksamheter är det 15 bestämmelser som byter kategori (se tabell 1) och för B-
verksamheter 39 bestämmelser. Merparten flyttas ner från kategori ”Alltid BMP” 
till kategori ”Behovsbedömning”. 

 
Tabell 1. Antalet bestämmelser och verksamhetsutövare som påverkas när det förordade 
alternativet jämförs med nollalternativet (dvs. att behålla nuvarande kategorisering). Kategori 1 = 
Alltid BMP. Kategori 2 = Behovsbedömning. Kategori 3 = Inga krav. 

  
Antal bestämmelser 

(Antal verksamhetsutövare inom parentes) 

Nollalternativet till 
förordat alternativ A B C 

1 till 2 6 (36) 28 (1034) 1 

1 till 1 och 2 2 (*) 7 (*) 0 

2 till 1 7 (18) 2 (12) 0 

2 till 3 0 0 1 (1412) 

2 till 1 och 2 0 2 (*) 0 

3 till 2 0 0 19 (2464) 

  15 (54) 39 (1046) 21 (3876) 

Totalt antal bestämmelser som berörs   75 (4976) 

(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verksamhetsutövare delats 
ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda antaganden.   

 

Förslaget innebär en ökning av antalet A- och B-verksamheter i kategori 
”Behovsbedömning”, drygt 1 000 stycken fler verksamhetsutövare jämfört med 
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nollalternativet. Det kommer rimligtvis att leda till att länsstyrelsernas arbetsbörda 
för undersökningssamråd och beslut om betydande miljöpåverkan ökar. Det har 
inte kunnat fastställas om, och i så fall hur mycket denna ökade arbetsbörda 
kompenseras av en minskad arbetsbörda i senare skeden i processen.  

Förslaget innebär att de kommunala nämnderna (tillsynsmyndigheten), i fler 
anmälningsärenden än idag, kommer att behöva ta hänsyn till de omständigheter 
som anges i 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen och pröva om verksamheten 
eller åtgärden behöver tillståndsprövas. Orsaken är att 19 bestämmelser med C-
verksamheter i MPF flyttas från kategori ”Inga krav” till ”Behovsbedömning” 
(eftersom Naturvårdsverket bedömer att de motsvarar projekt som finns på bilaga 
II), och endast en bestämmelse flyttas från kategori ”Behovsbedömning” till ”Inga 
krav”. Det medför att arbetsbördan för att handlägga anmälningar sannolikt 
kommer att öka. Kommunerna har möjlighet att finansiera den ökade arbetsbördan 
via avgifter.   

 
Förslagen och dess konsekvenser – vattenverksamheter 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den nuvarande förteckningen över vilka 
vattenverksamheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan ersätts 
med en ny förteckning som är nästan identisk med förteckningen över 
vattenverksamheter i MKB-direktivets bilaga I. Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att den nuvarande förteckningen över vattenverksamheter som alltid ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan kan tas bort utan att miljöskyddet 
försämras. Havs- och vattenmyndigheten bedömer därutöver att även färjekajer ska 
placeras i kategorin ”Alltid BMP”.  

Vidare föreslår Havs- och vattenmyndigheten att tillsynsmyndigheten ska ta 
ställning till frågan om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
för samtliga vattenverksamheter som är anmälningspliktiga enligt 19 § förordning 
om vattenverksamhet. 

Havs- och vattenmyndighetens förslag bedöms varken innebära några betydande 
merkostnader eller besparingar för vare sig myndigheter eller verksamhetsutövare. 
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2 Författningsförslag 
2.1 Förslag till ändringar i 

miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) 

 

Nuvarande lydelse Förslag 
6 § En verksamhet eller åtgärd ska 
antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första 
stycket 2 miljöbalken, om 
verksamheten eller åtgärden 
 1. är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 
eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9 eller 
11–16 §, 6 kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 
eller 2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 
kap. 1, 2 eller 7–9 §, 12 kap. 1–36 eller 
38, 39, 42 eller 43 §, 14 kap. 1–3, 9, 
10, 15 eller 16 §, 15 kap. 1–9 eller 11–
17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 
6, 7 eller 9 §, 19 kap. 2 eller 3 §, 20 
kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 5, 7–9, 13 eller 
14 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 
kap. 1 eller 2 §, 29 kap. 5, 7, 9, 11, 15, 
20, 21, 23–25, 27, 30, 36, 45, 53, 58–
64, 68, 71 eller 72 § eller 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251),  
2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § 
miljöprövningsförordningen och  
a) är en torvtäkt som omfattar mer än 
150 hektar eller har en produktion som 
överstiger 25 000 kubikmeter per 
kalenderår, eller  
b) är en täkt för annat än husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, 
torv och matjord undantagna, som 
omfattar mer än 25 hektar eller har en 
produktion som överstiger 25 000 ton 
per kalenderår,  
3. är en vattenverksamhet med a) 
minikraftverk eller annat 
vattenkraftverk, b) vattenöverledning 
av mer än fem procent av normal 
lågvattenmängd i något av de berörda 
områdena, eller c) muddring i ett 
miljöriskområde eller för en farled,  

6 § En verksamhet eller åtgärd ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 
miljöbalken, om verksamheten eller 
åtgärden 
1. är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 §, 
4 kap. 8, 9 eller 11-16, §, 6 kap. 1 §, 7 
kap. 1 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 1-4, 7 
eller 8 §, 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 
43 §, 14 kap. 9, 15 eller 16 §, 15 kap. 1, 
3, 4, 5, 11, 12, 13 eller 14 §, 17 kap. 1, 
eller 4 §, 18 kap.  9 §, 19 kap. 2 §, 20 
kap. 1 §, 21 kap. 8, 13 eller 14 §, 22 kap. 
1 §, 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 29 kap. 5-12, 
20, 23, 24, 25, 52-54, 58–60, 67 eller 30 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251), 

   2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § 
miljöprövningsförordningen 
och 
a) är en torvtäkt som omfattar mer än 
150 hektar eller har en 
produktion som överstiger 25 000 
kubikmeter per kalenderår, eller 
b) är en täkt av berg, natur-grus, sand 
eller andra jordarter, torv och matjord 
undantagna, som omfattar mer än 25 
hektar eller har en produktion som 
överstiger 25 000 ton per kalenderår.   3 
omfattas av 15 kap. 2 § 1 p. 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
och är en anläggning för produktion av 
järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), 
    4. omfattas av 21§ kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
och är en kärnkraftsreaktor eller annan 
kärnreaktor undantaget forsknings-
anläggningar som producerar och 
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4. omfattas av någon av 
bestämmelserna om regeringens 
tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 1, 2 
eller 3 eller 4 a § 13–17 miljöbalken,  
5. innefattar en rörledning med en 
diameter som överstiger 800 
millimeter och en längd som överstiger 
40 kilometer för transport av gas, olja 
eller kemikalier eller av koldioxid för 
geologisk lagring,  
6. innefattar en anläggning för 
starkströmsluftledning med en 
spänning på minst 220 kilovolt och en 
längd av minst 15 kilometer,  
7. motorvägar och motortrafikleder 
samt andra vägar med minst fyra 
körfält och en sträckning av minst tio 
kilometer, eller  
8. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och 
anläggande av nytt spår på en sträcka 
av minst fem kilometer för befintliga 
järnvägar för fjärrtrafik.      
  Första stycket avgör inte frågan om 
betydande miljöpåverkan när en 
verksamhet eller åtgärd ändras. 

omvandlar klyvbara och fertila material 
och vilkas högsta kontinuerliga termiska 
effekt inte överstiger 1 kilowatt 
   5. omfattas av 28 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
och är en avloppsreningsanläggning 
som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 10 
000 personekvivalenter eller mer,  
    6. omfattas av 29 kap. 32 eller 66 §, 
och bortskaffar eller återvinner icke-
farligt avfall där den tillförda mängden 
är mer än 100 ton icke per dygn eller 
25 000 ton per kalenderår enligt ett 
förfarande som anges i punkten D9 i 
bilaga 3 till avfallsförordningen 
(2011:927), eller  
   7. omfattas av 29 kap. 27, 32 eller 36 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
och bortskaffar eller återvinner farligt 
avfall och omfattar ett förfarande som 
anges i D9 i bilaga 3 till 
avfallsförordningen (2011:927), 
   8. omfattas av 29 kap. 61 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
och är en anläggning för geologisk 
lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är 
högst 100 000 ton, undantaget 
anläggningar för forskning, utveckling 
eller provning av nya produkter och 
processer. 
   9. omfattas av 29 kap. 62 eller 63 §, 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
och är en anläggning för avskiljning av 
koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid om den årliga avskiljningen 
av CO 2 är minst 1,5 megaton.   10. är 
en vattenverksamhet 
a) för att anlägga en farled i 
inlandsvatten för fartyg med en 
bruttodräktighet på 1350 ton eller mer, 
b) för att anlägga hamn eller kaj i 
inlandsvatten eller kustvatten som kan 
användas av fartyg med en 
bruttodräktighet om 1350 ton eller mer, 
c) med bortledande av grundvatten eller 
tillförsel av vatten för att öka 
grundvattenmängden och utförande av 
anläggning för detta, där den årligen 
uttagna eller tillförda vattenvolymen är 
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lika med eller överstiger 10 miljoner 
kubikmeter, 
d) med bortledande av vatten från ett 
vattenområde till ett annat vattenområde 
där överledandet syftar till att förebygga 
möjlig vattenbrist och där mängden 
överfört vatten överstiger 100 miljoner 
kubikmeter per år, 
e) bortledande av vatten från ett 
vattenområde till ett annat vattenområde 
där överledandet inte syftar till att 
förebygga vattenbrist. Det årliga 
genomsnittliga flödet vid 
bortledningspunkten ska överstiga 2 000 
miljoner kubikmeter per år och den 
överförda vattenmängden ska överstiga 
5 % av det flödet, eller 
f) damm eller annan vattenanläggning 
för uppdämning eller permanent lagring 
av vatten, där den nya eller tillförda 
mängden uppdämt eller lagrat vatten 
överstiger 10 miljoner kubikmeter. 
   11. omfattas av någon av 
bestämmelserna om regeringens 
tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 2 eller 
3 eller 4 a § 13–17 miljöbalken, 
   12. innefattar en rörledning med en 
diameter som överstiger 800 millimeter 
och en längd som överstiger 40 
kilometer för transport av 
a) gas, olja eller kemikalier, eller 
b) koldioxid för geologisk lagring, eller 
   13. innefattar en anläggning för 
starkströmsluftledning med en spänning 
på minst 220 kilovolt och en längd av 
minst 15 kilometer.   
   14. motorvägar och motortrafikleder 
samt andra vägar med minst fyra körfält 
och en sträckning av minst tio kilometer, 
eller 
   15. järnvägar avsedda för fjärrtrafik 
och anläggande av nytt spår på en 
sträcka av minst fem kilometer för 
befintliga järnvägar för fjärrtrafik. 
    Första stycket avgör inte frågan om 
betydande miljöpåverkan när en 
verksamhet eller åtgärd ändras. 
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2.2 Förslag till ändringar i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Nuvarande lydelse Förslag 

25 § /Träder i kraft I:2018-01-01/  

En anmälan som avses i 9 kap. 6 § 
miljöbalken ska innehålla  

1. de uppgifter, ritningar och tekniska 
beskrivningar som behövs för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma 
den miljöfarliga verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning och 
miljöeffekter, och  

2. de uppgifter som anges i 8 § och 9 § 
1 miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), om anmälan avser en 
verksamhet eller åtgärd enligt 2 kap. 3 
eller 4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5, 10 eller 
17 §, 5 kap. 3, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 
23, 25, 27 eller 28 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 
3 §, 12 kap. 40, 41, 46 eller 47 §, 13 
kap. 2, 4 eller 6 §, 14 kap. 4, 5, 8 eller 
20 §, 15 kap. 10 §, 16 kap. 3 eller 10 §, 
18 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 2 
eller 4 §, 21 kap. 11, 12 eller 15 §, 24 
kap. 2 eller 5 §, 28 kap. 4 §, 29 kap. 
17, 31, 33 eller 37 § eller 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251). Förordning (2017:972). 

 

 

25 §  

En anmälan som avses i 9 kap. 6 § 
miljöbalken ska innehålla  

1. de uppgifter, ritningar och tekniska 
beskrivningar som behövs för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma 
den miljöfarliga verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning och 
miljöeffekter, och  

2. de uppgifter som anges i 8 § och 9 § 
1 miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), om anmälan avser en 
verksamhet eller åtgärd enligt 2 kap. 4 
§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 4, 5, 10 eller 17 §, 
5 kap. 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 
23, 25, 27, 28, 30 eller 32 §, 6 kap. 3 §, 
7 kap. 3 §, 12 kap. 40 § eller 41, 44, 
46, 47 §, 13 kap. 2, 4 eller 6 §, 14 kap. 
4, 5, 8 eller 20 §, 15 kap. 10 eller 18 §, 
16 kap. 3 eller 10 §, 17 kap. 3 §, 
18 kap. 1, 2, 4, 5, 8 eller 10 §, 19 kap. 
4 §, 20 kap. 2 eller 4 §, 21 kap. 11, 12 
eller 15-17 §, 24 kap. 2 eller 5 §, 28 
kap. 4 §, 29 kap. 17, 19, 29 , 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 56, 64, 
70 eller 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251). Förordning (2017:972).     

   

(98 av 639)



NATURVÅR DSVERKET   

 

13 

 

2.3 Förslag till ändringar i förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet 
m.m. 

 

Nuvarande lydelse Förslag 
20 § /Träder i kraft I:2018-01-01/ 

En anmälan enligt 19 § ska vara 
skriftlig. Den får göras elektroniskt. 
Om den endast görs i pappersform, ska 
den ges in i två exemplar.    Anmälan 
ska innehålla de uppgifter, ritningar, 
kartor och tekniska beskrivningar som 
behövs för att tillsynsmyndigheten ska 
kunna bedöma verksamhetens art, 
omfattning, miljöeffekter och påverkan 
på närliggande fastigheter. Förordning 
(2017:975). 

 

23 § När anmälningsärendet är 
tillräckligt utrett, skall 
tillsynsmyndigheten 
1. besluta om de förbud för 
verksamhetsutövaren som behövs 
enligt miljöbalken, 
2. förelägga verksamhetsutövaren att 
a) vidta de försiktighetsmått som 
behövs enligt miljöbalken, eller 
b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 
§ miljöbalken, om det behövs med 
hänsyn till verksamhetens påverkan på 
miljön eller enskilda intressen, eller 
3. om det inte behövs något förbud 
eller föreläggande enligt 1 och 2, 
underrätta den som har gjort anmälan 
om att ärendet inte föranleder någon 
åtgärd från myndighetens sida.    

   Vid bedömningen av verksamhetens 
påverkan på enskilda intressen skall 
tillsynsmyndigheten särskilt beakta om 
det i ärendet finns ett yrkande om  
1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 
§ miljöbalken, 
2. ersättning enligt 31 kap. 16 § 
miljöbalken, eller 
3. inlösen enligt 31 kap. 17 § 
miljöbalken. Förordning (2007:168). 

20 §  

En anmälan enligt 19 § ska vara 
skriftlig. Den får göras elektroniskt. 
Om den endast görs i pappersform, ska 
den ges in i två exemplar.    Anmälan 
ska innehålla  

1. de uppgifter, ritningar, kartor och 
tekniska beskrivningar som behövs för 
att tillsynsmyndigheten ska kunna 
bedöma verksamhetens art, omfattning, 
miljöeffekter och påverkan på 
närliggande fastigheter och,  

2. de uppgifter som anges i 8 § och 9 § 
1 miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), om anmälan avser en 
verksamhet eller åtgärd enligt 19 §. 

 
23 § När anmälningsärendet är 
tillräckligt utrett, skall 
tillsynsmyndigheten 
1. besluta om de förbud för 
verksamhetsutövaren som behövs 
enligt miljöbalken, 
2. förelägga verksamhetsutövaren att 
a) vidta de försiktighetsmått som 
behövs enligt miljöbalken, eller 
b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 
§ miljöbalken, om det behövs med 
hänsyn till verksamhetens påverkan på 
miljön eller enskilda intressen, eller 
3. om det inte behövs något förbud 
eller föreläggande enligt 1 och 2, 
underrätta den som har gjort anmälan 
om att ärendet inte föranleder någon 
åtgärd från myndighetens sida.    

   Vid bedömningen av verksamhetens 
påverkan på miljön ska 
tillsynsmyndigheten för verksamhet 
eller åtgärd som anges i 19 § särskilt 
pröva om verksamheten eller åtgärden 
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kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan med hänsyn till de 
omständigheter som anges i 10–13 §§ 
miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) och förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om 
tillstånd, om myndigheten finner att 
verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

   Vid bedömningen av verksamhetens 
påverkan på enskilda intressen skall 
tillsynsmyndigheten särskilt beakta om 
det i ärendet finns ett yrkande om  
1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 
§ miljöbalken, 
2. ersättning enligt 31 kap. 16 § 
miljöbalken, eller 
3. inlösen enligt 31 kap. 17 § 
miljöbalken.  
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3 Uppdraget och dess 
beredning 

3.1 Regeringsuppdraget 
Uppdraget ”Uppdatering av kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån 
krav på miljökonsekvensbeskrivning” gavs i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 
2017 med följande lydelse: 

”Naturvårdsverket ska se över och vid behov ändra eller komplettera tidigare 
förslag till kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar (dnr M2015/02675/R). Fokus för översynen är de 
ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) som regeringen beslutade den 
1 december 2016, men även en generell översyn ska göras av tidigare 
överväganden. Förslaget ska även kompletteras med förslag till kategorisering av 
vattenverksamheter utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 
miljöbalken. För den del av uppdraget som gäller vattenverksamheter ska Havs- 
och vattenmyndigheten bistå Naturvårdsverket med underlag och förslag. 
Uppdraget omfattar inte en översyn eller redovisning på nytt av den del av 
förslaget som rör verksamheter som kan undantas från krav på 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober 2017.” 

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 att förlänga uppdragstiden till 15 december 
2017. 

Regeringsuppdraget genomfördes i syfte att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-
direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 
2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt). Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt 
att det inte ska ställas mer långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som 
följer av MKB-direktivet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt 
miljöskydd. Därtill har ett önskvärt resultat varit att regelverket ska vara enkelt att 
tillämpa. 

 

3.2 Bakgrund 
Den 25 juni 2015 redovisade Naturvårdsverket regeringsuppdraget ”Prövning av 
miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning” (M2013/1362/R, M2014/1680/R, m.fl.). 
Redovisningen innehöll bl.a. förslag till kategorisering av miljöfarliga 
verksamheter i miljöprövningsförordningen utifrån vilka krav som ska ställas på 
miljökonsekvensbeskrivning. Den delen av förslaget har inte remitterats av 
Regeringskansliet. Istället beslutade regeringen att förslaget skulle ses över, främst 
mot bakgrund av de omfattande förändringar av miljöprövningsförordningen som 
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trädde i kraft den 1 januari 2017, samt kompletteras med en översyn av vilka krav 
som ska ställas på vattenverksamheter.  

Efter det att Naturvårdsverket lämnade förslaget 2015 har riksdagen beslutat om ett 
nytt kap. 6 i miljöbalken. Regeringen har beslutat om en ny 
miljöbedömningsförordning (2017:966), som ska ersätta den tidigare förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Regeringen har även beslutat om ändringar i 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt om 
ändringar i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. Ändringarna ska träda i 
kraft den 1 januari 2018. 

 

3.3 Avgränsning 
Uppdraget avsåg att se över vilka krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
bör ställas på anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och 
vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. Vad gäller miljöfarliga 
verksamheter avgränsades uppdraget i dialog med Miljö- och energidepartementet 
till att lämna författningsförslag rörande 6 § miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) och 25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Under uppdragets gång har Naturvårdsverket i dialog med Havs- och 
vattenmyndigheten identifierat att det även kan finnas ett behov av att ändra i 
förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, för att säkerställa att Sverige 
uppfyller kraven i MKB-direktivets bilaga II. Se bilaga 3. 

I uppdraget ingick inte att föreslå ändringar i miljöprövningsförordningen. Därmed 
medför förslaget inte någon förändring av vilka verksamheter som är anmälnings- 
respektive tillståndspliktiga. Det medför inte heller någon ändring av de 
verksamhetsbeskrivningar eller verksamhetskoder som finns i 
miljöprövningsförordningen. 

I uppdraget ingick inte heller att föreslå att tillståndspliktiga verksamheter ska 
undantas från krav enligt 6 kap. miljöbalken angående bedömning av 
miljöpåverkan m.m. i enlighet med det bemyndigande som finns i 6 kap. 21 § 
miljöbalken. En utgångspunkt för Naturvårdsverkets arbete har därmed varit att 
regeringen inte avser att använda bemyndigandet i 6 kap. 21 § miljöbalken för att 
besluta att tillståndspliktiga verksamheter inte har betydande miljöpåverkan. 

Naturvårdsverket har i arbetet med regeringsuppdraget identifierat att det finns 
exempel på anmälningspliktiga verksamheter i miljöprövningsförordningen som 
har en nedre storleksgräns, trots att någon nedre gräns inte finns i MKB-direktivets 
bilaga II. Naturvårdsverket har inte närmare analyserat detta, eftersom 
Naturvårdsverket i dialog med Miljö- och energidepartementet bedömt att det inte 
varit en fråga för uppdraget att hantera. 
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3.4 Genomförande 
Uppdraget har genomförts i projektform med medarbetare från Naturvårdsverket 
och Havs- och vattenmyndigheten (HaV).  Därutöver har ett flertal branschkunniga 
handläggare på Naturvårdsverket och länsstyrelser bidragit i arbetet. Avstämningar 
har också skett med handläggare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, Jordbruksverket, 
Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket.  

Arbetet har pågått parallellt med Regeringskansliets arbete med nya 6 kap. 
miljöbalken och de förordningsändringar som beskrivs i 3.2. Naturvårdsverket har 
beaktat och anpassat förslaget till de regeländringar som beslutades under hösten 
2017 och som träder i kraft 1 januari 2018. HaV:s skrivelse (bilaga 3 till denna 
redovisning) färdigställdes dock innan regeländringarna beslutats och HaV:s 
förslag utgår därför från då gällande förordningstexter. 

Dialog med företrädare för näringslivet har skett bl.a. vid ett möte på Svenskt 
Näringsliv den 22 september. Möten med länsstyrelsernas utsedda kontaktperson 
för uppdraget har hållits den 5 och 17 oktober. Vid dessa möten diskuterades 
främst förslagen som rör miljöfarliga verksamheter. När det gäller 
vattenverksamheter har dialog även skett mellan HaV och länsstyrelserna, se vidare 
bilaga 3. 

Kontakter har även tagits med kommuner för att stämma av hur 26 a §1 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tillämpas. Se vidare 
avsnitt 6.7. 

                                                   
1 26 a § /Upphör att gälla U:2018-01-01/ Den myndighet som handlägger en anmälan enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) ska pröva om verksamheten eller åtgärden behöver 
tillståndsprövas, om det är fråga om en verksamhet eller åtgärd som avses i 2 kap. 3 eller 4 §, 3 kap. 
2 §, 4 kap. 5, 10 eller 17 §, 5 kap. 3, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 27 eller 28 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 
§, 12 kap. 40, 41, 46 eller 47 §, 13 kap. 2, 4 eller 6 §, 14 kap. 4, 5, 8 eller 20 §, 15 kap. 10 §, 16 kap. 3 
eller 10 §, 18 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 2 eller 4 §, 21 kap. 11, 12 eller 15 §, 24 kap. 2 eller 5 §, 
28 kap. 4 §, 29 kap. 17, 31, 33 eller 37 § eller 30 kap. 3 §. 

   Vid den prövningen ska myndigheten ta hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner att verksamheten eller 
åtgärden ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska myndigheten förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Förordning (2016:1193). 
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4 Juridiska förutsättningar  
4.1 EU-rätt och internationella konventioner  
4.1.1 Internationella konventioner 
I internationell rätt ställs krav på miljökonsekvensbedömningar i 
Esbokonventionen2 för utpekade verksamheter som kan medföra miljöeffekter i 
annat land. De huvudsakliga kraven i konventionen har EU införlivat i MKB-
direktivet (som redogörs för nedan). För vissa projekt som sannolikt kommer att 
leda till betydande negativa effekter på den biologiska mångfalden krävs 
konsekvensbedömning enligt CBD3. Århuskonventionen4 ställer krav på att 
medborgarna ska få tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka samt 
överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få rätt till prövning om deras rättigheter 
har kränkts. EU är part till konventionen och har genomfört konventionen genom 
direktiv 2003/35/EEG samt ändringar i MKB-direktivet.  

4.1.2 MKB-direktivet 

Av MKB-direktivet5 följer krav på en miljökonsekvensbedömning för 
verksamheter eller åtgärder (projekt) som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Direktivet syftar till att en bedömning ska ske av miljöeffekterna av 
offentliga och privata projekt som kan antas medföra betydande påverkan på 
miljön, bland annat på grund av deras art, storlek eller lokalisering. För att uppnå 
det föreskrivs tillståndsplikt och krav på en bedömning av miljöpåverkan innan 
tillstånd ges. 

MKB-direktivet är ett s.k. minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstater för att 
skydda miljön får föreskriva om strängare bestämmelser.6 En central utgångspunkt 
vid tillämpning av direktivet är att det ska tolkas så att det får ett brett 
tillämpningsområde, i syfte att alla sådana projekt som riskerar att medföra 
betydande miljöpåverkan ska genomgå en bedömning, i syfte att skydda miljön. 

                                                   
2 FN/UNECE konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(1992). 
3 FN:s konvention om biologisk mångfald. 
4 FN/UNECE konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och 

tillgång till överprövning i miljöfrågor. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt.  
6 Se tredje skälet i ingressen till direktivet samt art. 193 FEUF. Åtgärderna måste dock vara förenliga 

med fördragen och övrig sekundärrätt.  
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Det innebär att direktivets beskrivning av vilka projekt som omfattas av MKB ska 
tolkas extensivt.7  

För projekt för vilka en miljökonsekvensbedömning ska göras ställer direktivet 
krav på att verksamhetsutövaren ska utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, vars 
innehåll regleras i direktivets bilaga IV. Vilka krav som i det enskilda fallet kan 
ställas på en miljökonsekvensbeskrivning avgörs genom en avgränsning. Processen 
innefattar även samråd, granskning och bedömning och avslutas med ett beslut om 
tillstånd.  

Projekt som omfattas av direktivet är indelade i två grupper. I bilaga I till direktivet 
listas de projekt som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan och för 
vilka miljökonsekvensbedömning och tillståndsprövning är obligatoriskt. I bilaga II 
till direktivet listas projekt där frågan om betydande miljöpåverkan ska avgöras 
genom en bedömning från fall till fall och/eller genom antagande av tröskelvärden 
eller kriterier som fastställts av medlemsstaten. Samtliga bedömningar av projekt 
på bilaga II ska utgå ifrån kriterier i MKB-direktivets bilaga III.   

Från och med 2017 har informationsskyldigheten till EU-kommissionen under 
MKB-direktivet utökats. Enligt artikel 12.2 i direktivet ska medlemsstaterna, om 
uppgifter finns tillgängliga, informera kommissionen om bland annat antalet 
projekt som avses i bilagorna I och II till direktivet som varit föremål för en 
miljökonsekvensbedömning, antalet verksamheter för vilka det fattats beslut om 
betydande miljöpåverkan, genomsnittlig tid för genomförande av 
miljökonsekvensbedömningarna samt en uppskattning av den genomsnittliga 
direkta kostnaden för miljökonsekvensbedömningarna.  

4.1.3 SMB-direktivet 
SMB-direktivet8 är tillämpligt på planer och program som tas fram eller antas av en 
myndighet eller kommun eller som antas genom ett lagstiftningsförfarande. En 
förutsättning för att en plan eller ett program ska omfattas av direktivet är att 
genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. SMB-direktivets bestämmelser har genomförts i svensk rätt genom 
bestämmelser i framför allt 6 kap. miljöbalken. 

4.1.4 Industriutsläppsdirektivet (IED) 
Industriutsläppsdirektivet (IED)9 är en omarbetning av det s.k. IPPC-direktivet och 
sex sektorsdirektiv rörande stora förbränningsanläggningar, förbränning av avfall, 
flyktiga organiska föreningar samt tre direktiv om anläggningar som producerar 

                                                   
7 Dutch Dykes-målet, p. 31 (fråga om direktivet omfattade arbeten som syftar till att fördämma vatten 

och att förebygga översvämningar, d v s vallar, trots att detta inte direkt framgick av samtliga 
språkversioner) samt Kommissionen mot Spanien, p. 46, WWF-målet, p 40.  

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa 
planers och programs miljöpåverkan. 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 
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titandioxid. Syftet är att alla miljöaspekter ska prövas i ett sammanhang och 
förebygga och begränsa föroreningar som härrör från industriella verksamheter. 
Utgångspunkten för direktivet är att anläggningar som omfattas av IED ska ha 
tillstånd10 och att BAT-slutsatser ska ligga till grund för fastställande av villkoren i 
dessa. Därvid ska tillståndsmyndigheten fastställa tröskelvärden för utsläpp som 
säkerställer att utsläppen under normala driftförhållanden inte är högre än vad som 
framgår av BAT-slutsatserna. Vid väsentlig ändring eller utvidgning av 
tillståndsgiven verksamhet krävs nytt tillstånd.  

IED ställer inte krav på en MKB. Direktivet reglerar dock vilket innehåll en 
tillståndsansökan för industriutsläppsverksamheter ska ha. Om en 
verksamhetsutövare har lämnat uppgifter enligt kraven i MKB-direktivet, eller en 
säkerhetsrapport eller på grund av annan lagstiftning och dessa uppgifter gör det 
möjligt att uppfylla något av kraven enligt IED, så får beslutsunderlaget 
samordnas.11  Därutöver finns ingen direkt koppling mellan IED-direktivet och 
MKB-direktivet på EU-nivå och inte heller på nationell nivå. Med anledning därav 
har Naturvårdsverket inte ansett det motiverat att på förhand besluta att alla IED-
verksamheter ska kategoriseras som ”Alltid BMP”, även om dessa på EU-nivå 
reglerats mot bakgrund av att de anses vara de mest miljöstörande verksamheterna.  

Att det finns två nivåer på tillsyn av IED-verksamheter ger också en viss indikation 
om att alla industriutsläppsverksamheter inte är ”lika farliga” eller miljöstörande. 
Uppdelningen innebär att tillsynsbesök ska göras minst en gång per år om 
verksamheten innebär ”betydande risker för miljön” och minst vart tredje år för 
övriga verksamheter. Exakt hur verksamheterna ska delas på detta sätt utifrån 
miljörisk är inte reglerat och inte fastlagt i praxis. Naturvårdsverket har i sin 
vägledning angett att ett sätt kan vara att använda sig av den redan etablerade 
indelningen i A och B-verksamheter (enligt miljöprövningsförordningen).12  

 

4.2 Svensk lagstiftning  
4.2.1 Miljöbalken 

Bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar finns i huvudsak i 6 kap. 
miljöbalken och i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB-förordningen). MKB-förordningen ersätts 1 januari 2018 med 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Idag finns ett generellt krav på att en MKB ska ingå som en del av 
prövningsunderlaget vid ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra 
verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken eller enligt föreskrifter som har 

                                                   
10 Artikel 4 IED. 
11 Artikel 12.2 IED. Se även artikel 5.3 IED. 
12 Vägledning om industriutsläppsbestämmelser , Naturvårdsverkets rapport 6702, publicerad januari 
2016. 
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meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. En MKB ska också finnas vid 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken samt i en ansökan om tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.  

Den 25 oktober 2017 beslutade riksdagen om regeringens prop. 2016/17:200 
Miljöbedömningar, inklusive ett nytt 6 kap. miljöbalken och följdändringar i flera 
andra författningar. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna 
syftar dels till att genomföra ändringsdirektivet13 och dels till att i övrigt tillgodose 
de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och internationella åtaganden. Målet är 
också att likrikta och effektivisera miljöbalkens bestämmelser om 
miljöbedömningar för planer och program respektive verksamheter och åtgärder. 
Ändringarna syftar till att skapa effektivare bestämmelser med minskad tidsåtgång 
och administrativ börda. Samtidigt ska den samlade miljöskyddseffekten öka.14 

Genom de nya bestämmelserna får 6 kap. miljöbalken en ny struktur. Fokus läggs 
mer på processen att bedöma miljöeffekterna av en verksamhet eller åtgärd, samt 
möjligheter för allmänhet och andra berörda intressenter att ta del av underlaget. 
Begreppsanvändningen ändras och anpassas i vissa fall till begreppsanvändningen i 
MKB-direktivet.  

Ett exempel på den ändrade begreppsanvändningen är begreppet miljöbedömning 
som används för att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekterna vid planering 
av och beslut om planer och program (strategiska miljöbedömningar) och 
verksamheter och åtgärder (specifika miljöbedömningar). Syftet med en 
miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att 
en hållbar utveckling främjas. Vidare ska samråd genomföras för att ta fram 
underlag för beslut om betydande miljöpåverkan och själva 
miljökonsekvensbeskrivningen. Miljöbedömning definieras som ett förfarande som 
består av ett antal moment, nämligen verksamhetsutövarens utarbetande av en 
miljökonsekvensbeskrivning, genomförande av samråd, den ansvariga 
myndighetens granskning av informationen i miljökonsekvensbeskrivningen och 
eventuella kompletteringar av denna samt all information som inhämtats under 
samråden, den ansvariga myndighetens motiverade slutsats om projektets 
betydande miljöpåverkan och slutligen integrering av den ansvariga myndighetens 
motiverade slutsats i tillståndsbeslutet. Ändringen återspeglar EU-domstolens 
rättspraxis och innebär i sak inget nytt.15 

Regeringen får, med stöd av bemyndigande i 6 kap. 21 § miljöbalken, meddela 
föreskrifter om att vissa slag av verksamheter och åtgärder alltid ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Dessa ska då, inför en tillståndsprövning, göra en 
specifik miljöbedömning. För de tillståndspliktiga verksamheter som inte direkt i 

                                                   
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 

2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. 
14 Regeringens proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar. 
15 Regeringens proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar. 
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förordning antas medföra betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren, 
enligt 6 kap. 23 § miljöbalken, undersöka om betydande miljöpåverkan kan antas. 
En sådan undersökning behöver inte göras om verksamhetsutövaren själv anser att 
betydande miljöpåverkan kan antas, se 6 kap. 23 § 1. Då kan verksamhetsutövaren 
istället direkt påbörja den specifika miljöbedömningen som följer av 6 kap. 28 § 
miljöbalken. 

4.2.2 Miljöprövningsförordningen 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) innehåller bestämmelser om tillståndsplikt 
och anmälningsplikt för miljöfarliga verksamheter och åtgärder. Verksamheterna är 
indelade i A-, B- och C-verksamheter. A- och B-verksamheter är tillståndspliktiga. 
A-verksamheter prövas av mark- och miljödomstol medan B-verksamheter prövas 
av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i första instans. För C-
verksamheter ska verksamhetsutövaren lämna en anmälan till tillsynsmyndigheten 
innan den miljöfarliga verksamheten påbörjas. 

Miljöprövningsförordningen är indelad i 32 kapitel med totalt 321 bestämmelser 
med verksamhetsbeskrivningar och verksamhetskoder. Förordningen reviderades 1 
januari 2017, bl.a. till följd av införande av regler om industriutsläppsverksamheter 
(IED). En verksamhet vars verksamhetskod är markerad med -i är enligt 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250) en industriutsläppsverksamhet och ska 
därför även följa den förordningens bestämmelser. 

4.2.3 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

26 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) 
anger för vilka anmälningspliktiga verksamheter/åtgärder som den myndighet som 
handlägger anmälan ska (dvs. är skyldig att) pröva om verksamheten eller åtgärden 
behöver tillståndsprövas. Om myndigheten finner att verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska myndigheten förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.  

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 26 a § FMH finner att verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan och förelägger verksamhetsutövaren att 
söka tillstånd behövs inget undersökningssamråd om frågan om betydande 
miljöpåverkan och länsstyrelsen behöver inte heller fatta något beslut i den frågan. 
Verksamhetsutövaren ska då, inför tillståndsprövningen, påbörja en specifik 
miljöbedömning. 

Det finns idag (enligt 25 § FMH16) en möjlighet att ställa krav på 
miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter som inte omfattas av kravet i 26 a § 
FMH. Denna möjlighet tas bort i och med ändringar av FMH som träder i kraft den 

                                                   
16 25 § /Upphör att gälla U:2018-01-01/ En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska innehålla de 

uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna 
bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I den 
utsträckning som behövs i det enskilda fallet ska en anmälan också innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Förordning (2013:262). 
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1 januari 2018. Samtidigt ändras 25 § FMH så att kraven på vad en anmälan ska 
innehålla förtydligas.  

4.2.4 Miljöbedömningsförordningen 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) ersätter förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar från den 1 januari 2018. 

Enligt 14 § i miljöbedömningsförordningen ska länsstyrelsen, så snart som möjligt 
och senast 60 dagar efter att verksamhetsutövaren tagit fram ett fullständigt 
samrådsunderlag och lämnat in sin samrådsredogörelse enligt 6 kap. 25 § 2 
miljöbalken, avgöra frågan om en huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt bestämmelsen får dock 
handläggningstiden förlängas vid högst ett tillfälle, om det är nödvändigt på grund 
av verksamhetens eller åtgärdens art, komplexitet, lokalisering eller omfattning. 

Vad ett samrådsunderlag ska innehålla förtydligas genom bestämmelser i 8 och  
9 §§ och innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning regleras i 16-19 §§. En annan 
nyhet är det kompetenskrav som ställs på de personer som tar fram en 
miljökonsekvensbeskrivning, 15 §. 

4.2.5 Undersökning av om betydande miljöpåverkan kan antas vid 
ändring av befintliga verksamheter 

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter kan ske antingen efter att en 
anmälan om ändringen gjorts eller efter en ansökan om tillstånd gjorts. 

För ändring av en tillståndspliktig verksamhet följer det av 1 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen att det krävs tillstånd när ändringen i sig innebär en 
sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2 – 32 kap. MPF, eller 
ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av 
betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. I annat fall kan en 
anmälan göras avseende ändringen. Anmälan krävs också för ändring av 
anmälningspliktiga verksamheter om ändringen har betydelse från 
störningssynpunkt, 1 kap. 11 § MPF.  

Av 6 kap 20 § andra stycket miljöbalken följer att en specifik miljöbedömning inte 
krävs för en sådan prövning som avses i 24 kap. 3, 5, 8 eller 9 §. Detta gäller 
således återkallelser av tillstånd, dispenser och godkännanden enligt miljöbalken, 
omprövning och upphävande av tillstånd.  

Om en ändring inte ryms inom 24 kap. 5 § miljöbalken utan medför att hela 
verksamheten ska prövas på nytt och del av verksamheten omfattas av de 
uppräknade verksamhetsbeskrivningarna i 6 § första stycket 
miljöbedömningsförordningen kommer verksamheten vid prövningen att alltid 
antas ha betydande miljöpåverkan. Så bör också vara fallet när det vid en prövning 
av ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken, en ändring i sig uppfyller 
kriterierna i de verksamhetsbeskrivningar i MPF som omfattas av 6 § första stycket 
miljöbedömningsförordningen. 
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För ändring av en anmälningspliktig verksamhet gäller att om kriterierna för 
anmälningsplikt i 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är uppfyllda ska 
verksamheten eller åtgärden, om den omfattas av uppräkningen i 25 § 2 p FMH, 
bedömas i enlighet med vad som följer av 26 a § FMH. 

4.2.6 Förordningen om vattenverksamheter 
I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller enligt 19 § 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet anmälningsplikt för vissa 
verksamheter. Dessa vattenverksamheter får inte påbörjas innan de har anmälts till 
tillsynsmyndigheten. 

De verksamheter och åtgärder som är föremål för anmälningsplikt enligt  
19 § kan motsvara projekt på MKB-direktivets bilaga II.  

20 § förordning om vattenverksamhet anger bl.a. vad en anmälan ska innehålla. 
Bestämmelsen ändras 1 januari 2018, bl.a. genom att ordet 
miljökonsekvensbeskrivning utgår.17  

 

                                                   
17 20 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ En anmälan enligt 19 § skall  1. göras skriftligt i två exemplar 

eller elektroniskt, och  2. innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar samt den 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken som behövs för att tillsynsmyndigheten skall 
kunna bedöma verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön och närliggande fastigheter. 
Förordning (2007:168). 

20 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ En anmälan enligt 19 § ska vara skriftlig. Den får göras elektroniskt. 
Om den endast görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Anmälan ska innehålla de 
uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska 
kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter. 
Förordning (2017:975). 
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5 Utgångspunkter och metod 
5.1 Utgångspunkter för förslagen 
5.1.1 Tolkning av MKB-direktivet 

Som nämnts tidigare är MKB-direktivet ett minimidirektiv. Det lägger fast vissa 
grundläggande regler som medlemsstaterna är skyldiga att implementera. 
Medlemsstaterna kan gå längre än vad direktivet föreskriver. Ett skäl för att göra 
det är om det anses behövas för ett tillräckligt miljöskydd.18  

En viktig utgångspunkt vid tillämpning av direktivet är att det ska tolkas så att det 
får ett brett tillämpningsområde. Direktivet syftar till att alla sådana projekt som 
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan, bland annat på grund av sin art, 
storlek eller lokalisering, ska genomgå en bedömning. Naturvårdsverket har haft 
som utgångspunkt i arbetet med kategoriseringen att det inte ska ställas mer 
långtgående krav på verksamhetsutövare än som följer av MKB-direktivet om det 
inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd. Därtill har ett önskvärt 
resultat varit att regelverket ska vara enkelt att tillämpa.  

När det gäller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter har Sverige idag i många 
fall strängare krav än MKB-direktivet. Detta beror delvis på Sveriges system med 
tillståndsplikt för alla A- och B-verksamheter i miljöprövningsförordningen. 
Sveriges prövningsregler innebär krav på att samråda om frågan om betydande 
miljöpåverkan (undersökningssamråd) för alla tillståndspliktiga verksamheter för 
vilka frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord på förhand (genom 
placering i kategorin ”Alltid BMP”). Kravet gäller alla tillståndspliktiga 
verksamheter, även om verksamheterna inte finns upptagna i MKB-direktivet. 
Detta framgår av miljöbalken och har varit en förutsättning för Naturvårdsverkets 
uppdrag.  

Som tidigare nämnts finns det i MKB-direktivet två listor med projekt, bilaga I och 
bilaga II. Listorna är uttömmande i den mening att projekt som inte finns 
uppräknade inte omfattas av direktivet. Projekten i MKB-direktivet är olika tydligt 
formulerade. Osäkerhet kring vad en viss typ av projektbeskrivning omfattar kan 
leda till tolkningsproblem och svårigheter att bedöma om en verksamhet omfattas 
av MKB-direktivet eller inte. Utgångspunkten är att en unionsbestämmelse normalt 
ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen. Tolkningen 
förutsätter i första hand att olika språkversioner jämförs. Om dessa skiljer sig åt ska 
bestämmelsens sammanhang och det syfte som eftersträvas med den aktuella 
lagstiftningen beaktas.19 Till hjälp för bedömning har EU-kommissionen utarbetat 
ett vägledningsdokument med förtydligande kommentarer och resonemang 

                                                   
18 MKB-direktivet punkt 3 preambeln. 
19 Dutch Dike, p. 28-35, Kommissionen mot Italien, s. 44 (bortskaffande av avfall); Leth, p. 24. 
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avseende nästintill samtliga projektbeskrivningar.20 Det kan även finnas viss 
vägledning att hämta från andra sektorer och rättsakter, särskilt där tekniska termer 
används. Kommissionen har dock angett att det inte det är mycket möjligt att en 
verksamhetsbeskrivning har en annan innebörd enligt MKB-direktivet än i andra 
direktiv eftersom att syftena med respektive direktivs bestämmelser kan skilja sig 
åt.21 Detsamma borde gälla industriutsläppsdirektivet. Det är dock hos nationell 
domstol och i sista hand EU-domstolen som den slutgiltiga tolkningen avgörs. EU-
domstolens praxis utgör således en värdefull källa till vägledning för tolkning av de 
olika begreppen. 

Vid bedömning av vad de olika projektbeskrivningarna i direktivet omfattar bör 
syftet med MKB-direktivet vara en utgångspunkt, dvs. att verksamheter som 
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan bland annat på grund av sin art, 
storlek eller lokalisering, ska genomgå en bedömning. Av det skälet har 
exempelvis begreppet ”bortskaffande av avfall” ansetts förstås i vid bemärkelse 
som omfattande alla åtgärder som leder antingen till bortskaffande av avfall, i strikt 
mening, eller till återvinning av avfallet.22 

5.1.2 Projekt i MKB-direktivet och verksamheter i 
miljöprövningsförordningen 

Projekten på bilaga I och II är fördelade på bransch, men också på typ av 
verksamhet, vilket material som hanteras och genom vilken typ av process, t.ex. 
om den är kemisk eller biologisk. Vissa branscher och verksamhetstyper finns 
upptagna både på bilaga I och bilaga II. För en del av verksamhetstyperna anges 
gränsen mellan bilaga I och bilaga II genom ett tröskelvärde vad gäller producerad 
mängd av viss produkt eller tillförd mängd som hanteras i viss process. För projekt 
på bilaga II finns enbart ett fåtal sådana mängdgränser, och dessa anges i mer 
beskrivande ordalag, som t.ex. för jordbruk där begreppet intensiv djuruppfödning 
används. 

För de flesta kapitel och branscher i miljöprövningsförordningen (MPF) finns en 
indelning i A-, B- och C-verksamheter. Indelningen har skett mot bakgrund av 
tröskelvärden om producerad eller tillförd mängd, eller utifrån vilken typ av 
process som omfattas, t.ex. om den är kemisk, biologisk, mekanisk, sker på viss 
särskild plats m.fl. omständigheter. För C-verksamheter finns ofta ett nedre 
tröskelvärde i form av en mängdgräns. 

För vissa bestämmelser i MPF överensstämmer tröskelvärden och andra parametrar 
för kategorisering av verksamheter med MKB-direktivets, och för andra följer de 
framförallt av annan bindande EU-lagstiftning, så som industriutsläppsdirektivet. I 

                                                   
20 Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive. EU 2015. 
21 Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive. EU 2015. s 8-9. 
22 I Kommissionen mot Italien, p. 44 gavs begreppet ”bortskaffande av avfall” en självständig betydelse 

som inte motsvarar begreppet bortskaffande av avfall i den mening som avses i dåvarande 
avfallsdirektivet (77/442/EEG). 
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vissa fall ligger tröskelvärden i MPF nära tröskelvärden i MKB-direktivet och i 
andra långt ifrån. Skillnaderna mellan MKB-direktivets indelning och 
tröskelvärden, jämfört med indelning och tröskelvärden i MPF, innebär att det ofta 
är svårt att avgöra i vilken utsträckning en viss bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen motsvaras av ett projekt i MKB-direktivets bilaga I 
och/eller II. Samtidigt är denna tolkning en central utgångspunkt för att kunna 
avgöra vilken kategori som en verksamhet i miljöprövningsförordningen ska 
tillhöra. 

5.1.3 Användning av tröskelvärden 
I Sverige tillämpas idag en kombination av obligatoriska tröskelvärden och 
bedömningar från fall till fall. Naturvårdsverket bedömer utifrån praxis från EU-
domstolen att möjligheten att använda undantagande tröskelvärden eller 
tröskelvärden som får konsekvensen att vissa projekt undantas från 
behovsbedömning är mycket begränsad för bilaga II-projekt.23  

För att bedöma miljöpåverkan av projekt som omfattas av bilaga II ska hänsyn tas 
till samtliga relevanta urvalskriterier som anges i bilaga III. Man måste alltså både 
ta hänsyn till storlek storleken, arten, lokaliseringen med flera kriterier.24 Det är 
svårt att ta hänsyn till lokaliseringen genom generella regler. Även ett projekt som 
inte är särskilt stort kan medföra betydande miljöpåverkan om det lokaliseras till en 
plats där miljön är känslig även för små förändringar. Ett projekt kan även medföra 
betydande miljöpåverkan om det till följd av sin art riskerar att väsentligt eller 
irreversibelt förändra miljön.25 Vid en bedömning av miljöeffekterna är man 
dessutom skyldig att beakta kumulativa effekter.  

För att undanta projekt som finns på bilaga II måste det säkerställas att hänsyn tas 
till lokaliseringen och kumulativa effekter på förhand. Naturvårdsverkets 
bedömning är att sådana undantagande tröskelvärden eller tröskelvärden som får 
konsekvensen att vissa projekt undantas från behovsbedömning är så pass svåra att 
använda att vi inte föreslår detta, utom i ett enda fall (se avsnitt 6.6).26 

   

                                                   
23 Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av och effektiviteten 

hos direktivet om bedömning och inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt [direktiv 
86/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG] den 23 juni 2003, s. 28.  

24 MKB-direktivet, skäl p. 10 och 11 samt artikel 4.3. Se bland annat Dutch Dykes-målet, p. 50; Abraham 
m.fl., p. 37, Kommissionen mot Italien, p. 53, WWF, p. 36. 

25 Kommissionen mot Irland (1999), p. 65 – 67. 
26 EU-kommissionens rapport (2003), s. 28.  
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5.2 Kategorisering 
5.2.1 Tre olika kategorier är möjliga  

Verksamheter och åtgärder har delats in i följande tre kategorier: 

1. ”Alltid BMP”, dvs. alltid betydande miljöpåverkan. I denna kategori 
placeras verksamheter som alltid (eller i de allra flesta fall) kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Kravet ställs enbart på 
tillståndspliktiga verksamheter och innebär att det alltid behövs en specifik 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i 6 
kap. 28 – 46 §§ miljöbalken inför en ansökan om tillstånd för den aktuella 
verksamheten eller åtgärden.  
 

2. ”Behovsbedömning”, dvs. att undersöka om en betydande miljöpåverkan 
kan antas. I denna kategori placeras verksamheter som i vissa eller många 
fall (dock inte i de allra flesta) kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
och där frågan om betydande miljöpåverkan därför behöver bedömas från 
fall till fall.  
 
Samtliga tillståndspliktiga verksamheter i miljöprövningsförordningen som 
inte tillhör kategorin ”Alltid BMP” omfattas av kategorin 
”Behovsbedömning”, i och med att den som avser att bedriva en sådan 
verksamhet eller vidta en sådan åtgärd som avses i 20 § första stycket 2 
miljöbalken ska undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan om regeringen inte meddelat 
föreskrifter enligt 6 kap. 21 § miljöbalken. För tillståndspliktiga 
verksamheter innebär kategori ”Behovsbedömning” att 
verksamhetsutövaren behöver ta fram ett samrådsunderlag och samråda om 
frågan om betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 
verksamheten eller åtgärden. Därefter ska länsstyrelsen genom ett särskilt 
beslut avgöra frågan om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren göra en 
miljöbedömning, vilket innebär att dels genomföra ett avgränsningssamråd 
och dels ta fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 29 – 35 §§ 
miljöbalken. Om behovsbedömningen istället resulterar i att länsstyrelsen 
bedömer att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, ska verksamhetsutövaren i en ”liten 
miljökonsekvensbeskrivning” lämna de upplysningar som behövs för att 
bedöma de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan 
förväntas ge enligt 6 kap. 47 § miljöbalken. 
 
När det gäller anmälningspliktiga verksamheter i 
miljöprövningsförordningen som placeras i kategorin ”Behovsbedömning” 
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(dvs. som bör finnas upptagna i 25 § FMH) ska tillsynsmyndigheten, inom 
ramen för anmälningsärendet, bedöma om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och i dessa fall förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Om verksamhetsutövaren 
föreläggs att ansöka om tillstånd ska verksamhetsutövaren inom ramen för 
en specifik miljöbedömning genomföra ett avgränsningssamråd och ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 29 – 35 §§ miljöbalken.  
 

3. ”Inga krav”, dvs. det ställs inga krav på att undersöka om betydande 
miljöpåverkan kan antas eller på att göra en specifik miljöbedömning. 
Detta innebär att verksamhetsutövaren inte behöver genomföra samråd 
eller ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (såvida inte 
tillsynsmyndigheten, med stöd av 9 kap. 6 a § miljöbalken, förelagt 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd). I denna kategori kan endast 
anmälningspliktiga verksamheter placeras. 

5.2.2 Metod för att kategorisera 
Kategoriseringen har omfattat miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. 
När det gäller miljöfarliga verksamheter har kategoriseringen omfattat samtliga 
321 verksamhetsbeskrivningar i miljöprövningsförordningen. För 
vattenverksamheter finns ingen motsvarande förteckning över tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamheter. I förordning (1998:1388) om vattenverksamhet 
finns dock en förteckning över vissa anmälningspliktiga vattenverksamheter. Dessa 
har inkluderats i översynen.  

Utgångspunkten har varit MKB-direktivet. Krav som inte direkt följer av MKB-
direktivets bilaga I eller II, eller av att verksamheten är tillståndspliktig, har 
motiverats utifrån de kriterier som anges i MKB-direktivets bilaga III 
(verksamhetens karakteristiska egenskaper samt de potentiella effekternas typ och 
karaktäristiska egenskaper). 

Naturvårdsverket har tagit utgångspunkt i de svenska och engelska 
språkversionerna av direktivets bilagor och tagit del av Kommissionens 
vägledningsdokument och praxis från EU-domstolen. Vid tolkningssvårigheter har 
flera olika språkversioner jämförts med varandra. Om oklarhet även därefter 
förelegat har Naturvårdsverket i vissa fall bett Kommissionen om vägledning. Då 
verksamhetsbeskrivningar i miljöprövningsförordningen inte överensstämt med ett 
eller flera projekt på direktivets bilagor har Naturvårdsverket bedömt och jämfört 
bestämmelserna i miljöprövningsförordningen med projekten i direktivet och 
beaktat syftet med direktivet.  

VERKSAMHETER SOM FINNS PÅ BILAGA I 

Verksamhetsbeskrivningar i miljöprövningsförordningen som bedömts motsvara 
projekt på MKB-direktivets bilaga I, och därmed alltid ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan, har placerats i kategorin ”Alltid BMP”.  
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VERKSAMHETER SOM FINNS PÅ BILAGA II 

För verksamhetsbeskrivningar som bedömts omfattas av MKB-direktivets bilaga II 
har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning undersökningar av frågan om 
betydande miljöpåverkan skulle leda till slutsatsen att betydande miljöpåverkan 
kan antas. Detta för att ta ställning till om det ska undersökas från fall till fall om 
verksamheten kan antas ha betydande miljöpåverkan, eller om det finns 
miljömässiga skäl att placera den i kategorin ”Alltid BMP”. Naturvårdsverket har 
vägt in samtliga kriterier i bilaga III, så som verksamheternas storlek, art, möjlig 
lokalisering och kumulativa effekter från flera verksamheter. Om bedömningen lett 
till att betydande miljöpåverkan kan antas i de allra flesta fall, har bestämmelsen, 
eller den del av bestämmelsen som omfattas av bedömningen, placerats i kategorin 
”Alltid BMP”. Om bedömningen varit att betydande miljöpåverkan kan uppstå i 
vissa eller många fall, dock inte i de allra flesta har verksamheten placerats i 
kategorin ”Behovsbedömning”.  

Vid bedömningen av tillståndspliktiga verksamheter som helt eller delvis omfattas 
av bilaga II har Naturvårdsverket särskilt beaktat om verksamheterna utgör både A-
verksamheter enligt miljöprövningsförordningen och industriutsläppsverksamheter. 
Naturvårdsverket bedömer att sådana verksamheter typiskt sett är av stor 
omfattning och de har också bedömts kunna medföra utsläpp av betydande 
omfattning. För de verksamheter där dessa två omständigheter tillmätts särskild 
betydelse framgår det av de enskilda motiveringarna i bilaga 1.  

VERKSAMHETER SOM OMFATTAS DELVIS AV BILAGA I OCH DELVIS AV 
BILAGA II 

För bestämmelser med tillståndspliktiga verksamheter som omfattas delvis av 
bilaga I och delvis av bilaga II har Naturvårdsverket i vissa fall funnit att det finns 
skäl att ställa olika krav på olika verksamheter som träffas av bestämmelsen. Vid 
bedömningen av om olika krav ska gälla för olika verksamheter som omfattas av 
en bestämmelse har Naturvårdsverket beaktat hur olika delar av 
verksamhetsbeskrivningen, vad gäller process och material, men också tillförd eller 
producerad mängd, träffas av MKB-direktivets beskrivningar av projekt.  

För bestämmelser med anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av delvis 
bilaga I och delvis bilaga II har Naturvårdsverket funnit att det inte är lämpligt att 
inom ramen för befintlig lagstiftning placera en C-verksamhet i kategorin ”Alltid 
BMP”, eftersom Sveriges prövningssystem är uppbyggt med tillståndsplikt för A- 
och B-verksamheter och anmälningsplikt för C-verksamheter. Indelningen i A-, B- 
och C-verksamheter har gjorts med beaktande av bl.a. verksamheternas storlek, typ 
och miljöpåverkan. Därför har Naturvårdsverket placerat dessa C-verksamheter i 
kategorin ”Behovsbedömning”, även om de delvis motsvaras av projekt angivna på 
Bilaga I. Detta trots att det kan utgöra en underimplementering.  

VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV MKB-DIREKTIVET 

För tillståndspliktiga verksamheter i miljöprövningsförordningen som inte omfattas 
av MKB-direktivets bilaga I eller II, har en bedömning gjorts utifrån 
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urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, på samma sätt som för verksamheter 
som omfattas av bilaga II. Om bedömningen lett till att betydande miljöpåverkan 
kan antas i de allra flesta fall, har bestämmelsen, eller den del av bestämmelsen 
som omfattas av bedömningen, placerats i kategorin ”Alltid BMP”. Om 
bedömningen lett fram till att betydande miljöpåverkan kan uppstå i vissa eller 
många fall, dock inte de allra flesta, har verksamheten placerats i kategorin 
”Behovsbedömning”. 

Anmälningspliktiga verksamheter som inte omfattas av direktivet har placerats i 
kategorin ”Inga krav”.  

VERKSAMHETER SOM DELVIS OMFATTAS AV BILAGA II OCH DELVIS INTE 
OMFATTAS AV MKB-DIREKTIVET 

För tillståndspliktiga verksamheter som delvis omfattas av bilaga II har 
Naturvårdsverket gjort samma bedömning som för verksamheter som omfattas av 
bilaga II.  

Anmälningspliktiga verksamheter som delvis omfattas av bilaga II har placerats i 
kategorin ”Behovsbedömning”.   

VATTENVERKSAMHETER 

Samma tre kategorier har använts vid indelningen av vattenverksamheter och i 
huvudsak har kategoriseringen gjorts på samma sätt som beskrivits ovan. 
Förutsättningarna för att kategorisera vattenverksamheter ser dock annorlunda ut i 
och med att det inte finns, på samma sätt som för miljöfarliga verksamheter, en 
uppräkning av olika tillståndspliktiga vattenverksamheter med tröskelvärden samt 
olika prövningsnivåer. 
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6 Förslagen i korthet 
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av förslag till kategorisering av 
verksamheter och åtgärder. Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av 
förslag till kategorisering av miljöfarliga verksamheter respektive 
vattenverksamheter. Därefter beskrivs förslag till kategorisering av verksamheter i 
kapitel 4, 5, 12 och 29 i miljöprövningsförordningen. Täktverksamheterna i kapitel 
4 beskrivs särskilt eftersom de regleras på ett särskilt sätt i 
miljöbedömningsförordningen och Naturvårdsverket bedömer att denna reglering 
bör ses över. Kategorisering av verksamheter i kapitel 5, 12 och 29 
miljöprövningsförordningen beskrivs särskilt eftersom det i dessa kapitel infördes 
omfattande ändringar den 1 januari 2017. Sist i kapitlet finns ett avsnitt om 
erfarenheter av att tillämpa de bestämmelser som uppdraget rör i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (ersätts av miljöbedömningsförordningen) och i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

6.1 Kategorisering av miljöfarliga 
verksamheter 

I bilaga 1 till denna skrivelse redovisas förslag till kategorisering och motivering 
för varje enskild bestämmelse i miljöprövningsförordningen. Nedan ges en 
översiktlig beskrivning. 

Naturvårdsverkets förslag innebär att Sveriges regler anpassas till MKB-direktivet. 
Merparten av de ändringar som Naturvårdsverket föreslår är föranledda av en 
strävan att följa MKB-direktivet, och endast ställa högre krav i de fall det är 
miljömässigt motiverat. Enligt Naturvårdsverkets bedömning finns det i vissa fall 
miljömässiga skäl för att placera verksamhetsbestämmelser i kategorin ”Alltid 
BMP”, även om de inte finns på MKB-direktivets bilaga I. Sådana motiv finns t.ex. 
för vissa verksamhetsbestämmelser som omfattar A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED).  

Totalt påverkas 75 bestämmelser av de totalt 321 som finns i MPF. För A-
verksamheter är det 15 bestämmelser som byter kategori (se tabell 1). För B-
verksamheter är det 39 bestämmelser som påverkas. Merparten av dessa flyttas ner 
från kategori ”Alltid BMP” till ”Behovsbedömning”. Sammantaget medför 
Naturvårdsverkets förslag därmed att färre tillståndspliktiga verksamheter än idag 
kommer att tillhöra kategorin ”Alltid BMP”. 

Det finns idag fem stycken bestämmelser i miljöprövningsförordningen som inte 
omfattas av direktivet, men som kategoriseras som ”Alltid BMP”. Dessa är 11:4, 
17:1, 17:4, 18:9 och 31:1. Endast avseende 11:4 innebär förslaget en ändring av 
gällande rätt.  Se vidare avsnitt 6.1.2. 
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Tabell 2. Antalet bestämmelser och verksamhetsutövare som påverkas när det förordade 
alternativet jämförs med nollalternativet (dvs. att behålla nuvarande kategorisering). Kategori 1 = 
Alltid BMP. Kategori 2 = Behovsbedömning. Kategori 3 = Inga krav. 

  
Antal bestämmelser 

(Antal verksamhetsutövare inom parentes) 

Nollalternativet till 
förordat alternativ A B C 

1 till 2 6 (36) 28 (1034) 1 

1 till 1 och 2 2 (*) 7 (*) 0 

2 till 1 7 (18) 2 (12) 0 

2 till 3 0 0 1 (1412) 

2 till 1 och 2 0 2 (*) 0 

3 till 2 0 0 19 (2464) 

  15 (54) 39 (1046) 21 (3876) 

Totalt antal bestämmelser som berörs   75 (4976) 

(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verksamhetsutövare delats 
ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda antaganden.   

 

 

6.1.1 Tillståndspliktiga verksamheter som får minskade krav 
jämfört med idag 

Nuvarande svenska regler innebär att fler bestämmelser i MPF är placerade i 
kategorin ”Alltid BMP”, jämfört med vad som krävs av MKB-direktivet. 
Naturvårdsverkets förslag innebär att 43 bestämmelser som idag tillhör kategorin 
”Alltid BMP” helt eller delvis flyttas ned till kategorin ”Behovsbedömning”. 
Motiven för detta är att verksamheterna inte finns på MKB-direktivets bilaga I och 
att Naturvårdsverket bedömer att verksamheterna i vissa eller många fall, dock inte 
de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det är därför lämpligt 
att bedöma om dessa verksamheter kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller ej i varje enskilt fall. Många gånger är lokaliseringen av stor betydelse för att 
avgöra om en verksamhet medför betydande miljöpåverkan eller ej. I sådana fall 
kan det vara lämpligare att ange kategori ”Behovsbedömning”. En bedömning från 
fall till fall kan också vara lämpligare i de fall en bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen innefattar verksamheter av många olika slag och 
storlekar, där vissa kan medföra betydande miljöpåverkan, medan andra vanligen 
inte gör det. 
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6.1.2 Tillståndspliktiga verksamheter som får ökade krav jämfört 
med idag 

Naturvårdsverket föreslår att nio bestämmelser (11 kap. 3 och 4 §§, samt 29 kap. 6, 
8, 10, 12, 52, 54 och 67 §§) som idag tillhör kategorin ”Behovsbedömning” flyttas 
upp till kategorin ”Alltid BMP”. Motiven för att flytta upp dessa är i samtliga fall 
utom ett (11:4)27, att verksamheterna enligt dessa bestämmelser (helt eller delvis), 
enligt Naturvårdsverkets bedömning, omfattas av MKB-direktivets bilaga I. 
Verksamheterna ska alltså, i den del de omfattas av bilaga I, placeras i kategorin 
”alltid BMP” för att Sverige ska uppfylla direktivet.  

I de fall dessa bestämmelser endast delvis motsvaras av projekt på bilaga I har 
Naturvårdsverket övervägt att ställa olika krav på olika verksamheter som omfattas 
av samma bestämmelse, men i dessa fall bedöms det inte vara motiverat. Se vidare 
nedan.  

Det enda fall när vi föreslår strängare regler än Sverige har idag och strängare krav 
än MKB-direktivet är 11:4 miljöprövningsförordningen. Det är fråga om A-
verksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). Enligt 
Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) finns ingen verksamhet i Sverige som 
omfattas av denna bestämmelse. 

6.1.3 Särskilt reglerade tillståndspliktiga verksamheter 
Eftersom verksamhetsbeskrivningar i miljöprövningsförordningen i många fall inte 
överensstämmer med projektbeskrivningar i MKB-direktivet (se avsnitt 5.1) har 
Naturvårdsverket funnit att det inte alltid är lämpligt att placera samtliga 
verksamheter som omfattas av en och samma bestämmelse i MPF i en och samma 
kategori. Det handlar om bestämmelser som kan motsvara projekt både på bilaga I 
och bilaga II, samt om bestämmelser som innehåller både verksamheter som 
motsvarar projekt på bilaga II och verksamheter som inte omfattas av direktivet.  

Naturvårdsverket har i dessa fall gjort en bedömning av om det är befogat att ställa 
olika krav på miljökonsekvensbeskrivning på olika verksamheter som omfattas av 
en och samma bestämmelse i miljöprövningsförordningen, eller om det är rimligare 
att placera hela bestämmelsen i den ”högre” kategorin. Naturvårdsverkets 
uppfattning är lagstiftningen blir krångligare om inte hela bestämmelser omfattas 
av samma krav. Denna aspekt har dock vägts mot strävan att inte ställa obefogat 
höga krav när det inte krävs av MKB-direktivet eller för att uppnå ett gott 
miljöskydd.  

För 12 bestämmelser i miljöprövningsförordningen har Naturvårdsverket funnit det 
motiverat att ställa olika stränga krav på verksamheter som omfattas av en och 
samma bestämmelse. Naturvårdsverket har då gjort bedömningen att detta inte 
medför en alltför komplicerad och svårtillämpbar lagstiftning. Dessa verksamheter 

                                                   
27 11 kap. 4 § miljöprövningsförordningen lyder: Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.12-i gäller för 

anläggning för framställning av kol (hårt kol).  
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återfinns i 4:3, 15:2, 21:7, 28:1, 29:27, 29:32, 29:36, 29:61-63, 29:66 och 29:72. 
För 4:3 innebär förslaget en skärpning av gällande rätt, se vidare avsnitt 6.3. För 
15:2, 21:7, 28:1, 29:27, 29:36, 29:61-63 och 29:72 innebär förslaget minskade krav 
för en del av de verksamheter som omfattas av bestämmelserna. För 29:32 och 
29:66 handlar det om ökade krav. Naturvårdsverket bedömer att det kommer att 
vara möjligt att kunna sortera de enskilda verksamheterna i respektive kategori, 
eftersom det rör sig om olika processer eller att verksamheterna skiljs åt av en 
tydlig gräns avseende tillförd eller producerad mängd. 

För 58 bestämmelser i miljöprövningsförordningen har Naturvårdsverket ansett det 
motiverat att placera samtliga verksamheter som omfattas av dessa bestämmelser i 
kategorin ”Alltid BMP”, trots att de till viss del motsvaras av projekt på MKB-
direktivets Bilaga II. I dessa fall har vi ansett att de högre kraven är motiverade av 
miljöskäl. Dessa bestämmelser återfinns i kap. 2, 4, 11, 12, 14, 15, 20, 24 och 29 
MPF och framgår av tabellen i bilaga 1. Endast i ett enda fall innebär denna 
kategorisering en skärpning av gällande svensk rätt. Det gäller 29 kap. 67 § MPF, 
en anläggning för återvinning och bortskaffande av avfall. Anläggningen är en 
IED-anläggning och omfattas bl.a. på grund av sin storlek av tillståndsplikt A.  

6.1.4 Anmälningspliktiga verksamheter 

Enligt Naturvårdsverkets bedömning finns det anmälningspliktiga verksamheter 
som (helt eller delvis) motsvarar projekt som finns på MKB-direktivets bilaga II, 
men som i gällande svensk rätt inte omfattas av krav på att bedöma frågan om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Naturvårdsverket 
föreslår därför att dessa verksamhetsbeskrivningar ska läggas till i 25 § FMH. 
Antalet verksamhetsbeskrivningar i miljöprövningsförordningen som behöver 
omfattas av 25 § FMH ökar därmed från 52 till 71 stycken. Hanteringen av 
anmälningsärenden som rör dessa verksamheter påverkas. Se vidare avsnitt 7.1.2 
och bilaga 2 Konsekvensutredning. 

21 bestämmelser med C-verksamheter påverkas av förslaget, enligt följande: 

 En bestämmelse med C-verksamheter (29:64) flyttas ned från ”Alltid 
BMP” till ”Behovsbedömning”. 

 En bestämmelse med C-verksamheter (2:3) flyttas ned från 
”Behovsbedömning” till ”Inga krav”.  

 19 bestämmelser med C-verksamheter flyttas upp från ”Inga krav” till 
”Behovsbedömning”. Dessa är 4:4, 5:14, 5:30, 5:32, 12:44, 15:18; 17:3, 
18:8; 19:4, 29:19, 29:29, 29:35, 29:39, 29:41, 29:43, 29:44, 29:46, 29:47 
och 29:70. 

Naturvårdsverket har inte ansett det lämpligt att ställa olika krav på olika C-
verksamheter som omfattas av en och samma bestämmelse, även om det i vissa fall 
kan vara så att en bestämmelse i miljöprövningsförordningen endast delvis 
motsvaras av projekt på MKB-direktivets bilaga II. De bestämmelser med C-
verksamheter som delvis motsvaras av projekt på bilaga II har placerats i kategorin 
”Behovsbedömning”. Naturvårdsverket bedömer att den extra regelbörda detta 
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medför är relativt liten, och att lagstiftningen skulle bli alltför komplicerad om man 
skulle försöka att skilja ut och särskilt reglera endast de verksamheter som omfattas 
av bilaga II.  

Naturvårdsverket har undvikit att kategorisera C-verksamheter som ”Alltid BMP”, 
eftersom det skulle medföra en svårtolkad och inkonsekvent reglering. Av bilaga 1 
framgår vilka anmälningspliktiga verksamheter som, enligt Naturvårdsverkets 
bedömning, kan omfattas av MKB-direktivets bilaga I. 

 

6.2 Kategorisering av vattenverksamheter  
Förslaget till kategorisering av vattenverksamheter, samt motiven för detta förslag, 
redovisas närmare bilaga 3. Nedan ges en översiktlig beskrivning. 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den nuvarande förteckningen över vilka 
vattenverksamheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan ersätts 
med en ny förteckning som är nästan identisk med förteckningen över 
vattenverksamheter i MKB-direktivets bilaga I. Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att den nuvarande förteckningen över vattenverksamheter som alltid ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan kan tas bort utan att miljöskyddet 
försämras. Det är få verksamheter som träffas av den nuvarande förteckningen och 
dessa bedöms istället kunna hanteras genom behovsbedömning, utan risk för att 
miljöskyddet försämras.  

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att samtliga vattenverksamheter i MKB-
direktivets bilaga I införs i svensk rätt. Dessa vattenverksamheter ska således alltid 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Havs- och vattenmyndigheten bedömer 
därutöver att även färjekajer ska placeras i kategorin ”Alltid BMP”. MKB- 
direktivets bilaga I undantar färjekajer, men anläggning av kajer bedöms typiskt 
sett ha samma miljökonsekvenser, oavsett vilken typ av kaj det är fråga om. Det är 
därför befogat att placera även färjekajerna i kategorin ”Alltid BMP”. 

För vattenverksamheter gäller tillståndsplikt för samtliga verksamheter utom när 
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas eller för de 
verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 19 § förordning om 
vattenverksamhet. De allra flesta tillståndspliktiga vattenverksamheter genomgår 
en behovsbedömning för att bedöma om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller ej. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att denna 
ordning är ändamålsenlig.  

När det gäller anmälningspliktiga vattenverksamheter föreslår Havs- och 
vattenmyndigheten en ändring i förordning (1998:1388) om vattenverksamheter, 
som ska säkerställa att Sverige lever upp till kraven i MKB-direktivets bilaga II. 
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att tillsynsmyndigheten ska ta ställning till 
frågan om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan för samtliga 
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vattenverksamheter som är anmälningspliktiga enligt 19 § förordning om 
vattenverksamhet. Se vidare bilaga 3. 

 

6.3 Täkter (4 kap. MPF) 
Utvinningsindustri regleras både i MKB-direktivets bilaga I och bilaga II.  

Bilaga I pkt 19. Stenbrott och gruvdrift i dagbrott där verksamhetsområdet är mer 
än 25 hektar, eller torvutvinning med ett verksamhetsområde över 150 hektar.  

Bilaga II pkt 2a. Stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvutvinning (projekt som inte 
omfattas av bilaga I). 

I MKB-direktivets svenska översättning nämns inte grustäkter. I den engelska 
översättningen används dock ordet ”quarries” som även kan innefatta brott/täkt av 
sand eller grus. Vid en jämförelse mellan ytterligare språkversioner har 
Naturvårdsverket sett att olika begrepp används i olika språkversioner. 
Naturvårdsverket bedömer att miljöpåverkan från täkt av naturgrus är av samma 
omfattning som täkt av berg eller torv. I enlighet med Kommissionens vägledning 
och praxis från EU-domstolen anser Naturvårdsverket att direktivet bör tolkas så 
att avsikten att alla sådana projekt som riskerar att medföra ”betydande 
miljöpåverkan”, bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, ska 
genomgå en bedömning. Det innebär att direktivets beskrivning av vilka projekt 
som omfattas av MKB ska tolkas extensivt. Mot bakgrund av detta gör 
Naturvårdsverket bedömningen att även grustäkter omfattas av direktivet och då 
både dess bilaga I och II. 

Naturvårdsverket föreslår en ändring av gällande svensk rätt avseende de 
tillståndspliktiga täkterna enligt 4 kap. 1-3 §§ miljöprövningsförordningen. 1 och 2 
§§ miljöprövningsförordningen bedöms omfattas av MKB-direktivets bilaga I. 
MKB-direktivet gör ingen skillnad på täkt för markägarens husbehov eller andra 
täkter. Därmed omfattas även husbehovstäkter av MKB-direktivet, och 
husbehovstäkter som omfattas av 1 eller 2 §§ miljöprövningsförordningen 
motsvarar projekt på MKB-direktivets bilaga I. Att en täkt endast är för 
markinnehavarens husbehov anser Naturvårdsverket inte har någon betydelse i 
detta sammanhang. Syftet med täkten är inte avgörande för dess miljöpåverkan. 
Faktorer som har betydelse för miljöpåverkan är täktens storlek och lokalisering. 
Husbehovstäkter som på grund av sin storlek omfattas av MKB-direktivets bilaga I 
borde därför placeras i kategorin ”Alltid BMP”.  

För 4 kap. 1-3 §§ miljöprövningsförordningen har Sverige gått längre än vad 
MKB-direktivet kräver eftersom 3 § 2 a och b förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar (från 1 januari 2018, 6 § 2 a och b 
miljöbedömningsförordningen) anger nationella tröskelvärden för 
produktionsmängd per kalenderår. Därav följer att en verksamhet med en årlig 
produktion som överstiger 25 000 kubikmeter torv eller 25 000 ton berg, naturgrus 
eller andra jordarter om det inte är för husbehov, utgör ”Alltid BMP”. 
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Utformningen av mängdgränsen för när betydande miljöpåverkan alltid ska anses 
föreligga utgör ett så kallat tröskelvärde som följer av svensk rätt och inte av 
MKB-direktivet. Motivet därför har varit att även täkter med ett mindre 
verksamhetsområde, men med en hög produktionstakt, generellt sett ansetts 
innebära en större omgivningspåverkan.  

Naturvårdsverket gör även fortsättningsvis bedömningen att en täkt, där 
verksamhetens omfattning (yta och produktionstakt) överstiger de tröskelvärden 
som följer av gällande rätt, i de allra flesta fall kan antas utgöra betydande 
miljöpåverkan. Däremot bedömer vi, utifrån kriterierna i bilaga III, att 
verksamheter med mindre omfattning kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
i vissa eller många fall, dock inte de allra flesta.  

Enligt 4 kap. 4 § MPF är det anmälningsplikt om uttagen total mängd naturgrus är 
större än 10 000 ton. Så som täktbestämmelserna är formulerade i 4 kap. kan en 
anmälningspliktig naturgrustäkt för markägarens husbehov, åtminstone i teorin, 
omfatta ett mycket stort verksamhetsområde. Det betyder att naturgrustäkter enligt 
4 § kan omfattas av direktivets bilaga I, pkt. 19, dvs. ha ett verksamhetsområde 
som är större än 25 hektar. Dessa ska kategoriseras som ”Alltid BMP”. Det är dock 
inte möjligt utifrån hur bestämmelserna för naturgrus är formulerade i 
miljöprövningsförordningen. För att kategorisera verksamheter som ”Alltid BMP” 
bör enligt vår bedömning krävas tillståndsplikt.  

Utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, kan verksamheter som omfattas av 
4 §, dock ej de allra flesta, antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett fåtal 
verksamheter kan ha ett så stort verksamhetsområde att de, i enlighet med MKB-
direktivet, borde tillhöra kategorin ”Alltid BMP”. Detta är dock inte lämpligt för 
anmälningspliktiga verksamheter, varför Naturvårdsverket anser att en bedömning 
från fall till fall får tillämpas fram till dess att bestämmelserna i 4 kap. ses över och 
ändras. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

 

6.4 Livsmedel och foder (5 kap. MPF) 
Naturvårdsverket föreslår kategorin ”Behovsbedömning” för samtliga 
verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 5 kap. 
miljöprövningsförordningen. Det innebär för tillståndspliktig verksamhet att frågan 
om betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall innan en 
tillståndsprövning. För anmälningspliktiga verksamheter gäller att 
tillsynsmyndigheten vid en anmälan ska pröva om verksamheten eller åtgärden 
behöver tillståndsprövas.  

Utifrån MKB-direktivet och Kommissionens vägledning till direktivet gör 
Naturvårdsverket bedömningen att samtliga verksamheter i 5 kap. 
miljöprövningsförordningen, även verksamheter som framställer foder, omfattas av 
direktivets bilaga II. Av Kommissionens vägledning framgår att produkter för både 
människor och djur bör omfattas av direktivet.  
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Ingen av de verksamheter som omfattas av 5 kap. miljöprövningsförordningen 
omfattas av MKB-direktivets bilaga I. Naturvårdsverket bedömer att det inte heller 
finns verksamheter, enligt bestämmelsernas beskrivningar och tröskelvärden i 5 
kap. miljöprövningsförordningen, som vid en bedömning utifrån kriterierna i 
direktivets bilaga III, i de allra flesta fall kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen grundas på en granskning av ärenden under perioden 
8 juni 2011 – 20 september 2017, där beslut har fattats om betydande 
miljöpåverkan. Av 35 granskade ärenden beslutade länsstyrelserna i 9 fall att 
planerade nya verksamheter, eller ändringar av befintliga verksamheter, kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.   

Förslaget till kategorisering innebär att tre bestämmelser, 14, 30 och 32 §§, 
samtliga avser anmälningspliktig verksamhet, ändras från att idag inte omfattas av 
krav på bedömning av frågan om betydande miljöpåverkan, till krav på att frågan 
ska bedömas från fall till fall. I övrigt innebär förslagen till kategorisering ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

 

6.5 Kemiska produkter (12 kap. MPF) 
Kapitel 12 i miljöprövningsförordningen omfattar 47 bestämmelser som rör 
verksamheter med tillverkning eller användning av kemiska produkter. 
Naturvårdsverket föreslår att Sverige ska behålla gällande rätt för samtliga 
verksamhetsbestämmelser i kapitel 12, utom 44 §, som gäller anläggning för att 
genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. Denna C-verksamhet finns idag inte upptagen i FMH, men 
Naturvårdsverket bedömer att verksamheten kan motsvaras av MKB-direktivets 
bilaga II punkt 6, och verksamheten bör därmed omfattas av kravet i FMH. 

7 bestämmelser i 12 kap. (37 §, 40 §, 41 §, 44 §, 45-47 §§) bedöms endast 
motsvaras av projekt på bilaga II. Övriga 40 bestämmelser bedöms kunna motsvara 
projekt på antingen bilaga I eller bilaga II.  

MKB-direktivets bilaga I punkt 6a omfattar integrerade kemiska anläggningar 
medan bilaga II punkt 6 omfattar kemisk industri som inte omfattas av bilaga I. 
Naturvårdsverket har därför övervägt om det finns skäl att ställa olika krav på olika 
verksamheter som omfattas av en och samma bestämmelse. Bedömningen är dock 
att verksamheterna, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst 
alstrande av avfall, föroreningar och störningar, samt risken för olyckor), kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall.  En åtskillnad mellan 
integrerade anläggningar och andra anläggningar skulle också kunna bli svår att 
tillämpa. Naturvårdsverket föreslår därför att samtliga bestämmelser som delvis 
motsvarar projekt på bilaga I (dvs. kan innehålla både integrerade anläggningar och 
andra anläggningar), placeras i kategorin ”Alltid BMP”.  

Naturvårdsverket har även övervägt om det finns skäl att ställa olika krav på 
tillverkning som sker genom kemiska respektive biologiska reaktioner. Av 
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Kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår dock att bilaga I punkt 6 
är avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och 
biologiska processer. Naturvårdsverket har därmed funnit att det lämpligt att 
placera även verksamheter med biologiska processer i kategorin ”Alltid BMP”. 

Naturvårdsverket har även vägt in att det av Kommissionens vägledning framgår 
att bilaga I punkt 6a (framställning av organiska baskemikalier) är avsedd att 
omfatta även plast, cellulosabaserade fibrer, syntetgummi, färger och pigment, 
ytaktiva ämnen och tensider m.m..  

 

6.6 Avfall (29 kap. MPF) 
Som ovan nämnts ska MKB-direktivet tolkas så att det får ett vitt 
tillämpningsområde. Direktivets beskrivningar av vilka projekt som omfattas ska 
också därför tolkas extensivt.28 Därför har flera projektbeskrivningar vid tolkning 
av EU-domstolen bedömts ha ett vidare tillämpningsområde än vad som framgår 
av ordalydelsen av begreppsanvändningen på bilagorna eller dess betydelse i annan 
lagstiftning. Ett exempel på det är hantering av avfall.  I MKB-direktivet finns 
avfallshantering reglerat på både bilaga I och bilaga II.  

BILAGA I  

Punkt 9. Anläggningar för bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt definitionen i bilaga I till 
det direktivet, under rubrik D9 eller deponering.  

Punkt 10. Anläggningar med kapacitet för mer än 100 ton per dag för 
bortskaffande av icke-farligt avfall genom förbränning eller kemisk behandling 
enligt definition i bilaga I till direktiv 2008/98/EG under rubrik D9. 

BILAGA II 

Punkt 11 b. Anläggningar för bortskaffande av avfall (projekt som inte omfattas av 
bilaga I). 

Utöver MKB-direktivets krav så förutsätter avfallsdirektivet29 och 
deponeringsdirektivet30 tillståndsplikt för viss hantering av avfall. I mål C-486/0431 
slog EU-domstolen fast att begreppet ”bortskaffande av avfall” i MKB-direktivet 

                                                   
28 Dutch Dykes-målet, p. 31 (fråga om direktivet omfattade arbeten som syftar till att fördämma vatten 
och att förebygga översvämningar, d v s vallar, trots att detta inte direkt framgick av samtliga 
språkversioner) samt Kommissionen mot Spanien, p. 46, WWF-målet, p 40. Det framgår dessutom av 
domstolens rättspraxis att tillämpningsområdet för direktiv 85/337 är vidsträckt och att dess ändamål är 
mycket omfattande (se dom av den 24 oktober 1996 i mål C-72/95, Kraaijeveld m.fl., REG 1996, s. I-
5403, punkterna 31 och 39, och av den 16 september 2004 i mål C-227/01, kommissionen mot 
Spanien, REG 2004, s. I-8253, punkt 46). 
29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall. 
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 99/31/EG om deponering av avfall. 
31 Mål C-486/04, avgjort genom dom av den 23 november 2006, Kommissionen mot Italien. 
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utgör ett självständigt begrepp som ska tolkas så att projekt som kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan bland annat på grund av sin art, storlek eller 
lokalisering skall bli föremål för en bedömning av denna påverkan innan tillstånd 
ges. Domstolen fastställde alltså att betydelsen i av begreppet bortskaffande av 
avfall i MKB-direktivet inte hade samma innebörd som avsågs i direktiv 75/442, 
utan istället skulle tolkas i vid bemärkelse som omfattande alla åtgärder som leder 
antingen till bortskaffande av avfall, i strikt mening, eller till återvinning av 
avfallet. 

Såväl det avfallsdirektiv och MKB-direktiv som gällde vid tillfället för domen har 
uppfört att gälla och ersatts av nya direktiv. Begreppen bortskaffande och 
återvinning som då inte var definierade annat än genom exemplifieringar av 
förfaranden till avfallsdirektivet har nu tydligt definierats i avfallsdirektivet men 
samma lydelse kvarstår på bilaga I och II till MKB-direktivet.  För att säkerställa 
att Sverige inte underimplementerar MKB-direktivet anser Naturvårdsverket att 
domstolens skäl för sitt avgörande även fortsatt bör anses vara giltiga. 

Av det skälet har begreppet ”bortskaffande av avfall” i denna redovisning getts en 
vid tolkning. Detta även om vissa åtgärder specialregleras i särskilda direktiv och 
förordningar som t.ex. animaliskt avfall. Denna tolkning får till följd att en mycket 
stor del av verksamheterna i kap. 29 miljöprövningsförordningen bedöms omfattas 
av bilaga II punkt 11 b, exempelvis: 

 
 lagring i avvaktan på bortskaffande eller återvinning, (lagring som del 

av insamling omfattas inte), 
 förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning, 
 användning av avfall för anläggningsändamål, 
 biologisk behandling, 
 uppläggning, samt  
 återvinning eller bortskaffande av avfall. 

 

MKB-direktivets bilaga I punkt 9 och punkt 10 hänvisar till bortskaffande genom 
kemisk behandling, enligt definitionen i avfallsdirektivet 98/2008/EU, bilaga I 
under rubrik D9, varunder anges ”Fysikalisk kemisk behandling som inte anges på 
annan plats i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar 
eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12 (t.ex. 
avdunstning, torkning, kalcinering osv.).”   

Naturvårdsverkets bedömning är att begreppet ska ges samma tolkning som i IED-
sammanhang och förstås omfatta enbart verksamheter som bortskaffar avfall 
genom fysikalisk och kemisk behandling och inte enbart ett av förfarandena.  

Eftersom Naturvårdsverket bedömer att möjligheterna att använda uteslutande 
tröskelvärden är mycket begränsade på grund av svårighet att på förhand ta hänsyn 
till bland annat lokalisering får det till följd att många C-verksamheter som t.ex. 
förberedelse för återanvändning behöver behovsbedömas och således placeras i 25 
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§ FMH. Endast för en verksamhetstyp, konvertering av smittförande avfall, har 
Naturvårdsverket ansett att alla kriterier i bilaga III till fullo kan beaktas på 
förhand. Detta eftersom lokaliseringen är begränsad till att ske på sjukhus. För 
verksamheter som deponering av muddermassor 29:26, behandling av park- och 
trädgårdsavfall 29:31, behandling av animaliskt avfall 29:33, krossning och 
mekanisk bearbetning 29:41, förberedelse för återanvändning av elavfall 29:44 och 
annat avfall 29:47 kan kraven tyckas omotiverade utifrån den miljöpåverkan dessa 
verksamheter generellt sett innebär. Naturvårdsverket ser dock att det finns en risk 
att Sverige inte uppfyller MKB-direktivets krav om dessa verksamheter undantas 
från behovsbedömning. Naturvårdsverkets uppfattning är att en bedömning av om 
betydande miljöpåverkan kan antas kommer att resultera i ett jakande svar endast i 
ett mycket fåtal fall. Naturvårdsverket ser för många av dessa verksamheter inte 
nyttan av att ställa krav på behovsbedömning. Handläggningstiden för 
tillsynsmyndigheten är densamma (6 veckor enligt 9 kap. 6 c § miljöbalken) 
oavsett om en bedömning enligt 25 och 26 a §§ FMH ska göras eller inte. 
Ändringen kan dock medföra en osäkerhet för verksamhetsutövarna i och med att 
ett stort antal verksamheter kommer att behöva behovsbedömas. Vilken ytterligare 
börda en sådan bedömning resulterar i är osäkert. Med denna tolkning föreligger 
dock ingen risk för underimplementering av direktivet. 
 
Eftersom EU-domstolens avgörande i mål Mål C-486/0432 avsåg ett 
återvinningsförfarande vars miljöpåverkan i vissa fall kan jämställas med den som 
uppstår vid bortskaffande skulle det vara möjligt att argumentera för att vissa 
verksamheter, som förvisso är att betrakta som återvinning, men där 
miljöeffekterna inte är jämförbara, inte skulle omfattas av begreppet bortskaffande. 
Man kan argumentera för en sådan tolkning avseende deponering av muddermassor 
29:26, behandling av park- och trädgårdsavfall 29:31, behandling av animaliskt 
avfall 29:33, krossning och mekanisk bearbetning 29:41, förberedelse för 
återanvändning av elavfall 29:44 och annat avfall 29:47 MPF.   
 

6.7 Erfarenheter från tillämpning 
LÄNSSTYRELSER 

Naturvårdsverket har haft en dialog med länsstyrelserna om regeringsuppdraget. 
Länsstyrelsernas utsedda kontaktperson för uppdraget har bl.a. framfört följande: 

 Om verksamheter som nu finns i kategorin ”alltid BMP” istället måste 
bedömas i varje enskilt fall, kan det komma att innebära en ökad 
arbetsbelastning för länsstyrelserna. Bedömning i varje enskilt fall ger även 
större utrymme för godtycke. 

 Om antalet C-anläggningar där kommunen enligt FMH ska göra en 
obligatorisk behovsbedömning kommer att öka, kan det medföra ett ökat 

                                                   
32 Mål C-486/04, avgjort genom dom av den 23 november 2006, Kommissionen mot Italien. 
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antal anläggningar som ska tillståndsprövas och därmed en ökad 
arbetsbelastning för länsstyrelserna. Det finns även risk för att 
kommunerna gör olika bedömningar vid tillämpning av FMH. Tydlig och 
omfattande vägledning behövs. 

Länsstyrelsernas utsedda kontaktperson har även framfört att det finns risk att 
Naturvårdsverkets förslag innebär att det blir en ”obalans” mellan olika branscher, 
dvs. att det ställs förhållandevis höga krav på vissa branscher och låga på andra, 
som kan uppfattas ha minst lika stor miljöpåverkan. Förklaringen till dessa 
”obalanser” är att MKB-direktivet, enligt Naturvårdsverkets bedömning, ställer 
högre krav på vissa branscher än på andra. Om Sverige vill ”kompensera” för detta 
behöver Sverige införa strängare krav än EU på branscher där EU-kraven är 
jämförelsevis ”låga”. Sverige kan ha strängare krav än EU om det kan motiveras av 
miljöskäl, men enligt Naturvårdsverkets bedömning är det inte lämpligt att införa 
strängare krav än MKB-direktivet för att jämna ut skillnader i krav mellan olika 
branscher, då det inte finns miljöskäl för att införa strängare krav än EU.  

Vidare har länsstyrelsens kontaktperson framfört att IED-verksamheter bör 
kategoriseras som ”Alltid BMP”. Naturvårdsverket anser inte att det motiverat att 
på förhand besluta att alla IED-verksamheter ska placeras i kategorin ”Alltid 
BMP”. EU:s regler om miljökonsekvensbeskrivning respektive 
industriutsläppsverksamheter är inte harmoniserade utan gäller parallellt. Se avsnitt 
4.1.4. Naturvårdsverket har dock särskilt beaktat om verksamheterna utgör både A-
verksamheter enligt miljöprövningsförordningen och industriutsläppsverksamheter. 

KOMMUNER 

Under arbetet med regeringsuppdraget har Naturvårdsverket varit i kontakt med ett 
antal större och mindre kommuner för att ta reda på hur de tillämpar 26 a § FMH, 
dvs. behovsbedömning för anmälningspliktiga verksamheter. Flera av kommunerna 
har uppgett att de inte har någon erfarenhet de senaste åren av de ärendetyper som 
omfattas av bestämmelsen. Naturvårdsverket har inte fått kännedom om att de 
kommunala tillsynsmyndigheterna vid något tillfälle förelagt en 
verksamhetsutövare att söka tillstånd mot bakgrund av en bedömning av betydande 
miljöpåverkan.  
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7 Konsekvenser 
I detta avsnitt görs en sammanfattning av konsekvenserna av de förslag som 
redovisas i denna skrivelse. Mer utförliga beskrivningar av konsekvenserna finns i 
bilaga 2 (miljöfarliga verksamheter) och 3 (vattenverksamheter).  

 

7.1 Miljöfarliga verksamheter 
I konsekvensutredningen (bilaga 2) jämförs tre olika alternativ: nollalternativet 
(dvs. att behålla nuvarande kategorisering), det förordade alternativet (dvs. det som 
föreslås i denna redovisning) och det så kallade minimialternativet, som innebär ett 
strikt införande av MKB-direktivet, utan varken över- eller underimplementering. 
Det sistnämna alternativet är inte genomförbart utan att regeringen använder 
bemyndigandet i 6 kap. 21 § miljöbalken i en större utsträckning än idag och än 
vad Naturvårdsverket uppfattat att regeringen har för avsikt att göra.  

 
7.1.1 Konsekvenser för verksamhetsutövare 

Av tabell 1 i avsnitt 6.1 framgår att det är 2 482 verksamheter som flyttas från en 
kategori till en lägre och 2 494 verksamheter som från en kategori till en högre. 

Cirka 1 000 B-verksamheter (vilket motsvarar cirka 20 procent av alla B-
verksamheter) flyttas ner från kategori ”Alltid BMP” till ”Behovsbedömning”. Det 
leder till en stor kostnadsminskning. För C-verksamheterna flyttas ett stort antal 
verksamheter (cirka 9 procent av totala antalet) ner från kategori 
”Behovsbedömning” till ”Inga krav” och cirka 15 procent av totala antalet C-
verksamheter flyttas upp från kategori ”Inga krav” till kategori 
”Behovsbedömning” om förslagen genomförs. För C-verksamheter som grupp så 
betyder det en relativt stor kostnadsökning. Kostnadsförändringarna beror till stor 
del på nedflyttningen av B-verksamheter från kategori ”Alltid BMP” till kategori 
”Behovsbedömning” och på nettoförflyttningen av C-verksamheter från kategori 
”Inga krav” till ”Behovsbedömning”.  

Det förordade förslaget innebär att kollektivet verksamhetsutövare totalt sett 
minskar sina kostnader kopplade till miljöbedömning och MKB med mellan 5 och 
8,6 miljoner kronor per år, se tabell 2. Detta kan jämföras med minimialternativet 
där kostnadsminskningen uppskattas till 33-59 miljoner kronor.  

Konsekvensutredningen inkluderar en känslighetsanalys, som visar att de möjliga 
besparingarna i alternativen i hög grad beror på antagandet om hur många 
verksamheter i kategori ”Behovsbedömning” som vid behovsbedömningen antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det är därför viktigt att påminna om att det 
endast är riktningen som pekas ut i konsekvensanalysen, inte den absoluta 
besparingen i sig. 
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Tabell 3. Årliga kostnadsförändringar när det förordade alternativet jämförs med nollalternativet 
(MSEK). Kategori 1 = Alltid BMP. Kategori 2 = Behovsbedömning. Kategori 3 = Inga krav.  

Kategoriflytt 
från 

nollalternativet 
till det 

förordade 
alternativet A B 

 

 

 

C Total 
ökning/minskning  

1 till 2 (-0,9)-(-1,0) (-19,4)- (-34,9) 0 (-20,3) - (-35,9) 

1 till 3 0 0 0 0 

2 till 1 0,2  0,1- 0,2 0 0,3- 0,4 

2 till 3 0 0 (-19,1)- (-34,5) (-19,1)-(-34,5) 

3 till 2 0 0 34,1-61,4 34,1-61,4 

    Totalt (-5,0)-(-8,6) 
  
 
7.1.2 Konsekvenser för länsstyrelser och kommuner 

Förslaget innebär en ökning av A- och B-verksamheter i kategori 
”Behovsbedömning”, drygt 1 000 stycken fler jämfört med nollalternativet. Det 
kommer rimligtvis att leda till att länsstyrelsens arbetsbörda för 
undersökningssamråd och beslut om betydande miljöpåverkan ökar. Det har inte 
kunnat fastställas om, och i så fall hur mycket denna ökade arbetsbörda 
kompenseras av en minskad arbetsbörda i senare skeden i processen.  

Förslaget innebär att de kommunala nämnderna (tillsynsmyndigheten), i fler 
anmälningsärenden än idag, kommer att behöva ta hänsyn till de omständigheter 
som anges i 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen och pröva om verksamheten 
eller åtgärden behöver tillståndsprövas. Orsaken är att 19 bestämmelser med C-
verksamheter i MPF flyttas från kategori ”Inga krav” till ”Behovsbedömning”, och 
endast en bestämmelse flyttas från kategori ”Behovsbedömning” till ”Inga krav”. 
Det medför att arbetsbördan för att handlägga anmälningar sannolikt kommer att 
öka. Kommunerna har möjlighet att finansiera den ökade arbetsbördan via avgifter.   

 
7.1.3 Konsekvenser för miljöskyddet 

Naturvårdsverket bedömer att förslaget kan genomföras med ett bibehållet 
miljöskydd. Eftersom fler C-verksamheter än idag kommer att omfattas av krav på 
underlag för och bedömning av betydande miljöpåverkan, bör detta leda till ett 
något förbättrat miljöskydd. Förslaget att minska antalet tillståndspliktiga 
verksamheter som i föreskrift alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan 
bör inte påverka miljöskyddet. Detta eftersom frågan om betydande miljöpåverkan 
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istället ska bedömas från fall till fall, och beslut om betydande miljöpåverkan fattas 
när verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

7.2 Vattenverksamheter 
Det är svårt att bedöma hur många ärenden som träffas av de föreslagna 
bestämmelserna om vilka verksamheter som alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Det går därför inte att dra några kvantitativa slutsatser om 
kostnadsökningar eller besparingar när det gäller tillståndspliktiga 
vattenverksamheter. Att lägga till färjekajer över listan på sådant som per 
automatik innebär betydande miljöpåverkan bedöms endast innebära en marginell 
förändring av det begränsade antalet ärenden som kategoriseras som ”Alltid BMP” 
för att uppfylla MKB-direktivets krav. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att ett system som till övervägande del 
bygger på behovsbedömningar i varje enskilt fall inte innebär några risker för ett 
försämrat miljöskydd.  

Den föreslagna bestämmelsen i förordningen om vattenverksamhet syftar till att 
förtydliga att en bedömning av frågan om betydande miljöpåverkan ska ske för 
dessa anmälningspliktiga vattenverksamheter. I de fall prövningsmyndigheten 
kommer fram till att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
föreläggs verksamhetsutövaren att söka tillstånd.  

Sammanfattningsvis bedöms Havs- och vattenmyndighetens förslag varken 
innebära några betydande merkostnader eller besparingar för vare sig myndigheter 
eller verksamhetsutövare. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 
 
 
Kapitel 2 - Jordbruk Gällande 

rätt 
MKB-

direktivet 
NV 

förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i gäller för 
anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för 
fjäderfän,  2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller  3. mer 
än 750 platser för suggor. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
17, samt 

bilaga II pkt 
1e 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Bilaga I omfattar anläggningar för 
djurhållning av fjäderfä eller av svin med mer än a) 85 000 platser för gödkycklingar, 60 000 platser 
för hönor, b) 3 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg), eller c) 900 platser för 
suggor. Bilaga II omfattar anläggningar för intensiv djuruppfödning (projekt som inte omfattas av 
bilaga I). Förslaget innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin 
"Alltid BMP".  Samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden är av 
betydande omfattning. Betydande miljöpåverkan kan uppstå i form av utsläpp till luft (bl.a. 
klimatpåverkande gaser) och utsläpp av växtnäringsämnen till vatten från gödselhantering. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, 
men finns på bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin 
"Alltid BMP" är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för 
anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar 
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.     
Med en djurenhet avses   1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv 
upp till en månads ålder,  2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder,  3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,  4. en 
häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio 
minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar.  

Alltid BMP bilaga II pkt 
1e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II punkt 1e (Anläggningar för intensiv 
djuruppfödning (projekt som inte omfattas av bilaga I)). Betydande miljöpåverkan kan uppstå i form 
av utsläpp till luft (bl.a. klimatpåverkande gaser) och utsläpp av växtnäringsämnen till vatten från 
gödselhantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheterna i många fall kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan kan dock variera dels beroende på 
lokalisering, dels beroende på verksamhetens omfattning och utformning. Vi föreslår därmed att 
frågan om verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska avgöras i varje enskilt fall. Förslaget 
innebär en ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 2 - Jordbruk Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för 
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 om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller endast avser renskötsel. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Inga krav 

Verksamheten bedöms inte omfattas  av MKB-direktivet. I MKB-direktivets Bilaga II ingår 
anläggningar för intensiv djuruppfödning som inte omfattas av bilaga I. "Intensiv djuruppfödning" 
definieras inte i MKB-direktivet. Verksamheterna som omfattas av denna verksamhetskod är av 
mindre omfattning än verksamheterna med koderna 2:1 och 2:2. Verksamheterna bedöms till följd 
av sin begränsade storlek, inte falla under begreppet "intensiv djuruppfödning". Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är liten. Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på 
skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för 
uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
1b och 1d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån direktivets kriterier i Bilaga III 
bedöms att verksamheter av detta slag i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan medföra betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 3 - Fiskodling och övervintring av fisk Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling 
eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår.  

Alltid BMP bilaga II pkt 
1f 

Behovs-
bedömning 

"Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Begreppet "intensiv fiskodling" definieras 
inte i direktivet. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd 93:10 bör intensiv fiskodling kunna 
definieras som "anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade förhållanden med utfodring 
av fisk".  Verksamhetsbeskrivningen i 3:1 bedöms därmed omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets 
urvalskriterier i Bilaga III bedöms att verksamheter av detta slag i många fall, dock inte de allra flesta 
fall, medför betydande miljöpåverkan, bl.a. i form av föroreningar och störningar med avseende på 
näringspåverkan i sjöar, vattendrag och havsmiljön. Miljöpåverkan från fiskodlingar kan, i flera 
avseenden, jämföras med den från avloppsreningsverk. Miljöpåverkans omfattning beror bl.a. på 
utformningen av verksamheten och recipientens känslighet. Vi bedömer därför att det bör göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet  kan antas medföra betydande. Kategoriseringen 
innebär en ändring av gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för 
fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
1f 

Behovs-
bedömning 

"Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets bilaga II. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd 
93:10 bör intensiv fiskodling kunna definieras som "anläggning för uppfödning av fisk under 
kontrollerade förhållanden med utfodring av fisk".  Verksamhetsbeskrivningen i 3:2 bedöms därmed 
omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets urvalskriterier i Bilaga III bedöms att verksamheter av detta 
slag i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan, bl.a. i form av 
föroreningar och störningar med avseende på näringspåverkan. Det bör därför göras en bedömning i 
varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Verksamheten 
är anmälningspliktig och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen 
ovan. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för 
täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större 
än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär 
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. Förordning 
(2016:999). 

Alltid BMP bilaga I pkt 
19 Alltid BMP Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 19 och ska därför  placeras i kategorin "Alltid BMP". 

Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för 
täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större 
än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär 
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad.  

Alltid BMP bilaga I pkt 
19 Alltid BMP Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 19 och ska därför  placeras i kategorin "Alltid BMP".  

Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för 
täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte   
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln,  2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 
§, eller  3. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. Förordning (2016:999). 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

bilaga I pkt 
19 och 

bilaga II pkt 
2a 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna bestämmelse och enligt gällande rätt utgör "Alltid BMP" är  a) 
torvtäkter mindre än 150 hektar men med en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår 
och b)) täkt av berg som är mindre än 25 hektar har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår 
och omfattas av bilaga II b). Under denna bestämmelse faller också alla naturgrustäkter som inte är för 
husbehov.  I direktivets svenska översättning, Bilaga I, pkt. 19 och Bilaga II, pkt. 2 a, nämns inte grustäkter 
utan enbart stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvtäkter. I den engelska översättningen används dock ordet 
"Quarries" som även kan innefatta brott/täkt av sand eller grus. Vid en jämförelse mellan ytterligare 
språkversioner  har vi sett att olika begrepp används i olika språkversioner. Vi bedömer att miljöpåverkan från 
täkt av naturgrus är av samma omfattning som täkt av berg eller torv. I enlighet med Kommissionens 
vägledning anser vi att direktivet bör tolkas så att avsikten  att alla sådana projekt som riskerar ”betydande 
miljöpåverkan” bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, ska genomgå en bedömning. Det 
innebär att direktivets beskrivning av vilka projekt som omfattas av MKB ska tolkas extensivt. Mot bakgrund 
av detta tolkar  vi direktivet och  Kommissionsens vägledningsdokument “Interpretation of definitions of 
project categories of annex I and II of the EIA Directive” så att även grustäkter omfattas av direktivet.  Vi gör 
bedömninngen att täkt av naturgrus som överstiger 25 hektar omfattas av bilaga I. Vi gör även fortsättningsvis 
bedömningen att en täkt, där verksamhetens omfattning  överstiger de tröskelvärden som anges ovan,kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan och därför ska placeras i kategorin "Alltid BMP". Däremot bedömer 
vi, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med mindre omfattning kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Bedömningen av om betydande miljöpåverkan kan antas bör 
därför göras i varje enskilt fall.  Förslaget går längre än MKB-direktivet men innebär ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller 
för täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.  

Inga krav 

bilaga I pkt 
19 och 

bilaga II pkt 
2a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna bestämmelse och enligt gällande rätt utgör "Alltid BMP" är  a) 
torvtäkter mindre än 150 hektar men med en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår 
och b)) täkt av berg som är mindre än 25 hektar har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår 
och omfattas av bilaga II b). Under denna bestämmelse faller också alla naturgrustäkter som inte är för 
husbehov.  I direktivets svenska översättning, Bilaga I, pkt. 19 och Bilaga II, pkt. 2 a, nämns inte grustäkter 
grustäkter utan enbart stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvtäkter. I den engelska översättningen används 
dock ordet "Quarries" som även kan innefatta brott/täkt av sand eller grus. Vid en jämförelse mellan 
ytterligare språkversioner  har vi sett att olika begrepp används i olika språkversioner. Vi bedömer att 
miljöpåverkan från täkt av naturgrus är av samma omfattning som täkt av berg eller torv. I enlighet med 
Kommissionens vägledning anser vi att direktivet bör tolkas så att avsikten  att alla sådana projekt som 
riskerar ”betydande miljöpåverkan” bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, ska genomgå en 
bedömning. Det innebär att direktivets beskrivning av vilka projekt som omfattas av MKB ska tolkas extensivt. 
Mot bakgrund av detta tolkar  vi direktivet och  Kommissionsens vägledningsdokument “Interpretation of 
definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive” så att även grustäkter omfattas av 
direktivet.  Vi gör bedömninngen att täkt av naturgrus som överstiger 25 hektar omfattas av bilaga I. Vi gör 
även fortsättningsvis bedömningen att en täkt, där verksamhetens omfattning  överstiger de tröskelvärden 
som anges ovan, i de allra flesta fall kan antas utgöra betydande miljöpåverkan och därför ska placeras i 
kategorin "Alltid BMP". Däremot bedömer vi, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med mindre 
omfattning kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Bedömningen av om 
betydande miljöpåverkan kan antas bör därför göras i varje enskilt fall.  Förslaget går längre än MKB-direktivet 
men innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller 
för täkt för markinnehavarens husbehov av   1. mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd berg,  2. torv med ett 
verksamhetsområde större än 5 hektar, eller   3. mer än 
50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.   
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:999). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
2a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2a. och 3f. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör 
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller 
för 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.  

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan 
är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller 
för anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring 
av gällande svensk rätt.  

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för 
utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden 
som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.  

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
14 samt 

bilaga II pkt 
2e 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 14 och II, pkt. 2e. Förslaget innebär en viss avvikelse 
från MKB-direktivet eftersom direktivets bilaga I, pkt 14, omfattar utvunna mängder överstigande 500 ton per 
dag för olja och 500 000 kubikmeter per dag för gas, medan verksamhet under dessa tröskelvärden omfattas 
av direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer dock att samtliga verksamheter bör räknas till kategorin "Alltid 
BMP" eftersom även de verksamheter som inte omfattas av Bilaga I, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall . Det huvudsakliga skälet är att det här är fråga om verksamhet i de 
fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för 
utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden 
än de som avses i 8 §.  

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
14 och 

bilaga II pkt 
2e 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 14 och II, pkt. 2e. Förslaget innebär en viss avvikelse 
från MKB-direktivet eftersom direktivets bilaga I, pkt 14, omfattar utvunna mängder överstigande 500 ton per 
dag för olja och 500 000 kubikmeter per dag för gas, medan verksamhet under dessa tröskelvärden omfattas 
av direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer dock att samtliga verksamheter bör räknas till kategorin "Alltid 
BMP" eftersom även de verksamheter som inte omfattas av Bilaga I, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall .  Betydande miljöpåverkan kan antas avseende omfattningen av det avfall 
som alstras samt för föroreningar och störningar, t.ex. läckage eller spill av olja eller gas, samt dessas effekter 
på omgivning, t.ex. på mark, grund- och ytvatten. Utvinning förutsätter sannolikt också etablering av 
infrastruktur och transportarbete med betydande miljöpåverkan. Det finns ingen sådan verksamhet i Sverige 
för närvarande. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller 
för industriell tillverkning av briketter av kol eller 
brunkol.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
3f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och finns förtecknad i MKB-direktivets bilaga II, pkt. 3f. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men 
inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller 
för gruvdrift eller  gruvanläggning för brytning av malm, 
mineral eller kol, om verksamheten  inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §. 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
19, samt 

bilaga II pkt 
2a och 2b 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga I, pkt 19, samt bilaga II, pkt 2a och 2b. Vi bedömer att 
underjordisk gruvdrift och dagbrott, som omfattas av direktivets bil. II pkt 2a och 2b, bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". Skälet till det är att även en underjordisk gruva och ett dagbrott av mindre storlek än den 
angivna i direktivets bilaga I, pkt 19, i de allra flesta fall kan antas utgöra betydande miljöpåverkan. Projektens 
karakteristiska egenskaper är att de ofta är av stor omfattning, både vad gäller det fysiska område som tas i 
anspråk samt själva utvinningen och hanteringen av det utvinningsavfall som oftast uppstår. Vidare innebär 
projekten utnyttjande av naturresurser, både i form av den utvinning som projektet avser samt genom de 
vatten-, energi- och materialresurser som behövs för projektets genomförande. Projekten alstrar oftast 
utvinningsavfall i omfattande mängder som hanteras i avfallsanläggningar. Avfallsanläggningarna i sin tur kan, 
beroende av egenskaperna hos avfallet och anläggningens utformning, kräva kvalificerade 
efterbehandlingsåtgärder för att inte medföra skada eller olägenhet för människor eller miljö, på kort och lång 
sikt. Utvinningen medför oftast föroreningar eller störningar, ex. i form av bortledning av vatten från gruvan, 
vilket leder till en grundvattensänkning och att gruvvattnet behöver släppas ut på annan plats ovan jord. Detta 
vatten är många gånger förorenat av sprängämnesrester (kväve i olika förekomstformer med varierande 
toxicitet), samt vittringsprodukter (till exempel svavel och tungmetaller) från de bergytor som frilagts. 
Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (till exempel lågt pH/högt pH, innehåll 
av tungmetaller, kväverester, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, 
våtmarker, etc.).     
Projekten ger väsentlig påverkan på luft genom damning från hanteringen av utvunnet material och avfall, 
samt från transporter. Även utsläpp från transporter och avgång av detonerat sprängmedel kan ge påverkan 
på luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller, vibrationer/skakningar, sättningar och luftstötvågor 
som väsentligt kan påverka människor och miljön. Verksamheterna kan ge upphov till risk för stenkast vid 
sprängning och även risk för olyckor i samband med hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Detta är 
exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga karakteristiska 
egenskaper.    
Projektens lokalisering beror av mineraliseringens läge. Användningen av området för själva utvinningen har 
prövats i bearbetningskoncessionen. Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av 
projekten måste dock beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild 
uppmärksamhet på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, 
områden som är klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden 
enligt EU-direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens 
lagstiftning har fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla markområden. I många fall berörs även marker som är av riksintresse för 
rennäring.    
Effekterna av projekten berör oftast ett stort geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande 
karaktär. Effekterna är till stor del varaktiga och irreversibla, t.ex. ingrepp i marken som inte är återställbara, 
avfallsanläggningar som ändrar karaktären hos landskapet och som behöver varaktig efterbehandling som inte 
får äventyras av framtida ingrepp i området, etc. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

12 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20-i gäller 
för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm, inbegripet sulfidmalm. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II pkt 
4k Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 4k. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta fall leda till 
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Projekten är av stor omfattning och ger, särskilt när 
det gäller rostning, upphov till avfall med höga metallhalter och hög lakbarhet. De är förknippade med 
utnyttjande av naturresurser genom de vatten-, energi- och materialresurser som behövs för deras 
genomförande. Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (t.ex. lågt pH/högt 
pH, innehåll av tungmetaller, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, 
våtmarker, etc.). Avfallet från rostningen av sulfidmalm kan kräva avancerad hantering, vilken kan innebära 
deponering i underjordsförvar. Vidare kan projekten ge väsentlig påverkan på luft genom utsläpp av till 
exempel stoft, kväveoxider, svavel och andra sura gaser, eller via damning från hanteringen av råvara och 
tillsatsmaterial. Även utsläpp från transporter av råvara, tillsatsmaterial och produkter kan ge påverkan på 
luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller som väsentligt kan påverka människor och miljön. 
Verksamheterna kan ge upphov till risk för olyckor i samband med hantering av kemikalier och ämnen vid 
projektet. Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga 
karakteristiska egenskaper. Projekten kan vara lokaliserade i närheten av utvinningsområdet, men behöver 
inte vara det. Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste dock 
beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet på 
våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, områden som är 
klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden enligt EU-
direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens lagstiftning har 
fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller arkeologiskt 
betydelsefulla markområden. Effekterna av ett projekt berör oftast ett stort geografiskt område och kan i 
några fall ha gränsöverskridande karaktär. Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den pågående 
verksamheten och avta när verksamheten avvecklas. Andra effekter eller delar av effekter består under 
avsevärd tid efter avslutad verksamhet, exempelvis hanteringen av avfall med mycket stor lakbarhet och 
effekter av luftdeposition av sura ämnen, stoft och metaller. Förslaget innebär ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller 
för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm för provändamål.  

Alltid BMP bilaga II pkt 
4k Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 4k. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". En bedömning av huruvida miljöpåverkan av en anläggning för enbart rostning och sintring för 
provändamål är betydande skiljer sig inte från den bedömning som görs av en anläggning enligt 12 §. Det 
förefaller nämligen relativt osannolikt att en sådan investering skulle göras utan att verksamheten har en 
omfattning och varaktighet som kan liknas vid verksamheter enligt 12 §. En bedömning från fall till fall (enligt 
bilaga III i MKB-direktivet) skulle därför i de allra flesta fall leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Projekten är av stor omfattning och ger, särskilt när det gäller rostning, upphov till avfall med 
höga metallhalter och hög lakbarhet. De är förknippade med utnyttjande av naturresurser genom de vatten-, 
energi- och materialresurser som behövs för deras genomförande. Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge 
upphov till förorenade lakvatten (t.ex. lågt pH/högt pH, innehåll av tungmetaller, etc.), som kan påverka 
närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, våtmarker, etc.). Avfallet från rostningen av sulfidmalm 
kan kräva avancerad hantering, vilken kan innebära deponering i underjordsförvar. Vidare kan projekten ge 
väsentlig påverkan på luft genom luftutsläpp av till exempel stoft, kväveoxider, svavel och andra sura gaser, 
eller via damning från hanteringen av råvara och tillsatsmaterial. Även utsläpp från transporter av råvara, 
tillsatsmaterial och produkter kan ge påverkan på luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller som 
väsentligt kan påverka människor och miljön. Verksamheterna kan ge upphov till risk för olyckor i samband 
med hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon 
fullständig lista över projektens samtliga karakteristiska egenskaper. Projekten kan vara lokaliserade i 
närheten av utvinningsområdet, men behöver inte vara det. Miljöns känslighet i de geografiska områden som 
antas bli påverkade av projekten måste dock beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns 
tålighet, med särskild uppmärksamhet på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat 
och nationalparker, områden som är klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning 
(särskilda skyddsområden enligt EU-direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer 
som i unionens lagstiftning har fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, 
kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden. Effekterna av ett projekt berör oftast ett stort 
geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande karaktär. Delar av effekterna kan vara direkt 
relaterade till den pågående verksamheten och avta när verksamheten avvecklas. Andra effekter eller delar av 
effekter består under avsevärd tid efter avslutad verksamhet, exempelvis hanteringen av avfall med mycket 
stor lakbarhet och effekter av luftdeposition av sura ämnen, stoft och metaller. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 

  

(143 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

14 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller 
för anläggning för  annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och  sintring, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 2e Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta fall leda till 
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Bedömningen grundar sig i att till projektens 
karakteristiska egenskaper hör att de oftast har en stor omfattning (produktionsmängder) och är förknippade 
med utnyttjande av naturresurser i form av de vatten-, mark-, energi- och materialresurser som behövs för 
projektets genomförande. De genererar avfall i omfattande mängder som oftast hanteras i 
avfallsanläggningar, med t.ex. dammkonstruktioner, vilka tar stora markområden i anspråk. 
Avfallsanläggningarna i sin tur kan, beroende av egenskaperna hos avfallet och anläggningens utformning, 
kräva kvalificerade efterbehandlingsåtgärder för att inte medföra skada eller olägenhet för människor eller 
miljö, på kort och lång sikt. Avfallsanläggningarna ska också bedömas utifrån om de kan utgöra en 
riskanläggning eller inte (enligt 10§ förordningen (2013:319) om utvinningsavfall), vilket i sig indikerar att det 
kan finnas betydande risker för människors hälsa och miljön som måste belysas samt hanteras. Bearbetning 
eller anrikning medför oftast föroreningar eller störningar, t.ex. i form av förorenat processvatten. Det kan 
också medföra damning från såväl hantering av malm som från avfallsmagasinen. Verksamheterna kan ge 
upphov till risk för olyckor vid hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Hanteringen av avfall från 
bearbetning eller anrikning kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (till exempel lågt pH, innehåll av 
tungmetaller, kväverester, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, 
våtmarker, etc.). Projekten ger oftast upphov till buller som väsentligt kan påverka människor och miljön. 
Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga 
karakteristiska egenskaper. Projektens lokalisering är ofta på eller i direkt anslutning till utvinningsområdet. 
Andra lokaliseringar förekommer dock. Vidare är lokaliseringen av avfallsupplag och avfallsmagasin av stor 
betydelse att bedöma, till exempel så att de hydrogeologiska förutsättningarna är lämpliga och att 
okontrollerad spridning av t.ex. lakvatten från avfallsanläggningarna m.m. inte kan ske. Miljöns känslighet i de 
geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste också beaktas, i synnerhet vad beträffar 
den naturliga miljöns tålighet och övriga aspekter. Detta i likhet med vad som har framförts för bestämmelsen 
i 11 § ovan. I många fall berörs även för dessa projekt marker som är av riksintresse för rennäring. Effekterna 
av projektet berör oftast ett stort geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande karaktär. 
Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den pågående verksamheten och avta när verksamheten 
avvecklas. Andra delar av effekterna är till stor del varaktiga och irreversibla, t.ex. avfallsanläggningar som 
ändrar karaktären hos landskapet och som behöver varaktig efterbehandling som inte får äventyras av 
framtida ingrepp i området, etc. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

  

(144 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller 
för provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och 
sintring. 

Alltid BMP 
bilaga II, 
pkt 2a, b 
(och e) 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2a, 2b (och 2e). Vi bedömer att de bör räknas till 
kategorin "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta 
fall leda till bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Vi gör den bedömningen främst mot 
bakgrund av att projekten ofta tar nya, oexploaterade områden i anspråk, kan medföra irreversibel påverkan 
på områden och generera utvinningsavfall som behöver särskild hantering för att inte ge lakvatten som 
behöver tas om hand eller andra negativa miljöeffekter. Avfallshanteringsplan ska också finnas om 
verksamheten ger upphov till utvinningsavfall. Vidare kan projekten medföra att nya och större ytor på 
berg/malmytormaterial friläggs eller skapas som i sin tur kan ge upphov till spridning av förorenat vatten (med 
till exempel lågt/högt pH, metaller). Vatten (yt- eller grundvatten) kan behöva ledas bort från det provbrutna 
området och behöva släppas ut på andra närliggande ytor. Även rester från sprängmedel, när sådana använts, 
kan förorena vattnen (kväve i olika förekomstformer med varierande toxicitet). Störningar i övrigt kan också 
förekomma, i likhet med det som beskrivits för utvinning enligt verksamhetskod 13.10, se vad som beskrivits 
för 11 § ovan. Det bör också framhållas att nyetableringar av till exempel infrastruktur (vägar, uppläggsytor, 
etc.) kan behövas för projektens genomförande. Sådana tillkommande verksamheter kan i sig orsaka 
störningar och effekter som behöver bedömas tillsammans med projektens påverkan. Prövningspunkten 
omfattar även provbearbetning eller anrikning som även den kan medföra störningar i likhet med vad som 
beskrivits för 14 § ovan. Vidare berör effekterna av projektet oftast ett område som inte tidigare har 
påverkats av vare sig aktuell eller annan verksamhet. Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den 
pågående verksamheten och avta när verksamheten avvecklas, medan andra delar av effekterna är till stor del 
varaktiga och irreversibla. Även miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av 
projekten måste beaktas, i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet 
på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, områden som är 
klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden enligt EU-
direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens lagstiftning har 
fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller arkeologiskt 
betydelsefulla markområden. I många fall berörs även marker som är av riksintresse för rennäring. Förslaget 
innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller 
för anläggning för utvinning av asbest. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
5 Alltid BMP Verksamheteterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 5, vilket innebär att de ska placeras i kategorin 

"Alltid BMP".  Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller 
för djupborrning;  som inte är tillståndspliktig enligt 8 
eller 9 §. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 2d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 2d. Borrning för att undersöka markens bärighet 
omfattas dock inte av direktivet, men vi bedömer att det miljömässigt inte vara någon större skillnad mellan 
sådan verksamhet och annan djupborrning. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att 
betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta.  Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget 
innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

  

(145 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10-i gäller för slakteri 
med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per 
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7f. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för slakteri 
med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 
500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7f. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för 
slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 
7 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7f. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b 

och 7h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

  

(146 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.45 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b 

och 7h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för 
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. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II 
punkt  7a, 
7b och 7h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7a, 7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt 
nya och större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd 
av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri 
för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av 
energianvändning, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, buller, alstrande av avfall, 
risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till 
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90-i gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av  
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än  a) 600 ton 
per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller  b) 300 ton per dygn i övriga fall.   
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
7a, 7b, 7d, 
7e, 7g och 

7i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b, 7d, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst 
helt nya sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta 
bl.a. till följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till 
vatten och luft, buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar (t.ex. kafferosterier och bryggerier) 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

  

(147 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.95 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  1. är 
tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, 
glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 
eller kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b, 
7e, 7g och 

7i. 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt 
nya sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. 
till följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten 
och luft, buller, alstrande av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten 
i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan 
om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt 
fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.101 gäller för 
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. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  1. är 
tillståndspliktig enligt 8 §,  2. endast avser kvarnprodukter, glass, 
råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b, 
7e, 7g och 

7i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7a, 7b, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst 
helt nya och större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall och risk för 
störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.125 gäller för 
framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter 
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, i 
enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av användning av 
energi, utsläpp till luft (stoft, damning), buller, alstrande av avfall och störningar från trafik. 
Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor 
betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk 
rätt.  

  

(148 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer 
än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,  2. högst 10 
viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn 
som i antal ton överstiger animalievärdet,  b) per kalenderår som 
i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten.    Tillståndsplikten 
gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.141 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
mer än 5 000 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten   1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller  2. endast 
avser glass eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.151 gäller för 
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 år.  Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav bilaga II, 
punkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och 
störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär en 
förändring av gällande svensk rätt eftersom vi gör tolkningen att dessa verksamheter omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.  

  

(149 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170-i gäller för 
anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn 
som kalenderårsmedelvärde. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7c. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för 
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. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall, risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

17 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.185-i gäller för 
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av  1. mer än 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller  
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på 
enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 7a 
och 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och 
luft, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för 
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18 
750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och 
luft, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

  

(150 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

19 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för 
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 
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 eller 14 § eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7a och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi,  resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

20 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för 
anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer 
än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller  2. mer än 15 
000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen 
baseras på endast vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 
§. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b eller 

7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b 
och 7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till 
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

21 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för 
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 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b eller 

7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b och 7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall, risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för 
anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 
genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 
000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.     
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b 
och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, buller, utsläpp till 
vatten, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

  

(151 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

23 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för 
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 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, buller utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för 
bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b 
och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

25 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för 
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 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, buller, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

26 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för 
tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om 
minst tio kubikmeter. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft och vatten, 
alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

27 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för 
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 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av energi, resursanvändning för förpackningar,  alstrande av avfall, utsläpp till luft, risk 
för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

28 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för 
anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska 
eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga II, 7b Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av energi, resursanvändning för förpackningar, alstrande av avfall, samt risk för 
störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

29 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.330-i gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölk eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft, 
buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

30 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.340 gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  1. är 
tillståndspliktig enligt 29 §, eller  2. endast avser mjölk eller 
endast innebär paketering. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft, 
buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär en förändring av gällande svensk rätt eftersom 
vi gör tolkningen att dessa verksamheter omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

31 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.350-i gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av  
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton 
per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller  b) 300 ton per dygn i övriga fall.   
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft, alstrande av avfall, buller, 
risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till 
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

32 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.360 gäller för 
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 §, eller  2. endast avser oljekakor från 
vegetabiliska oljor eller fetter eller endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft, alstrande av avfall, risk 
för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär en förändring av gällande svensk rätt eftersom vi gör tolkningen att dessa verksamheter 
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.  

33 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.370-i gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer 
än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,  2. högst 10 
viktprocent och produktionen uppgår till en mängd  a) per dygn 
som i antal ton överstiger animalievärdet,  b) per kalenderår som 
i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.   
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft, 
buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 6 - Textilvaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10-i gäller för 
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton 
textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8b Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån urvalskriterierna i direktivets Bilaga III 
bedöms att verksamheter av detta slag, i de allra flesta fall, medför betydande miljöpåverkan, bl.a. i 
form av utsläpp till vatten, förbrukning av energi och användning av kemikalier. Kategorin "Alltid 
BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för 
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är 
tillståndspliktig enligt 1 §, eller  2. medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och är idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som motiveras av 
strävan att följa MKB-direktivet. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att betydande miljöpåverkan 
kan förekomma. Miljöpåverkan kan dock skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på 
hur stor anläggningen är. Miljöpåverkan från vissa verksamheter i nedre delen av spannet (dvs. med 
en produktion nära 200 ton per år) har inte alltid den omfattande miljöpåverkan som motiverar 
”Alltid BMP”. Huruvida verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i 
varje enskilt fall.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för 
anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 
mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 8b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig och av 
mindre omfattning än verksamheter som omfattas av koderna 6:1 och 6:2. Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheterna i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan ge upphov till 
betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 7 - Päls, skinn och läder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10-i gäller för 
anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per 
dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8c 

Alltid BMP 

Garverier omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 8c. Utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III 
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod i de allra flesta fall kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, bl.a. till följd av kemikalieanvändning (kan vara kromgarvning), utsläpp till 
vatten och alstrande av avfall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt. Ingen verksamhet med denna kod finns i Sverige idag, enligt 
uppgifter i SMP. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för 
anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton 
hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 100 ton hudar eller skinn.   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av verksamhetskoden är garverier och omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II, pkt. 8c. Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga, men av mindre omfattning än 
verksamheter som omfattas av 7:1  MPF. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter 
med denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall, bl.a. till 
följd av kemikalieanvändning, utsläpp till vatten och alstrande av avfall. Frågan om en verksamhet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget 
innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för 
anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton 
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 8c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av verksamhetskoden är garverier och omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II, pkt. 8c. Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga, och av mindre omfattning än 
verksamheter som omfattas av 7:1 och 7: MPF. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att 
verksamheter med denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra 
flesta fall, bl.a. till följd av kemikalieanvändning, utsläpp till vatten och alstrande av avfall. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 8 - Trävaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05-i gäller för 
anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. Förordning (2016:1188).  

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är tillståndspliktiga och tillhör 
idag kategorin "Alltid BMP". Verksamheterna har en stor omfattning och hanterar bl.a. stora 
mängder miljöfarliga kemikalier, samt innebär omfattande transporter. Utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, bedöms att många av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, kan antas 
utgöra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför prövas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för 
anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier 
med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat 
trä eller träprodukter per kalenderår.  Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är av mindre omfattning än i 
bestämmelsen ovan, och anmälningspliktig. Miljöpåverkan består av t.ex. av hantering av 
miljöfarliga kemikalier. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan 
är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för sågverk 
eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 
000 kubikmeter per kalenderår.  

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Sågverk i den här 
storleken kan ge lokala störningar i form av buller från verksamheten, buller (och ev. vibrationer) 
från tunga transporter till och från sågverket, stoftutsläpp från barkpanna (ofta fuktig bark med dålig 
förbränning), samt utsläpp av organiska ämnen (t.ex. toxiska fenoler) från timmerbevattning till yt- 
eller grundvatten. Utifrån kriterierna i MKB-direktivet bilaga III bedöms  att många av dessa 
verksamheter, dock ej de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för 
sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer 
än 6 000 kubikmeter per kalenderår.  Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. 
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för 
anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets 
eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

(157 av 639)



  24(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 8 - Trävaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50-i gäller för 
anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per 
dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor eller spånskivor. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att många av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför 
avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för 
anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller  2. högst 
600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. 
Miljöpåverkan består av t.ex. kemikalieanvändning. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att 
miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan 
normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för 
anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, 
eller  2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) i vatten.   Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan kan 
uppkomma genom urlakning av organiska ämnen, framförallt fenoler. Utifrån urvalskriterierna i 
MKB-direktivets bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra 
flesta fall. En bedömning av om en verksamhet medför betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för 
anläggning för  lagring av  1. mer än 2 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning,  2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller  3. 
mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av 
t.ex. urlakning av organiska ämnen till vattenmiljö. Lagring i vatten innebär en betydande risk för 
urlakning av vedämnen som kan vara starkt toxiska för vattenorganismer och ge upphov till 
sedimentering av fast substans (bark) som påverkar bottenförhållandena. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för 
anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 
med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 
000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land 
med begjutning av vatten, eller  2. mer än 10 000 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhetskoden 
gäller endast lagring som sker till följd av storm eller orkan. Miljöpåverkan består av t.ex. urlakning 
av organiska ämnen till vattenmiljö. Lagring i vatten innebär en betydande risk för urlakning av 
vedämnen som kan vara starkt toxiska för vattenorganismer och ge upphov till sedimentering av fast 
substans (bark) som påverkar bottenförhållandena. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.91 gäller för 
anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 
blånadssvamp.  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna kan 
typiskt sett medföra miljöpåverkan i form av förorening av mark och vatten samt uppkomst av farligt 
avfall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 9 - Massa, papper och pappersvaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10-i gäller för 
anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av 
trä, returfiber eller andra fibrösa material. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
18a Alltid BMP 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, punkt 
18a. Det innebär att kategorin "Alltid BMP" ska gälla för dessa verksamheter. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.   

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30-i gäller för 
anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt 
18b och 
Bilaga  II, 

pkt 8a 

Alltid BMP 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga. Anläggningar där produktionskapaciteten 
överstiger 200 ton per dygn (motsvarande 73 000 ton per år) omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, 
punkt 18b.  Anläggningar med lägre produktionskapacitet omfattas av bilaga II, punkt 8a. De flesta 
av dessa bruk är dock av en sådan storlek att de kan förväntas ha betydande utsläpp till vatten 
(organiskt material, kväve, fosfor). Ett stort antal papperskemikalier används vilka också medför 
utsläpp till vatten. Då utsläpp inte alltid står i proportion till produktionsvolym kan mindre 
anläggningar ha samma miljöpåverkan som de större. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att samtliga verksamheter som omfattas av denna bestämmlse, i de allra flesta 
fall, medför betydande miljöpåverkan. Vi anser därför att det är motiverat att samtliga verksamheter 
som omfattas av denna kod kategoriseras som "Alltid BMP" Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för 
anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per 
dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, punkt 
8a. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att dessa verksamheter i många fall, dock inte i de allra 
flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 10 - Fotografisk och grafisk produktion Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för 
rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. energianvändning och 
restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. 
Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan 
MKB. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för 
anläggning med tillverkning av metallklichéer. Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. restprodukthantering. 
Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamheten är 
anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för 
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig. Miljöpåverkan 
består typiskt sett av restprodukthantering, som sköljvatten innehållande exempelvis silver och 
processkemikalier. Miljöpåverkan på den omedelbara omgivningen är begränsad. Verksamhetstypen 
är ovanlig till följd av teknikutveckling med digital bildhantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i 
Bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande miljöpåverkan. Det bör 
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för 
anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. restprodukthantering. 
Verksamhetstypen är ovanlig till följd av teknikutveckling med digital bildhantering. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.  Verksamheten är anmälningspliktig. 
Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Kategoriseringen innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 11 - Stenkolsprodukter, raffinerade 
petroleumprodukter och kärnbränsle 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet NV förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för 
anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller 
vätskeform. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 
1 och bilaga 

II, pkt 2e 
Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. MKB-direktivets 
Bilaga I, pkt 1, omfattar anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton stenkol 
eller bituminös skiffer per dag. Verksamheter med mindre omfattning omfattas av direktivets 
Bilaga II, pkt 2e. Denna typ av verksamhet finns inte i Sverige varför data om utsläpp och 
resursanvändning för svenska förhållanden saknas. Vår bedömning utifrån MKB-direktivets Bilaga 
III, är att samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden, även 
verksamheter med en produktion under direktivets tröskelvärde i Bilaga I, i de allra flesta fall kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi bedömer därmed att samtliga verksamheter med den 
aktuella verksamheten ska placeras i kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10-i gäller för 
anläggning för tillverkning av koks. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
5a 

Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 5a och är 
tillståndspliktiga. Det finns enbart två stycken anläggningar i Sverige. Utifrån information om dessa 
verksamheter  och utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, gör vi bedömningen att 
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi bedömer därmed att samtliga verksamheter med den aktuella verksamheten ska 
placeras i kategorin "Alltid BMP". Förslaget  innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.11-i gäller för 
anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
1 

Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga. Bestämmelsen omfattas delvis av MKB-
direktivets bilaga I, som omfattar förgasning eller kondensering av minst 500 ton per dag och tar 
upp stenkol (till skillnad från kol). Även verksamheter som ingår i den aktuella verksamhetskoden, 
men som inte omfattas av Bilaga I, antas dock, i de allra flesta fall, kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi bedömer därför att samtliga verksamheter som omfattas av bestämmelsen ska 
tillhöra kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.12-i gäller för 
anläggning för framställning av kol (hårt kol). Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Alltid BMP 

För verksamheter som omfattas av bestämmelsen gäller tillståndsplikt A. Verksamheterna 
omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). De omfattas dock inte av MKB-direktivets bilaga I eller 
II. Det finns ingen befintlig verksamhet i Sverige idag och vi saknar därmed underlag. Utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, bedöms att verksamheter med denna kod kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
innebär en ändring av gällande svensk rätt. I praktiken får detta ändring begränsad betydelse, 
eftersom det inte finns någon verksamhetsutövare med denna kod. Kategoriseringen "Alltid BMP" 
kan underlätta vid en eventuell framtida prövning av en verksamhet av detta slag. 

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.13 gäller för 
anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig 
enligt 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga, men omfattas inte av MKB-direktivet. Det 
finns bara en befintlig verksamhet i Sverige idag.   Utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga 
III, bedöms att betydande miljöpåveran bör kunna förekomma. Vi saknar underlag för att bedöma i 
vilken omfattning verksamheter enligt denna bestämmelse  i praktiken vid en bedömning, kan 
komma att medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen av om betydande miljöpåverkan 
föreligger bör därför prövas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk 
rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 11 - Stenkolsprodukter, raffinerade 
petroleumprodukter och kärnbränsle 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet NV förslag Motivering 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för 
anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II 
pkt 3f (tillverkning av briketter av kol och brunkol).  Bestämmelsen omfattar tillverkning av 
produkter ur kol. Miljömässigt bör det inte vara någon större skillnad mellan dessa verksamheter. 
Utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, bedöms att betydande miljöpåveran bör kunna 
förekomma. Vi saknar underlag för att bedöma i vilken omfattning verksamheter enligt denna kod  
i parktiken vid en bedömning kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen av 
om betydande miljöpåverkan föreligger bör därför prövas i varje enskilt fall.  Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30-i gäller för 
anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
1 Alltid BMP 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga. Anläggningar för raffinering av 
råolja omfattas av MKB-direktivets bilaga I, pkt 1. Miljöpåverkan bedöms vara densamma oavsett 
om det är olja eller gas som raffineras . Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna bestämmelse, i de allra flesta fall, medför betydande 
miljöpåverkan. Vi anser därför att det är mässigt motiverat att samtliga verksamheter med denna 
kod kategoriseras som "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för 
anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. 
framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, 
lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
3a och 3b Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 3a och b . Således 
ska dessa verksamheter kategoriseras som "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.   

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för 
behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen bedöms inte 
omfattas av MKB-direktivets bilaga I punkt 3b och inte heller av bilaga II punkt 3g "anläggningar 
för behandling och lagring av radioaktivt avfall (som inte omfattas av bilaga I)". Verksamheter som 
omfattas av denna kod är tillståndspliktiga och idag kategoriserade som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i MKB-direktivet bilaga III, bedöms att  miljöpåverkan vid behandling eller lagring av 
obestrålat kärnbränsle, kan vara betydande, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet 
med den aktuella koden kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär därför en ändring av gällande svensk rätt.  
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1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.01-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt. 
6a och bilaga 

II, pkt 6 
Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6a (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Av vägledingen framgår även att Bilaga I, pkt 6a (framställning av organiska 
baskemikalier) är avsedd att omfatta även plast, cellulosabaserade fibrer, syntetgummi, färger och 
pigment, ytaktiva ämnen och tensider med mera. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
bilaga III (främst alstrande av avfall, föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att 
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna 
verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.02-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt. 
6a och bilaga 

II, pkt 6 
Alltid BMP Se 12:1 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.03-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt. 
6a och bilaga 

II, pkt 6 
Alltid BMP Se 12:1 

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.04-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.05-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.06-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 
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7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.07-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.08-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.09-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.10-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.11-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.12-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten 
per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

13 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.13-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 
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14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.14-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

15 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.15-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.16-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

17 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.17-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.18-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

19 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.19-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

20 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

21 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.21-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller 
tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 
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22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.22-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller 
tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

23 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.23-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6b (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, 
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod 
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.24-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

25 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.25-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

26 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.26-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

27 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.27-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

28 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.28-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 
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29 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.29-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.30-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

31 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.31-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.32-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

33 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.33-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla 
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller 
kalium. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6c 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6c (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, 
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod 
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.34-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla 
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller 
kalium. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6c 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:33 
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35 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.35-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller 
biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6d 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6d (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, 
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod 
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

36 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.36-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller 
biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6d 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:35 

37 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.37 gäller för 
anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bil. II, pkt 6 Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga. De omfattas inte av industriutsläppsdirektivet 
(IED). Det är svårt att avgöra om de omfattas av MKB-direktivet, men enligt vår bedömning kan de 
eventuellt omfattas av Bilaga II, punkt 6b. Det finns ingen befintlig verksamhet med denna kod i 
Sverige idag och vi saknar därmed underlag. Frågan om betydande miljöpåverkan bör prövas i 
varje enskilt fall för verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Förslaget medför ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 

38 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.38-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6e 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6e (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. MKB-direktivets bilaga II punkt 6e omfattar "framställning av läkemedel med 
användning av en kemisk eller biologisk process" och i IED-direktivet görs heller ingen åtskillnad 
mellan tillverkning genom kemiska respektive biologiska reaktioner. Vi bedömer utifrån kriterierna 
i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, föroreningar och störningar) att 
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna 
verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 

39 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.39-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6e 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:38 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 12 - Kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

40 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.40 gäller för 
anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).   Anmälningsplikten gäller 
inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
6b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6b. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan 
bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.41 gäller för 
anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1–40 eller 42–47 §§. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
6a  

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6a. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan 
bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

42 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.42-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6f 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6f (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III att verksamheter som 
omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår 
därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin 
"alltid BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

43 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.43-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6f 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:42 

44 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.44 gäller för 
anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-
, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav bil. II, pkt 6 Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga och bedöms omfattas av MKB-
direktivets Bilaga II, pkt. 6. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till 
fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 12 - Kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

45 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.45 gäller för 
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka  1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. 
läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. 
sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller  5. ammunition.    
Tillståndsplikten gäller inte  1. tillverkning av mindre än 100 ton 
per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 
1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 2. tillverkning av färg 
eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår,  3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga 
kemiska produkter genom destillation, eller  5. om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bil. II, pkt 6 Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6.  Det bör 
därför göras en bedömning från fall till fall av om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 12 - Kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

46 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.46 gäller för 
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material,  2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,  3. mer än 10 
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §,  4. mer än 5 000 ton gasformiga 
kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller  5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.   Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6. 
Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till fall. Förslaget innebär ingen 
en ändring av gällande svensk rätt. 

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.47 gäller för 
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. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6. Därmed 
bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 13 - Gummi- och plastvaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning 
för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.   Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 9 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt. 9. Vi bedömer, 
utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall 
av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget medför ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för 
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 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 9 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt. 9. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt 
fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget medför ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för anläggning 
för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av  1. 
polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår,  2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår, eller  3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 6 och 9 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och bedöms mot bakgrund av Kommissionens 
vägledningsdokument omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte 
omfattas av Bilaga I) och/eller pkt 9 (Gummiindustri, tillverkning av elastomerbaserade produkter). 
Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra 
betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för 
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 §. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och bedöms mot bakgrund av Kommissionens 
vägledningsdokument omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte 
omfattas av Bilaga I). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför 
göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för anläggning 
för flamlaminering med plast.  

Behovs-
bedömning 

Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men bedöms inte omfattas av MKB-direktivet. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa 
fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för 
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 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och bedöms (mot bakgrund av Kommissionens 
vägledningsdokument) omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte 
omfattas av Bilaga I). Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen förändring av gällande 
svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 14 - Mineraliska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.05-i gäller för 
anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt. 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Miljöpåverkan från verksamheter 
med denna kod kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor 
anläggningen är. I Sverige finns endast ett fåtal anläggningar vars huvudsakliga verksamhet har 
denna kod. (I SMP finns två anläggningar, en för glas (200000 ton/år) och en för glasull (85000 
ton/år).) Miljöpåverkan framstår som stor, främst energianvändningen och dess utsläpp, samt för 
glasullstillverkning även utsläpp av ammoniak och PM10. För en anläggning med begränsad 
produktion (från 5000 ton/år) kan miljöpåverkan däremot bli begränsad.  Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Vi föreslår därmed en ändring av 
gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10-i gäller för 
anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av 
mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt. 
5e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5e. Miljöpåverkan från 
verksamheterna kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor 
anläggningen är.  I Sverige finns endast ett fåtal anläggningar vars huvudsakliga verksamhet har 
denna kod. (I SMP finns två anläggningar för produktion av mineralull, för en produktion av 45000 
respektive 100000 ton/år.) Påverkan kan vara stor, och består i bl.a utsläpp av fenol, ammoniak 
och NOx. För en anläggning med begränsad produktion (från 5000 ton/år) kan däremot påverkan 
vara begränsad.  Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Vi föreslår därmed en ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för 
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att  1. mer än 5 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP  bilaga II, pkt 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamhetskoden omfattar såväl 
tillverkning av glas, som blandning, smältning och syrabehandling av glasråvaror. I verksamhet 
enligt verksamhetskodens punkt 1 används arsenik eller bly, vilket gör att miljöpåverkan skulle 
kunna bli stor. I SMP finns två anläggningar (12000 resp 3800  ton/år) vilkas miljöpåverkan dock 
framstår som begränsad. Verksamheter i bestämmelsens punkt 2 bör  i normalfallet inte ge stor 
miljöpåverkan, då omfattningen är begränsad. Energianvändningen är dock en  viktig aspekt i båda 
delpunkterna. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Vi 
föreslår därmed en ändring av gällande svensk rätt. 

  

(173 av 639)



  40(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 14 - Mineraliska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för 
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att  1. mer än 500 kilogram 
glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 
per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

 bilaga II, pkt 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen 
ovan. Verksamheter av detta slag medför typiskt sett miljöeffekter i form av användning av energi 
och naturresurser men de bedöms i de allra flesta fall inte medföra betydande miljöpåverkan.  Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för 
anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av 14:1 MPF. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50-i gäller för 
anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, 
särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller 
porslin, med en  1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller  2. ugnskapacitet på mer 
än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 
kilogram per kubikmeter. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
5f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet, 
betydande användning av naturresurser och hög energiförbrukning. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att verksamheter av detta slag i många fall, dock inte 
de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för 
anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
5f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är tillståndspliktiga 
och omfattar användning av glasyr med tillsats av tungmetaller. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall.  Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
5f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, dock inte i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt 
fall.  Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70-i gäller för 
anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller  2. i annan 
ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
cement per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
5b Alltid BMP 

För verksamheter som omfattas av bestämmelsen gäller tillståndsplikt A. Verksamheterna 
omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). De omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Betydande 
miljöpåverkan kan uppstå i form av stora uttag av ändliga resurser, hög energianvändning samt 
utsläpp till luft (bl.a. klimatpåverkande gaser) och utsläpp av oönskade ämnen i vattnet såsom 
tungmetaller. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även omfattas av 
industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Kategoriseringen innebär 
ingen förändring av gällande svensk rätt.  

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för 
anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt. 
5b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5b. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet, 
betydande användning av naturresurser, hög energiförbrukning och utsläpp till vatten. 
Verksamheter av detta slag bedöms i många fall, dock inte de allra flesta, medföra betydande 
miljöpåverkan. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90-i gäller för 
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn 
eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet, 
betydande användning av ändliga resurser, hög energiförbrukning. Verksamheter av detta slag 
bedöms i många fall, dock inte de allra flesta, medföra betydande miljöpåverkan.Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i Bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

13 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton   1. betong eller 
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong 
eller cement per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130-i gäller för 
anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade 
produkter. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt. 
5, samt 

bilaga II, pkt 
5c 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt.. 5 och Bilaga II, pkt. 5c. Förslaget 
innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Det 
är fråga om anläggningar som alstrar farligt avfall innehållande asbest och som medför betydande 
eller risk för betydande störningar och föroreningar. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att 
även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för 
anläggning för behandling eller omvandling av asbest.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt. 
5, samt 

bilaga II, pkt 
5c 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 5 och Bilaga II, pkt. 5c. Förslaget 
innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Det 
är fråga om anläggningar som alstrar farligt avfall innehållande asbest och som medför betydande 
eller risk för betydande störningar och föroreningar. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att 
även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för 
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. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamheterna är anmälningspliktiga. 
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

18 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för 
anläggning för tillverkning av varor av asfalt. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan 
särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

19 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.170-i gäller för 
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller 
mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig, men omfattas inte av MKB-direktivet. Det finns ingen övre gräns 
i produktionsmängd angiven i verksamhetskoden. En verksamhet bedöms därför i enskilda fall 
kunna ha en betydande storlek och omfattning och kan därmed antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Det finns ingen sådan verksamhet i Sverige idag varför vi  saknar underlag för en 
närmare bedömning. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför prövas i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

20 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.180 gäller för 
anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
11g 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 11g. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Eftersom verksamheterna 
omfattas av direktivets Bilaga II bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas i varje enskilt 
fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10-i gäller för 
anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, 
om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 
900 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
4a, samt 

bilaga II pkt 
4a, 5a 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Förslaget innebär att fler 
verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  
Verksamhetskoden avser mycket stora anläggningar med omfattande verksamhet, betydande 
användning av naturresurser (t.ex. hög energiförbrukning), alstrande av avfall (stora mängder 
farligt avfall) och betydande störningar och föroreningar (t.ex. utsläpp till luft av bl.a. tungmetaller, 
förorening av mark, m.m.). Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter 
som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för 
anläggning för att  1. producera järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller  2. behandla järnbaserade metaller 
genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
4a och bilaga 
II pkt 4a, 4b, 

5a 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är 
idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som motiveras 
av strävan att följa MKB-direktivet. Vi föreslår att verksamhetskoden punkt 1 fortsatt kategoriseras 
som "Alltid BMP", medan punkt 2 bör bedömas från fall till fall. Att kategorisera bestämmelsens 
punkt 1 som "Alltid BMP" innebär en överimplementering av MKB-direktivet, eftersom direktivets 
Bilaga I, pkt 4a avser integrerade anläggningar för primärsmältning av gjutjärn och stål. I punkt 1 
inkluderas även anläggningar för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär smältning), 
inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, vilket omfattas av direktivets Bilaga II, pkt 4a.  De 
verksamheter som omfattas av verksamhetskodens punkt 1 kan dock i de allra flesta fall antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det är fråga om mycket stora anläggningar med omfattande 
verksamhet, betydande användning av naturresurser (t.ex. hög energiförbrukning), alstrande av 
avfall (stora mängder farligt avfall) och betydande störningar och föroreningar (t.ex. utsläpp till luft 
av bl.a. tungmetaller, förorening av mark). Att kategorisera bestämmelsens punkt 2 som 
"bedömning från fall till fall" innebär ingen avvikelse från MKB-direktivet (bil. II, pkt 4b i). Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att många av dessa verksamheter, dock 
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida dessa verksamheter 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.25-i gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 
200 ton råstål per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4b i Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A), 
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. 
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, 
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.26-i gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 
megawatt. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4b ii Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A), 
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. 
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, 
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.27-i gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att 
anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 
per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4b iii Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A), 
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. 
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, 
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. Vi 
bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att vissa verksamheter med denna 
kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig, men av mindre 
omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Verksamheten är idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. Vi 
bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att vissa verksamheter med denna 
kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40-i gäller för 
anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som 
motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med denna kod, dock inte de 
allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan innebära 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för 
anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 eller 14 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4c och 4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som 
motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med denna kod, dock inte de 
allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan innebära 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  

  

(178 av 639)



  45(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 15 - Stål och metall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för 
anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4c, 4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70-i gäller för 
anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
4b Alltid BMP Bilaga I 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80-i gäller för 
anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
4b Alltid BMP Bilaga I 

13 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100-i gäller för att i 
gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktionen av bly eller kadmium är mer än 4 ton 
per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d  Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är av betydande omfattning 
(produktion av mer än 1000 ton bly eller kadmium per kalenderår). Verksamheten alstrar stora 
mängder farligt avfall och medför utsläpp av tungmetaller. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra 
flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring 
av gällande svensk rätt.  

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101-i gäller för att i 
gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är av betydande omfattning 
(smältning av mer än 5000 ton icke-järnmetaller per kalenderår). Verksamheten genererar bl.a. 
buller, utsläpp till luft av stoft och förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för 
smältning av metall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att 
verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid 
BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för 
anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett 
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och 
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall, dock ej i samma 
omfattning som de verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Vi föreslår en ändring av 
gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med 
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för 
anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som 
anges i 11–15 §§.   Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och 
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall, dock ej i samma 
omfattning som de verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Vi föreslår en ändring av 
gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med 
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

17 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för 
anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och 
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall. Det kan vara fråga 
om gjutning av exempelvis bly och därmed utsläpp av bly till luft. Vi föreslår en ändring av gällande 
svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med 
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

18 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för 
anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
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1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10-i gäller för 
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 
mer än 30 kubikmeter. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga och omfattas av industriutsläppsdirektivet. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock inte i de allra flesta fall. 
Miljöpåverkan kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor 
anläggningen är, vilka kemikalier som används och hur processvatten hanteras. Fler och fler 
ytbehandlare väljer avloppsfria anläggningar men enligt emissionsdeklarationerna släpper omkring 
hälften av alla verksamhetsutövare ut avloppsvatten antingen till recipient eller till kommunalt 
avloppsreningsverk. Uttjänta behandlingsbad har alltid behandlats som farligt avfall men man går 
mer och mer mot att försöka avgifta dessa bad för att förlänga livslängden på dem.  Det bör därför 
göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för 
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om  1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 
mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och  2. verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock 
inte i de allra flesta fall.  Miljöpåverkan kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende 
på hur stor anläggningen är, vilka kemikalier som används och hur processvatten hanteras. Det bör 
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.25 gäller för 
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast.  Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 
eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt 
fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för 
anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
eller  2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte 
beläggning med metall som sker med vakuummetod. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock 
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Avloppsvattnet vid mekanisk 
metallbeläggning kan innehålla metaller i både löst form och partikelform, samt olika 
tillsatskemikalier. Eftersom alla avloppsvatten inte innehåller samma ämnen bör det ske en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för 
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 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan  MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för 
anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller 
termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock 
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De största effekterna på 
omgivningen sker till följd av luftutsläppen. De metaller som används är toxiska, stabila och 
ackumuleras i miljön. Kemikalier som kan finnas i avloppsvattnet är t.ex. olja och fett från gods, 
tensider, komplexbildare och andra processkemikalier. Eftersom förhållandena varierar vid dessa 
verksamheter, t.ex. storleken och omfattningen, bör det ske en bedömning i varje enskilt fall av 
om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring 
av gällande svensk rätt.  

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för att 
blästra mer än 500 kvadratmeter yta.  Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex. kemikaliehantering, utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen förändring av gällande svensk rätt.  

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för 
anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods 
per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Dessa verksamheter 
kan ha betydande utsläpp till luft och vatten (t.ex. utsläpp av metaller), alstra stora mängder avfall 
och farligt avfall och har hög resursanvändning, bl.a. vad gäller energi. Det kan också finnas 
verksamheter med en betydligt lägre påverkan. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det bör ske en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för 
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 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex.kemikaliehantering samt utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

  

(182 av 639)



  49(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 16 - Metall- och plastytbehandling, 
avfettning och färgborttagning 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.95 gäller för 
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. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4b iii 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas delvis av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4b iii. 
Miljöpåverkan består av t.ex. kemikaliehantering samt utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer att 
miljöpåverkan av dessa verksamheter i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Det bör därför ske en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  

  

(183 av 639)



  50(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 17 - Elektriska artiklar Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för 
anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som 
innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten medför en betydande hantering av 
kemikalier, t.ex. kemikalier som är prioriterade riskminskningsämnen eller som av 
Kemikalieinspektionen klassificeras som utfasningsämnen. Det finns därför en betydande risk för utsläpp 
av och olyckor med kemikalier, vilket kan medföra spridning av föroreningar till vatten, mark och luft. 
Betydande mängder farligt avfall innehållande t.ex. tungmetaller alstras. Vi bedömer, utifrån kriterierna 
i MKB-direktivets Bilaga III, att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra 
flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för 
anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som 
inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheten medför en betydande hantering av 
kemikalier, t.ex. kemikalier som är prioriterade riskminskningsämnen eller som av 
Kemikalieinspektionen klassificeras som utfasningsämnen. Det finns därför en betydande risk för utsläpp 
av och olyckor med kemikalier, vilket kan medföra spridning av föroreningar till vatten, mark och luft. 
Betydande mängder farligt avfall innehållande t.ex. tungmetaller alstras.Vi bedömer, utifrån kriterierna i 
MKB-direktivets Bilaga III, att det i många fall, dock ej i de allra flesta, kan vara fråga om betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för 
anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som 
innehåller kvicksilver. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Kvicksilver är ett utfasningsämne som samhället vidtar 
omfattande åtgärder för att fasa ut ur kretsloppet. Hanteringen av kvicksilver alltid innebära att frågan 
om betydande miljöpåverkan aktualiseras. En miljökonsekvensbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning kan  behövas för att alternativ ska kunna prövas. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att det i många fall, dock ej i de allra flesta, kan vara fråga om betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40-i gäller för 
anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning 
eller grafitisering. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig (A), omfattas av IED-
direktivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. Det finns ingen sådan verksamhet i 
Sverige. Någon svensk erfarenhet av miljöpåverkan finns därför inte. Anläggningstypen har historiskt 
värderats som en anläggning med prövningsnivå A, vilket indikerar att det kan vara fråga om betydande 
miljöpåverkan. Mot bakgrund av att det är en A-verksamhet som även omfattas av IED-direktivet 
bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för 
anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhet enligt denna bestämmelse kan antas 
innebära liknande processer och hantering som för bestämmelsen ovan. Det finns ingen sådan 
verksamhet i Sverige. Någon erfarenhet av miljöpåverkan finns därför inte. Anläggningstypen har 
historiskt värderats som en anläggning med prövningsnivå A vilket indikerar att det kan vara fråga om 
betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för 
anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Det finns få verksamheter vars huvudverksamhet har 
denna verksamhetskod. Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i 
anmälningsärendet utan MKB. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

  

(184 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 18 - Metallbearbetning Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för 
anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för 
provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 11f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall.  Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för 
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av  
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är tillståndspliktiga 
och kategoriseras idag som "Alltid BMP".  Det kan röra sig om sammansättningsfabriker utan 
metallbearbetning och i dessa fall är miljöpåverkan begränsad. Verksamheter med denna kod kan, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i 
de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för 
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  2. fler än 10 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.   
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de flesta. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för 
anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning,  2. tillverkning 
av flygplan, eller  3. reparation av flygplan. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4i och 4h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4i och 4h. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

  

(185 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 18 - Metallbearbetning Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för 
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med 
en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 
000 kvadratmeter.  

Alltid BMP  bilaga II, pkt 
4f, g, h och i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas ofta av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f, g, h och i. MKB-direktivet 
omfattar dock inte verksamheter med maskinell metallbearbetning med andra syften än 
produktion av enheter avsedda för produkter inom området landtransporter, sjöfart, luftfart och 
järnväg. Det kan dock antas rimligt att miljöpåverkan blir mer eller mindre analog oavsett för 
vilken sektor produktionen sker. Sektorsvalet för produktionen kan också löpande och snabbt 
ändras, vilket understryker rimligheten av en gemensam kategorisering för denna typ av 
verksamhet, oavsett vad tillverkade produkter ska användas inom för sektor. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga och är idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande 
svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Verksamheter som omfattas av 
denna kod är stora (tillverkningsyta exklusive enbart montering överstigande 100 000 kvm). 
Verksamheterna kan medföra betydande miljöpåverkan i form av energiförbrukning, alstrande av 
stora mängder avfall och farligt avfall, utsläpp till luft av stoft, oljedimma, lösningsmedel etc., samt 
utsläpp till vatten. Verksamheter med denna kod bedöms, utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga 
III, kunna medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  
Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för 
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.  Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för 
vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen 
till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

Alltid BMP 

bilaga II, 
alternativen 
pkt 4f, g, h 

och i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas ofta av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4f, g, h och i. MKB-direktivet 
omfattar dock inte verksamheter med maskinell metallbearbetning med andra syften än 
produktion av enheter avsedda för produkter inom området landtransporter, sjöfart, luftfart och 
järnväg. Det kan dock antas rimligt att miljöpåverkan blir mer eller mindre analog oavsett för 
vilken sektor produktionen sker. Sektorsvalet för produktionen kan också löpande och snabbt 
ändras, vilket understryker rimligheten av en gemensam kategorisering för denna typ av 
verksamhet, oavsett vad tillverkade produkter ska användas inom för sektor. Även om 
tillverkningsytan inte överstiger 100 000 kvm (se bestämmelsen ovan) är det även här frågan om 
verksamheter med stor omfattning. Verksamheterna medför miljöpåverkan i form av 
energiförbrukning, alstrande av stora mängder avfall och farligt avfall, utsläpp till luft av stoft, 
oljedimma, lösningsmedel etc., samt utsläpp till vatten. Verksamheter med denna kod bedöms, 
utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, kunna medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i 
de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för 
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. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
4f, g, h och i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f, g, h och i. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär en förändring av gällande svensk rätt.   

  

(186 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 18 - Metallbearbetning Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för 
byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten 
inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Ingen sådan 
verksamhet finns i Sverige idag, enligt SMP. Vi föreslår" Alltid BMP" för dessa verksamheter 
eftersom vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att det i de allra flesta fallen 
bör vara fråga om betydande miljöpåverkan. Det kan antas att den aktuella byggnationen är 
omfattande och sker i kustområden.  Betydande risker för utsläpp och störningar direkt till 
recipient bedöms föreligga liksom tunga transporter och buller. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.   

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för 
skeppsvarv.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4g 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4g. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

  

(187 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 19 - Förbrukning av organiska lösningsmedel Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10-i gäller för anläggning för att 
appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, 
impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller 
mer än 200 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II pkt 
4e Alltid BMP 

Vissa verksamheter som omfattas av denna kod omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II, punkt 4e. Verksamheterna är tillståndspliktiga och tillhör idag 
kategorin "Alltid BMP". Verksamheterna har en stor omfattning och hanterar 
bl.a. stora mängder miljöfarliga kemikalier.  Utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan antas i de allra 
flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.15 gäller för anläggning där det per 
kalenderår förbrukas  1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,   2. 
mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,  3. mer än 50 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller  4. mer än 100 ton 
organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska 
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av den förordningen.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
 bilaga II, 

punkt 4e och 
6b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga. Vissa omfattas  av MKB-direktivets Bilaga 
II, punkt 4e eller 6b. Verksamheterna är av stor omfattning och hanterar bl.a. 
stora mängder miljöfarliga kemikalier. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de 
allra flesta fall. En bedömning av om en verksamhet medför betydande 
miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring 
av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för anläggning där organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med  1. mer än 1 ton i ytrengöring, om 
lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som  a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks 
kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” 
(R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 2. 
mer än 2 ton i annan ytrengöring,  3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller  4. 
mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav 
bilaga II, 

punkt 4e och 
6a-c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga. Vissa omfattas av  MKB-
direktivets bilaga II, punkt 4e eller 6a-c. Huruvida en verksamhet som omfattas 
av denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas 
i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

  

(188 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 19 - Förbrukning av organiska lösningsmedel Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.35 gäller för 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 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är 
begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan 
normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för 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 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är 
begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan 
normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

  

(189 av 639)



  56(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 20 - Hantering av bränsle och andra kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för anläggning för lagring eller 
annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 
ton per kalenderår,  2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 
kalenderår och produkterna  a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller  b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden 
kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som 
avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt 
21 och bilaga 
II, pkt 3c, 3d 

eller 6c 

Alltid BMP 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tilllståndspliktiga. 
Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 21 och Bilaga. II, 
pkt. 3c, 3d eller 6c. Anläggningar för lagring av petrokemiska 
produkter/oljor/petroleumprodukter eller kemiska produkter med en kapacitet 
på 200 000 ton eller mer omfattas av MKB-direktivet, bil. I, pkt 21. Förslaget 
innebär en avvikelse från MKB-direktivet, eftersom vi bedömer att även 
verksamheter som omfattas av bil. II, pkt 3c, 3d eller 6c, bör inkluderas i 
kategorin "Alltid BMP".  Bestämmelsen omfattar mycket stora anläggningar 
med omfattande och betydande verksamhet som avser lagring och hantering 
av för miljön mycket skadliga produkter. Vi bedömer, utifrån MKB-direktivets 
Bilaga III, att samtliga verksamheter som faller under bestämmelsen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Verksamheterna medför 
risk för betydande föroreningar och störningar. Förslaget innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

  

(190 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 20 - Hantering av bränsle och andra kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för 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 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller   3. andra kemiska produkter än som 
avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3c, 3d, 3e 

och 6c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-
direktivets Bilaga II, pkt. 3c, 3d, 3e och 6c. Frågan om betydande miljöpåverkan 
bör därför prövas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för anläggning för lagring av 
mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.  Tillståndsplikten 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga II, pkt 

3c, 3d, 3e 
och 6c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3c, 3d, 3e och 6c. Enligt SMP finns ingen 
verksamhetsutövare i Sverige som har denna kod som huvudsaklig verksamhet. 
Frågan om betydande miljöpåverkan bör prövas i varje enskilt fall. Förslaget 
innebär en förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för lagring av 
mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.  

Behovs-
bedömning 

 bilaga II, pkt 
3e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga och omfattas 
delvis av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3e, som inkluderar fossila bränslen, men 
inte biobränslen som bränsleflis eller annat träbränsle. Miljöpåverkan, inklusive 
risken för brand, bedöms emellertid likartad för de olika typerna av 
bränslelagring och är risken för brand är t.o.m. högre för träbränslen. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta, för samtliga 
verksamhetstyper som omfattas av koden.  Därför bedömer vi att frågan om 
betydande miljöpåverkan bör bedömas från fall till fall för samtliga 
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Förslaget innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

  

(191 av 639)
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.01 gäller för 
anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer 
än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om 
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-
farligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen innebär 
tillståndspliktig. Miljöpåverkan kan uppstå i form av utsläpp av metan eller luktstörningar. 
Verksamheter av detta slag bedöms, utifrån kriterna i MKB-direktivets Bilaga III, kunna medföra 
betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen förändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.02 gäller för 
anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 
biogas.  Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall 
och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och bestämmelser avser anmälningsplikt. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.  
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05-i gäller för 
anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än 
kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt 
tillförd bränsleeffekt eller mer. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen innebär 
tillståndspliktig. Enligt Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) finns det inte någon aktiv 
verksamhet med denna kod i Sverige. Vårt underlag för en bedömning av om verksamheternas 
karakteristiska egenskaper och dessas effekter kan antas utgöra betydande miljöpåverkan är 
därför litet. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med denna kod kan 
medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.15 gäller för 
anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Vid uppgradering trycksätts ofta gasen för att kunna avskilja vatten och koldioxid. 
Detta kan öka risken för läckage av metangas. Bestämmelsen omfattar även annan framställning 
av gasformigt bränsle såsom gasol från glycerol, vätgas från rå biogas och dimetyleter (DME) från 
rå biogas. Bestämmelsen gäller således för verksamheter med varierande omfattning, komplexitet 
och grad av miljöpåverkan. Vi gör bedömningen, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att 
betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för 
anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. 
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för 
kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

2b och bilaga 
II, pkt 3a 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Kärnkraftsreaktorer omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 2b . Direktivets Bilaga I undantar 
dock forskningsanläggningar som producerar och omvandlar klyvbara och fertila material och 
vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt. Dessa anläggningar bedöms 
omfattas av direktivets Bilaga II, pkt 3a. Det finns inga sådana forskningsanläggningar i drift i 
Sverige, men inom EU finns det 13 st. För sådana små forskningsanläggningar bör en bedömning 
göras från fall till fall av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Övriga 
verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden föreslås fortsatt kategoriseras som 
”Alltid BMP”. Vi föreslår därför en ändring av gällande svensk rätt. 

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i gäller för 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 300 megawatt. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
2a Alltid BMP Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 2a. De omfattas 

även av industriutsläppsdirektivet (IED). Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50-i gäller för 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3a. De omfattas 
även av industriutsläppsdirektivet (IED). Anläggningarna är av mindre omfattning än de som 
omfattas av bestämmelsen ovan, men de kan variera väsentligt i storlek (50 till 300 MW). Olika 
typer av bränslen och bränslemixer kan användas liksom olika typer av installationer och 
utrustning t.ex. rökgaskondensering. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både luft 
och vatten (t.ex. rökgaskondensat). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att 
betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra flesta fall. Därför bör frågan om 
betydande miljöpåverkan avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande 
svensk rätt. 

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a. 
Anläggningarna är av mindre omfattning än de som omfattas av bestämmelsen ovan. Olika typer 
av bränslen och bränslemixer kan användas liksom olika typer av installationer och utrustning t.ex. 
rökgaskondensering. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både luft och vatten (t.ex. 
rökgaskondensat). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra flesta fall. Därför bör frågan om betydande 
miljöpåverkan avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för 
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. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a. 
Verksamheteter som omfattas av denna bestämmelse är av mindre omfattning än de som 
omfattas av bestämmelserna ovan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör avgöras i varje enskilt 
fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för 
gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av 
högst 20 megawatt. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a.  Bestämmelsen innebär 
anmälningsplikt. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Frågan om betydande 
miljöpåverkan bör avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk 
rätt. 

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för 
verksamhet med  1. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre 150 meter,  2. ett vindkraftverk som 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans 
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller  3. ett 
vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det 
andra vindkraftverket påbörjades. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
3i Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3i. Bestämmelsen innebär 
tillståndspliktig och tillhör idag kategorin "Alltid BMP". Vid etablering av verksamheten tas 
jungfrulig mark ofta i anspråk vilket ofta ställer krav på mer omfattande prövningsunderlag. 
Vindkraft uppförs ofta i naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av 
skyddsvärda arter såsom rovfåglar och fladdermöss. Vindkraftverk uppförs också ofta i miljöer 
med låg nivå av bakgrundsljud. Sammantaget bedöms att vindkraftsetableringar enligt denna 
verksamhetskod, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall. Vi bedömer därmed att kategorin "Alltid BMP" ska gälla. Detta 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för 
verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,  2. ett vindkraftverk 
som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller  3. ett 
eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra 
sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av 
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten eller verksamheterna med de andra 
vindkraftverken påbörjades.   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
3i Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3i. Verksamheterna är tillståndspliktiga 
och tillhör idag kategorin "Alltid BMP". Vid etablering av verksamheten tas jungfrulig mark ofta i 
anspråk vilket ofta ställer krav på mer omfattande prövningsunderlag. Vindkraft uppförs ofta i 
naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av skyddsvärda arter såsom rovfåglar 
och fladdermöss. Vindkraftverk uppförs också ofta i miljöer med låg nivå av bakgrundsljud. 
Sammantaget bedöms att vindkraftsetableringar enligt denna verksamhetskod, utifrån kriterierna i 
MKB-direktivets Bilaga III, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Vi 
bedömer därmed att kategorin "Alltid BMP" ska gälla. Detta medför ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 

15 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för 
verksamhet med  1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står 
tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga. Grupper av vindkraftverk 
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3i. Vindkraft tar ofta oexploaterad mark i anspråk, vilket 
kan ställa krav på omfattande prövningsunderlag. Vindkraft uppförs ofta i miljöer med låg nivå av 
bakgrundljud, samt i naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av skyddsvärda 
arter såsom rovfåglar och fladdermöss . Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets 
bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan antas i flera fall, dock ej i de allra flesta, för samtliga 
verksamheter som omfattas av den aktuella koden. En bedömning från fall till fall av om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras för samtliga 
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Det innebär en viss avvikelse från MKB-direktivet, 
eftersom inte enbart grupper av vindkraftverk inkluderas i verksamhetskoden. Förslaget medför 
ingen ändring av gällande svensk rätt. 

16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för 
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för 
anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

  

(195 av 639)



  62(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 22 - Avveckling av kärnreaktorer Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för 
verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn 
stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift 
och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat 
radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen.  

Alltid BMP bilaga I, pkt 
2b Alltid BMP 

Verksamheter med denna kod omfattas till största delen av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 2b. 
Bilaga I undantar dock forskningsreaktorer under 1 kilowatt. Vidare omfattar MKB-direktivets 
Bilaga I "nedmontering och avveckling", men i verksamhetskoden i miljöprövningsförordningen 
står det "från det att reaktorn stängs av", vilket medför tolkningssvårigheter. Det kan övervägas 
om verksamhetskoden bör ändras så att det framgår att tillstånd krävs för nedmontering och 
avveckling, men inte för att att stänga av reaktorn. Vi bedömer att verksamheter med denna kod 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Förslaget medför ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 23 - Fordonsservice och drivmedelshantering Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för 
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.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för 
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 §.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 24 - Hamnar och flygplatser Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn 
där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 
350.   Tillståndsplikten gäller inte  1. hamn för Försvarsmakten, 
eller  2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår.  

Alltid BMP 

bilaga I, pkt 
8a och 8b 

samt bilaga 
II, pkt 10e 

Alltid BMP 

Bestämmelsen omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 8a. Verksamhetenskoden 
omfattar därutöver färjekajer med mer än tio planerade anlöp per kalenderår, vid sk. yttre 
hamnar. Byggande av sådana färjekajer omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 10e. Vi bedömer 
att färjekajer med fler än 10 anlöp per kalenderår, är jämförbara med de hamnanläggningar som 
omfattas av direktivets bilaga I, vad avser frågan om betydande miljöpåverkan. Det är här fråga 
om mycket stora anläggningar med omfattande och betydande verksamhet som tar stor yta i 
anspråk i ofta mycket känsliga miljöer. Verksamheterna innebär ofta betydande hantering av för 
miljön mycket skadliga produkter, t.ex. fartygsbränslen och andra kemiska produkter. 
Verksamheterna medför betydande föroreningar och störningar från själva hamnverksamheten 
och från de fartyg som trafikerar dessa hamnar och kajer. Betydande störningar i form av 
luftföroreningar, t.ex. från förbränning av bränslen på själva fartygen, är ofta förekommande, 
liksom buller från hamnverksamheten och anlöpande fartyg. Verksamheten alstrar betydande 
mängder avfall, ofta farligt avfall. Transportverksamheten till och från hamnarna är ofta 
betydande och medför betydande störningar i form av luftföroreningar och buller. Vid dessa 
verksamheter, som hanterar stora mängder produkter (t.ex. kemiska produkter eller fossila 
bränslen), finns en betydande risk för olyckor. Olyckor som, pga de hanterade produkterna 
karaktär, kan innebära betydande skada på omgivning och miljö. Vi gör bedömningen att en 
bedömning från fall till fall, enligt MKB-direktivets Bilaga III, i de allra flesta fall skulle leda till att 
verksamheter som faller under bestämmelsen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”.  Därför 
föreslås kategorin "Alltid BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för 
fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.  Anmälningsplikten 
gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
10 e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 10e. Bestämmelsen 
innebär anmälningsplikt. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att 
verksamheterna i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. Hamn för försvarsmakten 
borde kunna omfattas av bilaga I om de får anlöpas av fartyg som är mer än 1350. De ska isåfall 
utgöra alltid BMP. 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil 
flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.    
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
4 §.  

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

7a och bilaga 
II, pkt 10d 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 7a men även av Bilaga II, pkt 
10d (flygplatser med banlängd från 2 100 meter ned till 1 200 meter). Verksamheter som omfattas 
av denna bestämmelse är stora anläggningar som ger upphov till betydande bullerstörningar och 
innebär hantering av miljöskadliga produkter, t.ex. flygbränslen och avisningskemikalier, medför 
utsläpp till luft och vatten, samt genererar avfall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på Bilaga II, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför 
motiverad för hela verksamhetskoden. Förslaget innebär alltså att fler verksamheter än de som 
omfattas av direktivets Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Förslaget innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 24 - Hamnar och flygplatser Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för 
flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller 
den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.  

Alltid BMP 
 bil. 1, pkt 7a 
och bil. 2, pkt 

10d 
Alltid BMP 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 7a, men även av Bilaga II, pkt 
10d. Verksamheter som omfattas av denna kod är stora anläggningar som ger upphov till 
betydande bullerstörningar och innebär hantering av miljöskadliga produkter, t.ex. flygbränslen 
och avisningskemikalier, medför utsläpp till luft och vatten, samt genererar avfall. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av 
bestämmelsen, men finns på direktivets Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de 
allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för samtliga verksamheter som 
omfattas av bestämmelsen. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för 
flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum.   Anmälningsplikten gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.  

Behovs-
bedömning bil II, pkt 10d Behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 10d. Bestämmelsen innebär 
anmälningsplikt och de verksamheter som omfattas är mindre än de verksamheter som omfattas 
av 3 och 4 §§. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att verksamheterna i vissa fall, 
dock inte i de allra flesta, kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 25 - Laboratorier Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för 
kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
större än 5 000 kvadratmeter.    Anmälningsplikten gäller inte 
laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning,  2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller  3. ingår i utbildningslokaler som är 
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 26 - Tankrengöring Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för 
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av 
kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt 
föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för 
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna 
omfattar hantering av kemiska produkter med potentiellt betydande miljöpåverkan. De olika 
verksamheterna kan ha skiftande omfattning och innebära hantering av olika typer av 
tankar/cisterner/containrar som kan ha innehållit olika typer av produkter med varierande 
miljöfarlighet. Betydande utsläpp av förorenat avloppsvatten kan förekomma. Verksamheterna 
alstrar ofta betydande mängder farligt avfall. Utsläpp till luft sker i form av exempelvis 
lösningsmedel eller miljöfarliga ångor från de produkter som förvarats i tankarna. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att verksamheter som omfattas av denna kod kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för 
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §.  

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

  

(201 av 639)



  68(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 27 - Hälso- och sjukvård Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för 
sjukhus med fler än 200 vårdplatser.  Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex. energianvändning och restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för 
anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 
används som steriliseringsmedel.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex. energianvändning och restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 28 - Rening av avloppsvatten Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för 
avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

13 och bilaga 
II, pkt 11c 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I (avloppsreningsverk över 150 000 pe (pe enligt 
definitionen i artikel 2.6 i rådets direktiv 91/271/EEG)) och II (övriga avloppsreningsverk). 
Verksamheten är tillståndspliktig och hela verksamhetskoden kategoriseras idag som "Alltid BMP". 
För avloppsreningsverk från 10 000 pe gäller särskilda krav avseende kontroll enligt NFS 2016:6, 
eftersom de bedömts ha potentiellt större miljöpåverkan än mindre anläggningar. Vi bedömer, 
utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, att anläggningar från 10 000 pe i de allra flesta fall 
medför betydande miljöpåverkan. Anläggningar mellan 2000 och 10 000 pe kan i många fall, dock 
inte de allra flesta, antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi bedömer därför att 
avloppsreningsverk större än 10 000 pe ska kategoriseras som "Alltid BMP", medan 
avloppsreningsverk mellan 2000 och 10 000 ska frågan om betydande miljöpåverkan bedömas 
från fall till fall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.11 gäller för 
avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer 
eller fler.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II (övriga avloppsreningsverk). Verksamheten är 
tillståndspliktig och kategoriseras idag som "Alltid BMP". Verksamhetskoden gäller för 
avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Detta innebär att avloppsreningsverk som överstiger 10 000 pe inte kan 
hamna i denna kod. Anläggningar som omfattas av denna kod kan i många fall, dock inte de allra 
flesta, antas medföra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör 
bedömas från fall till fall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.15-i gäller för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en 
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Miljöpåverkan kan 
skilja mellan olika anläggningar, bl.a. beroende på vilken slags industriutsläppsverksamhet som 
avloppsreningsanläggningen tar emot avloppsvatten från. En bedömning av om en verksamhet 
enligt denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enkilt fall. 
Kategoriseringen medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och finns på MKB-direktivets Bilaga II (som omfattar 
avloppsreningsverk som inte omfattas av Bilaga I). Frågan om betydande miljöpåverkan bör 
bedömas från fall till fall. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

5§ Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180-i gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller 
mer än 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200-i gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår.   I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
10 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

10 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår.  I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
10 Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamhetskoden är idag inte kategoriserad 
som "Alltid BMP". Förslaget innebär en anpassning av svensk rätt som motiveras av att följa MKB-
direktivets tvingande krav. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210-i gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är  1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  I 
den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

10 och bilaga 
II, pkt 11b 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamheterna kan, i de fall 
kapaciteten understiger 25 000 ton per år, omfattas enbart av Bilaga II. Förslaget innebär att något 
fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Samtliga 
verksamheter är av betydande omfattning. Anläggningarna får utöver den tillåtna mängden avfall 
också förbränna annat.  Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft 
(t.ex. rökgaskondensat). Betydande bullerstörningar kan förekomma. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på 
Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" 
är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt. 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. 
mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  I den 
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
10 och bilaga 

II, pkt 11b 
Alltid BMP 

Omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I.  Verksamheterna kan, i de fall kapaciteten 
understiger 25 000 ton per år, omfattas enbart av Bilaga II. Förslaget innebär att något fler 
verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Verksamheterna är 
av betydande omfattning.  Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft 
(t.ex. rökgaskondensat). Betydande bullerstörningar kan förekomma. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på 
Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" 
är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för 
samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är  1. mer än 10 ton per dygn, eller  
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan 
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras 
i varje enskilt fall. 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller  2. 
mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan 
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras 
i varje enskilt fall. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är  1. högst 3 ton per timme, eller  2. 
mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.   I den 
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Vi föreslår en ändring 
av gällande svensk rätt. Ändringen motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Verksamheten 
kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras 
i varje enskilt fall. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller  2. 
mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.   I den 
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan 
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
Ändringen av gällande rätt motiveras av MKB-direktivets krav. En bedömning av om verksamheten 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör göras i varje enskilt fall. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.271 gäller för att 
deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om  
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. 
föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de allra flesta fall. Miljöpåverkan från verksamheterna kan 
skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall. 

19 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att 
deponera icke-farliga muddermassor 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. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. 
Miljöpåverkan från verksamheterna kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. Det är 
därför inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning 
av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär en ändring av gällande svensk rätt. Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar en 
mindre mängd muddermassor och att massorna ska vara klassificerade som "endast ringa 
föroreningsrisk" bedöms behov av MKB föreligga i ett mycket begränsat antal fall. Behov av 
skyddsåtgärder och dylikt bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

20 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290-i gäller för att 
deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b Alltid BMP 

Verksamheten är tillståndspliktig (A) och omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). 
Verksamheten finns på MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att 
verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan i många 
fall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet 
bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget medför ingen ändring av svensk rätt. 

21 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300-i gäller för att 
deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om  1. den tillförda 
mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per 
kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton.   Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  En ändring av gällande 
svensk rätt föreslås och motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Utifrån kriterierna i Bilaga III 
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i många fall, men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för att 
deponera icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

23 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320-i gäller för att 
deponera farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton 
farligt avfall per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330-i gäller för att 
deponera farligt avfall, om  1. den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. 
mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig 
enligt 23 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

25 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för att 
deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig 
enligt 23 eller 24 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

26 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för 
sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess 
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheter med denna verksamhetskod är deponier som fått sin sluttäckning godkänd. 
Verksamhetskoden avser en pågående miljöfarlig verksamhet men inte en aktiv verksamhet. 
Verksamhetskoden aktualiseras i huvudsak när en ansökan om återkallelse av tillstånd godkänts. 
Det är alltså fråga om befintlig verksamhet som funnits på platsen och bedrivits i enlighet med 
tillstånd. Det är inte heller fråga om en omprövning varför MKB-direktivets krav på bedömning av 
miljökonsekvenser inte är tillämpligt.  
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27 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.381 gäller för att 1. 
återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 
om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår, eller 2. bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälningspliktig enligt 38 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II, 

pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i Bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets Bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör klassificeras som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod  som 
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men 
inte i de allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av 
denna kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. 
Huruvida verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-
direktivet.  

28 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.383 gäller för att 
behandla farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt 67 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Bestämmelsen bedöms omfattas av Bilaga II pkt 11. Bestämmelsen bör inte träffas av MKB-
direktivets Bilaga I pkt. 9 eftersom bestämmelsen är underordnad 29 kap. 67 § MPF.  Utifrån 
kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II  inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. 
Huruvida verksamheten medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 
(Vår bedömning är att övergångsbestämmelserna för MKB-förordningen innehåller en felskrivning 
för denna verksamhetskod då den tidigare utgjorde "Alltid BMP". För det fall att det är så innebär 
förslaget en ändring som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet. I annat fall innebär 
förslaget ingen ändring av gällande rätt.) 

29 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.391 gäller för att 
återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 
om  1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 2. 
behandlingen leder till materialåtervinning. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II, 

pkt 11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör vara klassificerade som "Alltid BMP" för att 
säkerställa att MKB-direktivets krav uppfylls. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att 
verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i många fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheter 
medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Kriterierna för 
undersökningen av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan i FMH gör det 
inte möjligt att placera verksamheter som omfattas av MKB-direktivets Bilaga I i 26a § FMH.  
Eftersom verksamheterna är små känns det dock inte helt proportiornerligt att de ska vara 
kategoriserade som "Alltid BMP" eller tillståndspliktiga. De kommer med stor säkerhet att falla 
under annan verksamhetskod varför denna prövningskod sällan torde utgöra huvudkod.  
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30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.161 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om 
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och  1. den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten 
gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP  bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Den påverkan på 
miljön som verksamheterna kan ge upphov till utgörs huvudsakligen av risk för lukt från 
exempelvis kompostering, emission av växthusgaser samt utsläpp och störningar från transporter 
och entreprenadmaskiner. Behandlingsmetoderna och typen av avfall kan variera väsentligt från 
anläggning till anläggning. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna 
verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta. Huruvida verksamhetern medför betydande 
miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 

31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att 
behandla 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 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Det bör därför göras 
en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att 
behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I pkt 9 
och 10, 

bilaga II, pkt 
11b och/eller 

11i 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna bedöms omfattas i huvudsak omfattas av MKB-direktivets bilaga II p 11 b och 
potentiellt  11 i som omfattar djurkadaver vilket är en snävare definition än animaliskt avfall.  
Verksamheter som kan avse bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, 
kemisk behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering 
omfattas av MKB-direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-
486/04 följer att begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även 
återvinningsförfaranden och de omfattas således av Bilaga I. Detta är även fallet om 
verksamheten. Animaliskt avfall torde enbart i undantagsfall utgöra farligt avfall. Utifrån 
direktivets kriterier i Bilaga III bedöms att verksamheterna som inte omfattas av Bilaga I i vissa fall, 
dock inte de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan. Med anledning av att 
bestämmelsen inte har något övre tröskelvärde kan verksamhet träffas av bilaga I om mängden 
överstiger 100 ton per dygn.  Verksamheter som träffas av bilaga I bör vara klassificerade som 
"Alltid BMP" för att säkerställa att MKB-direktivets krav uppfylls. Miljöpåverkan innefattar utsläpp 
och störningar i form av föroreningar till vatten, buller och inte minst genom lukt till omgivningen. 
För verksamheter som omfattas av Bilaga II bör omfattningen av en verksamhets miljöpåverkan 
kunna variera beroende på typ av avfall och behandlingsmetod. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en sådan verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En delning av bestämmelsen är därför motiverad. Förslaget innebär en ändring av 
gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  
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33 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.251 gäller för att 
yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom 
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden 
avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11 b 

och/eller 11i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är 
anmälningspliktig. Endast i det fall avfall utgör farligt avfall aktualiseras bilaga I. Verksamheter som 
omfattas av Bilaga I bör vara klassificerade som "Alltid BMP" för att säkerställa att MKB-direktivets 
krav uppfylls. Kriterierna för undersökningen av om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i FMH gör det inte möjligt att placera verksamheter som omfattas av MKB-
direktivets Bilaga I i 26a § FMH.  Eftersom verksamheterna är små känns det dock inte helt 
proportiornerligt att de ska vara kategoriserade som "Alltid BMP" eller tillståndspliktiga.  Vi 
bedömer dock att ett ytterst fåtal verksamheter hanterar farligt avfall. Avseende de verksamheter 
som enbart omfattas av bilaga II bör det bedömas huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i varje enskilt fall.   

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att 
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att 
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Miljöpåverkan från verksamheterna kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. Det är 
därför inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning 
av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Behov av MKB bör 
föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas 
i anmälningsärendet varför ändringen enbart bör innebära en mindre ökad administrativ börda.  

36 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.361 gäller för att 
behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II 

pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör  klassificeras som "Alltid BMP" för att 
uppfylla direktivets krav.  Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna 
verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga 
verksamheter som omfattas av denna kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att 
mängden massor som hanteras är begränsad. Huruvida verksamhetern medför betydande 
miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Förslaget innebär en ändring av gällande rätt 
som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  
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37 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för att 
behandla 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 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I pkt 
10, bilaga II, 

pkt 11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Potentiellt skulle verksamheter som kan avse bortskaffande av mer än 100 ton avfall per dygn 
enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 
om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, 
under rubrik D9 omfattas av MKB-direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 
2006 — MÅL C-486/04 följer att begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även 
återvinningsförfaranden och de omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör  klassificeras 
som "Alltid BMP" för att uppfylla direktivets krav.  Vår bedömning är att enbart ett mycket fåtal 
antal fall verksamheter enligt denna kod skulle träffas av den bestämmelsen även om de faktiska 
utformningen av verksamhetsbeskrivningen möjliggör det. Miljöpåverkan från verksamheterna 
bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på 
lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav 
på bedömning av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt 
säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav.Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Behov av MKB bör föreligga i ett 
mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i 
anmälningsärendet. (Denna verksamhetskod skulle kunna begränsas i mängd 100 ton per dygn för 
att säkerställa att man ej träffas av bilaga I.) 

38 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.382 gäller för att 
på ett sjukhus konvertera smittförande avfall. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b Inga krav 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Konvertering av smittförande avfall, till exempel autoklavering, sker ofta på sjukhus. Konvertering 
är att anse som en behandling av farligt avfall där syftet är att behandla avfallet så att smittrisken 
elimineras.  Med beaktade av att det är en specifik verksamhet med liten omfattning som inte 
påverkar omgivningen och verksamhetens lokalisering är begränsad till just ett sjukhus  bedömer 
vi att denna verksamhet inte medför betydande miljöpåverkan. Behov av skyddsåtgärder kan 
hanteras inom ramen för anmälningsärendet. 

39 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att 
avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är 
högst 2 000 ton. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Miljöpåverkan från verksamheterna bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan 
skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta 
verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande 
miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar enbart avvattning bör behov av MKB föreligga i 
ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i 
anmälningsärendet i de allra flesta fall.  
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40 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att 
återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår 
genom mekanisk bearbetning.   Tillståndsplikten gäller inte 1. för 
att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 2. om återvinningen är tillståndspliktig 
enligt 65 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, 
att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. 
Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande 
svensk rätt.  

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att 
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. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Verksamheten är anmälningspliktig.  Vi 
bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan medför betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan 
från verksamheterna bedöms också generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig 
åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta 
verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande 
miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar krossnin och liknande verksamheter där 
hanteringen i många fall enbart är fysisk bör behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. 
Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet. 

42 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att 
sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 
ton per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte för att sortera 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

43 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att 
sortera 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. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11 

Behovs-
bedömning 

 Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  Vi 
bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan medför betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan 
från verksamheterna bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt 
avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden 
som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om 
man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Med beaktande av 
att verksamhetskoden omfattar krossnin och liknande verksamheter där hanteringen i många fall 
enbart är fysisk bör behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder 
och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet.  
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44 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för att i 
fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska 
produkter yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt 
behandla avfallet innan ytterligare behandling. Anmälningsplikten 
gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som 
innehåller isolerolja. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Eftersom 
miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på 
förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan 
antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets 
krav. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i 
varje enskilt fall. Behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder 
och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet varför ändringen enbart. 

45 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för att 
tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 
sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186).  Tillståndsplikten gäller inte 
om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

46 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för att 
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. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall.  

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att 
förbereda avfall för återanvändning. Förordning (2016:1188). Inga krav bilaga II, pkt 

11 
Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Förberedelse för återanvändning innebär kontroll, rengöring och reparation av avfall så att det kan 
återanvändas utan ytterligare behandling. Vi bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan 
medför betydande miljöpåverkan.     Miljöpåverkan från verksamheterna bedöms generellt sett 
vara liten.Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte 
möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om 
verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man 
uppfyller MKB-direktivets krav.Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Med beaktande av att verksamhetskoden 
omfattar sortering och liknande verksamheter där hanteringen i många fall enbart är fysisk bör 
behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel 
kunna bedömas i anmälningsärendet. 
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48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att 
lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är  1. mer än 30 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller  2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet men är tillståndspliktig. Verksamheten bedöms 
utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III kunna medföra medföra betydande miljöpåverkan men 
inte i de flesta fall varför en behövsbedömning av huruvida en verksamheterna bör göras i varje 
enskilt fall.  

49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att 
lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är  1. mer än 10 ton men högst 
30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller  2. mer än 10 ton men högst 10 000 
ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheten är anmälningspliktig. 
Verksamheten bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och krav på skyddsåtgärder kan 
ställas inom ramen för anmälningsärendet. 

50 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att 
lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är  1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. 
mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,  3. mer än 50 ton och 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton 
och utgörs impregnerat trä,  5. mer än 50 ton och utgörs av 
motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet men är tillståndspliktig. Verksamheten bedöms 
utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III kunna medföra medföra betydande miljöpåverkan men 
inte i de flesta fall varför en behövsbedömning av huruvida en verksamheterna bör göras i varje 
enskilt fall.  

51 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att 
lagra 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. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheten är anmälningspliktig.  Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande 
miljöpåverkan. Krav på skyddsåtgärder kan ställas inom ramen för anmälningsärendet. 

52 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.454-i gäller för att 
underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

 bilaga I, pkt 
9 Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

  

(214 av 639)



  81(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

53 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för att 
permanent lagra kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent 
kvicksilver i djupt bergförvar.   Tillståndsplikten gäller inte om 
lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

54 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för att 
underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

55 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för att 
underjordsförvara icke-farligt avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
punkt 11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Vid underjordsförvar 
är det mycket svårt att följa upp effekterna av deponering av ett avfall, såsom läckage av 
föroreningar med grundvatten via sprickor i berg, etc. Det kan också vara mycket svårt att vidta 
åtgärder i efterhand, när skada/negativ miljöpåverkan redan uppstått. Ett exempel på hantering av 
avfall det skulle kunna beröra är sådan hantering av avfall som avses i 9 § och 76 § 
utvinningsavfallsförordningen (2013:319), såsom gråberg som inte klassas som farligt avfall enligt 
avfallsförordningen, men där miljöeffekterna kan bli betydande om inte förutsättningarna utretts 
och anpassats på förhand. Vi har inte uppgift om att det finns några verksamheter med denna 
verksamhetskod i Sverige. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Eftersom vi har begränsad kunskap 
om verksamheternas miljöeffeker är vår bedömning att det är svårt att på förhand säga att en 
bedömning i de allra flesta fall skulle leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vår bedömning är därmed en bedömning ska ske i varje enskilt fall.  

56 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att 
lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver 
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något 
tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b  

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

57 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för att 
återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av 
fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 
återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 
1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b  

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  
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58 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för att 
behandla högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall 
eller lagra radioaktivt avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

3b och bilaga 
II, pkt 3g 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är 
idag kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet 
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa 
verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En översyn bör göras av om verksamhetskoderna i 29:58 
och 20:59 överlappar, dvs. avser samma verksamheter. 

59 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för att 
bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

3b och bilaga 
II, pkt 3g 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är 
idag kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet 
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa 
verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En översyn bör göras av om verksamhetskoderna i 29:58 
och 20:59 överlappar, dvs. avser samma verksamheter. 

60 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, 
punkt 22 Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamheten är tillståndspliktig och är idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet 
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa 
verksamheter i kategorin "Alltid BMP" 

61 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, 
punkt 22 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga. De omfattas delvis av MKB-direktivets Bilaga I (anläggningar 
som inte syftar till forskning, utveckling eller provning).  Anläggningar som syftar till forskning, 
utveckling och provning omfattas inte av MKB-direktivet, i och med hänvisningen till CCS-direktivet 
2009/31 EG  som finns i MKB-direktivet. Det direktivet tillämpas inte på geologisk lagring av 
koldioxid, med en sammanlagd planerad lagring på under 100 kiloton, som görs för forskning, 
utveckling eller provning av nya produkter och processer." I MPF:en saknas begränsningnen till 
syftet "forskning, utveckling och provning", men så pass små anläggningar , med en begränsning 
på högst 100 000 ton, har sannolikt det syftet. Det finns ingen sådan anläggning i Sverige. De 
anläggningar som finns i Europa är minst 1 miljon ton.Verksamheter med koden 29:61 medför 
samma typ av miljöpåverkan som 29:60, dvs. miljöpåverkan under byggskedet och risk för läckage 
under driftskedet. Vi har begränsad kunskap om miljöpåverkan i och med att inga sådana 
verksamheter ännu finns i Sverige. Vi bedömer utifrån kriterierna i Bilaga III att vissa av dessa 
anläggningar kan medföra betydande miljöpåverkan. Om en anläggning som prövas enligt denna 
bestämmelse syftar till forskning, utveckling eller provning bör en bedömning av om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan göras i varje enskilt fall. Om en 
anläggning som prövas enligt denna bestämmelse har andra syften ska den antas medföra 
betydande miljöpåverkan, enligt MKB-direktivets bilaga I. 
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62 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, 
punkt 23, 

och bilaga II, 
punkt 3j 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Omfattas delvis av Bilaga I. Vi föreslår en delning av 62 och 63 §§ så att vi uppfyller kraven i Bilaga 
1: "Anläggningar för avskiljning av CO 2 -strömmar för geologisk lagring enligt direktiv 2009/31/EG 
från anläggningar som omfattas av denna bilaga, eller från vilka den årliga avskiljningen av CO 2 är 
minst 1,5 megaton." För avskiljning som inte omfattas av Bilaga I bedöms obligatorisk 
behovsbedömning vara en rimlig nivå. Vi bedömer att avskiljning i vissa fall, men inte de allra 
flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan.  

63 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, 
punkt 23, 

eller av bil II, 
punkt 3j 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Omfattas delvis av Bilaga I. Vi föreslår en delning av 62 och 63 §§ så att vi uppfyller kraven i Bilaga 
1: "Anläggningar för avskiljning av CO 2 -strömmar för geologisk lagring enligt direktiv 2009/31/EG 
från anläggningar som omfattas av denna bilaga, eller från vilka den årliga avskiljningen av CO 2 är 
minst 1,5 megaton." För avskiljning som inte omfattas av Bilaga I bedöms obligatorisk 
behovsbedömning vara en rimlig nivå. Vi bedömer att avskiljning i vissa fall, men inte de allra 
flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan.  

64 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att 
borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 
lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
2d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och bedöms omfattas av MKB-direktivet Bilaga II, pkt 2d 
(djupborrning utvinningsindustri). Verksamheten är idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i 
de allra flesta fall. Krav på obligatorisk behovsbedömning är därför  rimligt. En bedömning av om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varj e enskilt 
fall.Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt. 

65 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att 
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser  1. 
biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller 
samförbränning, 3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller  4. behandling av slagg eller aska.  Om 
behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar 
denna bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall.  
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66 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att 
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår 
och verksamheten avser  1. biologisk behandling,  2. fysikalisk-
kemisk behandling,  3. behandling innan förbränning eller 
samförbränning,  4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metall, eller  5. behandling av slagg eller aska. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
10 och bilaga 

II pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande mer än 100 ton per dygn ickefarligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk 
behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör de klassificeras som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de 
allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av denna 
kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. Huruvida 
verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Förslaget 
innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  

67 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435-i gäller för att 
återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. 
fysikalisk-kemisk behandling,  3. materialåtervinning av 
lösningsmedel,  4. materialåtervinning av oorganiska material, 
utom metaller och metallföreningar,  5. regenerering av syror 
eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att 
minska föroreningar,  7. återvinning av katalysatorer, 8. 
omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,  
9. invallning,  10. sammansmältning eller blandning innan 
behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas 
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller  11. 
omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall 
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 9 
och bilaga II 

pkt 11b 
Alltid BMP 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga (A) och omfattas av 
industriutsläppsdirektivet (IED). Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. 
I den del bortskaffande sker i form av  förbränning eller fysikalisk kemisk behandling som inte 
anges på annan plats i bilaga I och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller 
blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12 samma bilaga  (t.ex. 
avdunstning, torkning, kalcinering osv.) omfattas de dock av Bilaga I. Utifrån kriterierna i Bilaga III 
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i många fall. Mot bakgrund av det rör sig om A-
verksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" 
vara rimlig för samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella koden.  

68 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 
om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP  bilaga II pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar denna 
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall.En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. 
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69 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

 bilaga II pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar denna 
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall.En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. 

70 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för att 
yrkesmässigt behandla 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. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall.  

71 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att 
behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar denna 
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattning att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. 

72 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att 
yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten gäller 
inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II 

pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör de klassificeras som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de 
allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av denna 
kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. Huruvida 
verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Förslaget 
innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  
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1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för skjutfält 
för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller 
andra sprängladdningar.  

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer att det är 
relevant och motiverat att placera dessa verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En bedömning 
från fall till fall, enligt bilaga III i MKB-direktivet, skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till 
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Jämför MKB-dir. bilaga III, punkt 1c 
(utnyttjande av naturresurser, främst ianspråktagande av mycket stora landarealer), 1e 
(föroreningar och störningar, främst buller och förorening av mark) samt 1f (risken för olyckor). 
Risken att boende i ett stort område kring verksamheten störs av buller är stor. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för 
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.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Verksamheten har en inverkan på miljön framförallt på grund av 
ljudstörning/buller som upplevs som besvärande för allmänhet och närboende. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.  
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för 
permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 
11a. Dock omfattas inte träningsbanor av MKB-direktivet. Verksamheter med denna kod har en 
inverkan på miljön framförallt på grund av ljudstörning/buller som upplevs som besvärande för 
allmänhet och närboende. Miljöpåverkan från träningsbanor bedöms motsvara den från tävlings- 
eller testbanor.  Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkankan 
vara betydande i vissa fall, dock inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.    
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1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för 
tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten 
gäller inte om  1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 
§, eller  2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan  MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.    
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NV 
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1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för 
krematorium.  

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig. Miljöpåverkan 
sker i huvudsak i form av utsläpp till luft av rökgaser från kremeringsugnarna. Rökgaserna 
innehåller bl.a. stoft/sot/partiklar, samt låga resthalter av kvicksilver från tandamalgam. Farligt 
avfall uppkommer i form av filter o.d. från rökgasrening innehållande bl. a. kvicksilver. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheterna i många fall, dock inte de allra flesta, kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.    
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Förord 
Den här konsekvensutredningen utgör en del av regeringsuppdraget: Uppda-
tering av kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på mil-
jökonsekvensbeskrivning.  
 
Konsekvensutredningen avser undersöka konsekvenserna av Naturvårdsverkets 
förslag på indelning av miljö- och hälsofarliga verksamheter med avseende på 
krav på tillämpning av 6 kap. miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Konsekvensutredningen är genomförd av Pelle Magdalinski, Samhällsekonomien-
heten, Naturvårdsverket.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna konsekvensutredning är att analysera vilka konsekvenser, i en-
lighet med förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, som 
Naturvårdsverkets förordade förslag ger upphov till. Översynen av vilka krav som 
ska ställas på att genomföra undersökningssamråd och miljöbedömning görs i syfte 
att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-direktivet (Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU 
om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt). Na-
turvårdsverket har haft som utgångspunkt att det inte ska ställas mer långtgående 
krav på verksamhetsutövare än vad som följer av MKB-direktivet, om det inte är 
motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd. Därtill har ett önskvärt resultat 
varit att regelverket ska vara enkelt att tillämpa. 
 
I analysen utgår vi från dagens regelverk (nollalternativet) som vi jämför dels med 
det förslag som nu förordas av Naturvårdsverket (härefter kallat förordat alternativ) 
dels med en strikt implementering av MKB-direktivet (härefter kallat minimialter-
nativ). 
 
För att analysera vilka konsekvenser det förordade respektive minimialternativet 
medför, i termer av kostnader för verksamheterna, har tre kategorier definierats. 
Detta för att på ett transparent och strukturerat sätt se hur bestämmelserna i MPF 
omfördelas mellan olika kategorier, i de olika alternativen. Följande tre kategorier 
definieras: 
 

1. Alltid betydande miljöpåverkan (BMP), kortform: Alltid BMP 
2. Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas, kortform: Be-

hovsbedömning 
3. Inga krav på att undersöka om betydande miljöpåverkan kan antas, kort-

form: Inga krav 
 

Tabell 1.Årliga kostnadsförändringar när det förordade alternativet jämförs med nollalter-
nativet (MSEK) 

Kategoriflytt från 
nollalternativet till 

det förordade 
alternativet A B 

 
 
 

C 
Total ök-

ning/minskning  
1 till 2 (-0,9)-(-1,0) (-19,4)- (-34,9) 0 (-20,3) - (-35,9) 
1 till 3 0 0 0 0 
2 till 1 0,2  0,1- 0,2 0 0,3- 0,4 
2 till 3 0 0 (-19,1)- (-34,5) (-19,1)-(-34,5) 
3 till 2 0 0 34,1-61,4 34,1-61,4 

    
 

Totalt (-5,0)-(-8,6) 
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Det förordade förslaget innebär att verksamheterna totalt sett minskar sina kostna-
der kopplade till samråd och MKB med mellan 5-8,6 miljoner kronor per år. För A-
verksamheter är det cirka 54 stycken som byter kategori. 36 flyttas ner från kate-
gori 1 till kategori 2 och 18 verksamheter flyttas åt andra hållet. För B-
verksamheter blir det större förändringar. Cirka 1000 verksamheter, vilket motsva-
rar cirka 20 procent av alla B-verksamheter, flyttas ner från kategori 1 till 2. Det 
leder till en stor kostnadsminskning. För C-verksamheterna flyttas ett stort antal 
verksamheter (ca 9 procent av totala antalet) ner från kategori 2 till 3 och cirka 15 
procent av totala antalet C-verksamheter flyttas upp från kategori 3 till kategori 2 
om det förordade alternativet genomförs. För C-verksamheter som grupp så bety-
der det relativt stora kostnadsökningar. Kostnadsförändringarna beror till stor del 
på nedflyttningen av B-verksamheter från kategori 1 till kategori 2 och nettoför-
flyttningen av C-verksamheter från kategori 3 till 2. Totalt sett påverkas 75 be-
stämmelser i MPF av 321 möjliga och 4 980 verksamheter av totalt 21 553 verk-
samheter. Förflyttningarna ser ut som följer: 
 
Tabell 2. Antalet bestämmelser och verksamheter som påverkas när det förordade alterna-
tivet jämförs med nollalternativet. 

  
Antal bestämmelser 

(Antal verksamheter inom parentes) 
Nollalternativet till 
förordat alternativ 

A B C 

1 till 2 6 (36) 28 (1034) 1 
1 till 1 och 2 2 (*) 7 (*) 0 
2 till 1 7 (18) 2 (12) 0 
2 till 3 0 0 1 (1412) 
2 till 1 och 2 0 2 (*) 0 
3 till 2 0 0 19 (2464) 
  15(54) 39 (1046) 21 (3876) 
Totalt antal bestämmelser som 
berörs   75 (4976) 
(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verk-
samheter delats ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda anta-
ganden.   

 
Genomförs minimialternativet så besparas verksamheterna utgifter kopplade till 
samråd och MKB på 33-59 miljoner kronor jämfört med nollalternativet. Minimial-
ternativet hade således kunnat innebära en större minskning i företagens administ-
rativa kostnader kopplat till samråd och MKB processen. Det förordade förslaget 
bygger dock på att bibehålla ett tillfredsställande miljöskydd vilket inte anses 
kunna göras med minimialternativet.  
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Tabell 3. Årliga kostnadsförändringar när minimialternativet jämförs med nollalternativet 
Kategoriflytt 

från nollalter-
nativet till  

minimi-
alternativet. A B 

 
 

C 
Total ök-

ning/minskning 
1 till 2 (-2,8)-(-3,3) (-25,5)-(-46,0) 0 (-28,3)-(-49,3) 
1 till 3 - (-5,6)-(-10,0) 0 (-5,6)-(-10,0) 
2 till 1 0,2-0,23 0,06-0,11 0 0,26 till 0,34 
2 till 3 - (-14,0)-(-25,2) (-19,1)-(-34,5) (-33,1)-(-59,7) 
3 till 2 - - 33,2-59,7 33,2-59,7 
   (-33,5)-(-59) 

 
För A-verksamheter är det sammanlagt 152 verksamheter som påverkas vilket är 
cirka 40 procent av totala antalet A-verksamheter. För B-verksamheter är det sam-
manlagt 1941 verksamheter som berörs, för i princip alla handlar det om att flyttas 
ner en kategori. Totalt påverkas 170 bestämmelser av 321 möjliga och 5 972 verk-
samheter av totalt 21 553. Förflyttningarna ser ut som följer: 
 
Tabell 4. Antal bestämmelser och verksamheter som påverkas när nollalternativet jämförs 
med minimialternativet 

Från nollalternati-
vet till minimialter-

nativet 
Antal bestämmelser (antal verksam-
heter inom parentes) 

 

  A B C Täkter 
1 till 2 12(135) 32(1361) 1(0) 0 
1 till 3 6(3) 5(113) 0  
1 till 1 och 2 30(*) 34(*) 0  
2 till 1 5(14) 1(8) 0  
2 till 3 2(0) 16(459) 1(1412)  
2 till 1 och 2 1(*) 3(*) 2(5)  
3 till 2 0 0 17(2327)  
3 till 1 och 2 0 0 2(135)  
  56(152) 91(1941) 23(3879)  
Totalt antal bestämmelser som berörs 170(5972)  
 (*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verksamheter 
delats ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda antaganden.    

 
Men som känslighetsanalyserna visar1, beror de möjliga besparingarna på antagan-
det om hur många som bedöms som BMP i kategori 2, varpå det är viktigt att på-
minna om att det endast är riktningen som pekas ut, inte den absoluta besparingen i 
sig. 
                                                   
1 Se avsnitt 2.2.3. 
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1 Inledning 
Detta avsnitt beskriver problemet och vad Naturvårdsverket vill uppnå med det 
förordade förslaget. Kapitlet redogör även för metoden som använts för att analy-
sera konsekvenserna samt redogör för avgränsningar och osäkerheter. 
 

1.1 Problembeskrivning 
Syftet med denna konsekvensutredning är att analysera vilka konsekvenser det 
förordade förslaget ger upphov till, i enlighet med förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. I analysen utgår vi från dagens regelverk 
och indelning som nollalternativ, samt det förordade förslaget respektive minimial-
ternativet som utredningsalternativ. Hur konsekvenserna analyseras, metod och 
avgränsningar beskrivs i avsnitt 1.2. För en beskrivning av nollalternativet, det 
förordade alternativet och minimialternativet se avsnitt 1.3-1.5.  
 
MKB-direktivet (2011/92/EU) är ett minimidirektiv som reglerar miljökonse-
kvensbeskrivning och ska följas av alla EU:s medlemsstater. Minimidirektiv inne-
bär att varje medlemsland åtminstone måste uppfylla MKB-direktivet men sträng-
are krav kan föreskrivas om det krävs för att skydda miljön. I Sverige behandlar 6 
kap. miljöbalken, förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (ersätts 
den 1 januari 2018 av miljöbedömningsförordningen (2017:966)) och förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (FMH), frågor om miljöbe-
dömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Översynen av vilka krav som ska ställas på att genomföra undersökningssamråd 
och miljöbedömning görs i syfte att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-
direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 
2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt). Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt 
att det inte ska ställas mer långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som 
följer av MKB-direktivet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt mil-
jöskydd. Därtill har ett önskvärt resultat varit att regelverket ska vara enkelt att 
tillämpa. 
 

1.2 Metod och avgränsningar 
Konsekvensutredningen utgår från förordningen (2007:1244) om konsekvensutred-
ning vid regelgivning. Dispositionen följer i stort 6 §, punkterna 1-6 där punkterna 
i 7 § är inbakade i de avsnitt som beskriver berörda aktörer och dess konsekvenser. 
 
I avsnitt 2 beskrivs vilka aktörer som berörs och hur. Det övergripande uppdraget 
från regeringen innebär att ”kategorisera om” bestämmelserna som ligger i miljö-
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prövningsförordningen (MPF) utifrån behovet av MKB. Syftet med konsekvensut-
redningen är att identifiera vilka konsekvenser detta får för samhället i stort. Fokus 
ligger på konsekvenserna för verksamheterna, i termer av ökade eller minskade 
administrativa kostnader kopplade till MKB. Även konsekvenser för miljöskyddet 
samt för myndigheter och eventuellt andra statliga instanser tas upp.  
 
För att kunna identifiera konsekvenser måste ett utgångsläge definieras, ett så kallat 
nollalternativ. I kapitel 1.3 definieras nollalternativet utifrån dagens regelverk. För 
att kunna genomföra en strukturerad och transparent konsekvensutredning görs en 
gruppering av verksamheterna i tre kategorier. I avsnitt 1.4 och 2.2.2 finns även en 
presentation av vad det innebär att följa MKB-direktivet strikt i Sverige.   
 
1.2.1 Tre olika kategorier är möjliga  
I Naturvårdsverkets förslag till regeringen har de verksamheter och åtgärder som 
omfattas av uppdraget delats in i tre kategorier: 

1. ”Alltid betydande miljöpåverkan” (”Alltid BMP”). Kravet ställs på till-
ståndspliktiga verksamheter och innebär att det alltid behövs en specifik 
miljöbedömning och fullständig miljökonsekvensbeskrivning inför till-
ståndsprövning.  

2. ”Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas” (”Behovsbe-
dömning”). I kategorin har placerats: 
a) samtliga de tillståndspliktiga verksamheter som inte tillhör kategorin 
”Alltid BMP”, och  
b) de anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II.  

3. Inga krav på att undersöka om betydande miljöpåverkan kan antas eller att 
göra en specifik miljöbedömning (”Inga krav”). I enlighet med regering-
ens uppdrag har endast de anmälningspliktiga verksamheter som inte om-
fattas av kategorin ”Behovsbedömning” placerats i denna kategori. 

Mer information om de olika kategorierna finns att läsa i redovisningens huvuddo-
kument. 
 
1.2.2 Antalet verksamheter 
Antal verksamheter per bestämmelse i MPF är hämtade ur SMP2. Alla registrerade 
A- respektive B-verksamheter plockades ut, sorterades och summerades per be-
stämmelse. Totalt gjordes ett uttag av 5 490 verksamheter (351 A- och 5139 B-
verksamheter). Naturvårdsverket gjorde år 2015 en insamling av uppgifter om 
pågående C-verksamheter i kommunerna. Dessa uppgifter har använts också i detta 
regeringsuppdrag. Insamling visade att antalet C-verksamheter var drygt 16 000.  
 

                                                   
2 Svenska Miljörapporteringsportalen, https://smp.lansstyrelsen.se/ 
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De flesta verksamheter har dels en huvudkod och dels en eller flera övriga koder. 
Huvudkoden är den verksamhet som har högsta ”miljöklass”. Det är inte alltid så 
att ”huvudkoden” speglar verksamhetens huvudverksamhet. Detta gäller speciellt 
för stora verksamheter som kan ha ett antal relevanta koder. För att undvika dub-
belräkning har konsekvenser endast analyserats utifrån huvudkoden.  
 
Angreppsättet att bara titta på huvudkod kan ge en underskattning av antalet verk-
samheter med olika koder. SSAB i Luleå t.ex. är klassad både som 23.10 A och 
27.10 A där 27.10 A är huvudkoden, därmed faller 23.10 bort i analysen då det inte 
är huvudkoden. Detta angreppssätt kan därmed bidra till en underskattning av kon-
sekvenserna, framförallt för stora verksamheter. 
 
1.2.3 Tid och kostnadsuppskattningar 
För tids- och kostnadsuppskattning av att genomföra en MKB användes underlag 
från Tillväxtverkets databas MALIN, senast uppdaterad 2009. Under informations-
kravet Ansökan om tillstånd att driva eller ändra miljöfarligverksamhet ligger 
tidsuppskattningar och kostnader för hela tillståndsprocessen. Eftersom varje steg 
är specificerat har tiden för endast MKB processen kunnat plockas ut. Kostnads- 
och tidsuppskattningar för samrådsprocessen hämtades från databasen MALIN 
under informationskravet Samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och sär-
skilt berörda enligt SFS (1998:808) 6 kap 4§. För detaljer om vilka poster som 
ingår i beräkningarna, se bilaga 1 och 2. 
 
Verksamheter som påverkas av miljölagstiftningen i någon form skiljer sig kraftigt 
åt, varför det tar olika lång tid i anspråk att efterleva kraven. För att hantera detta 
har Nutek (2006) delat in verksamheterna i tre olika storlekar: liten, mellan eller 
stor enligt fördelningen nedan: 
 
Tabell 5. Fördelning av verksamheter enligt stor, mellan och liten samt hur ofta ansökan 
görs årligen. 

 
Källa: Databasen MALIN samt egna beräkningar 

 
Vad gäller täkter så anger MALIN att 800 prövas årligen vilket motsvarar 38 pro-
cent av det totala antalet täkter (B- verksamheter, 4 kap 1-3§§ i MPF). Efter en 
diskussion med Naturvårdsverkets ansvariga handläggare för täkter framkommer 
det dock att under 2013 fattades det endast 200 beslut om täkter, vilket motsvarar 
cirka 10 procent av de täkter som ligger registrerade i SMP (Pers meddelande, 

Antal 
ansökningar, 

årligen

Andel av total 
antal 

ansökningar, 
årligen

Andel av det 
totala antalet A-

anläggingar

Antal 
ansökningar, 

årligen

Andel av total 
antal 

ansökningar, 
årligen

Andel av det 
totala antalet B-

anläggingar
Liten 26 65% 7% 406 75% 11%
Mellan 9 23% 2% 91 17% 2%
Stor 5 13% 1% 41 8% 1%

40 10% 538 14%

A B
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Ryegård, 2014). Siffran i MALIN är från 2009 och därför har analysen utgått från 
den mer uppdaterade siffran baserad på 2013 års utfall. 
 
Fördelningen av verksamheterna på liten, mellan och stor, enligt tabell 5, har an-
vänts i kostnadsberäkningarna. Kolumn tre som visar andelen ansökningar av det 
totala antalet A- respektive B-verksamheter ligger till grund för hur ofta A- respek-
tive B-verksamheter söker, utifrån storlek, se resonemang senare i detta avsnitt. 
 
Tidsuppskattningarna i MALIN är angivna i minuter vilket räknats om till timmar 
och arbetsveckor (40 timmar/vecka). Uppskattningarna i MALIN utgår ifrån ett 
”normaleffektivt företag”. 
 
Definitionen av administrativa kostnader i Nutek (2004) anges som: ”med admi-
nistrativ kostnad avses enligt den definition som beslutats av regeringen företagens 
administrativa kostnader för att upprätta, lagra eller överföra information eller 
uppgifter som föranletts av krav i lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter 
eller anvisningar i allmänna råd. Med företag menas i det här sammanhanget en 
juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet”. 
 
Kostnader per timme har plockats från MALIN. Dessa grundar sig dock på Nutek 
(2006) som i sin tur baserat beräkningen på SCB:s lönestatistik 2004. Kostnad per 
timme har räknats upp med konsumentprisindex till 2009 års nivå för att få en jäm-
förbarhet med statistiken i MALIN. Databasen anger två kostnader, dels för hand-
läggare och dels för chefsnivå. Tiden för en MKB antar Tillväxtverket delas rela-
tivt lika på handläggare och chef. En genomsnittlig timkostnad användes i beräk-
ningarna. Vid beräkning av de administrativa kostnaderna används samma metod 
som Tillväxtverket använder, enligt standardkostnadsmetoden. Standardkostnads-
metoden bygger på värderingar av hur mycket tid ett normaleffektivt företag lägger 
på att uppfylla lagkraven. Det är därmed ingen statistisk metod utan mätningarna 
ska ses som indikationer på om regelförenklingen är på rätt väg. 
 
Administrativkostnad = (tid x lönenivå + externa kostnader) x antal företag som 
berörs x hur ofta kravet utförs 
 
Externa kostnader fås också ur MALIN för en stor, mellan eller liten tillståndsan-
sökan. Även här är de delar av ansökan som är kopplade till MKB specificerade så 
att de kunnat lyftas fram. 
 
Kostnader redovisas för ett typföretag i respektive kategori i nollalternativet och 
skillnaden för respektive potentiell flytt för A- och B-verksamheter fördelat på stor, 
mellan och liten ansökan samt totalt för alla bestämmelser. 
 
Frågan hur ofta kravet på MKB tillämpas har varit en av knäckfrågorna i uppdra-
get. Det är endast vid omprövning eller tillståndsprövning av ändring av befintlig 
verksamhet som det uppstår konsekvenser. Vid nya tillstånd har verksamheten inte 

(233 av 639)



 

 13

tidigare mött dagens krav och påverkas således inte av förändringen. Men för om-
prövning är det viktigt att hitta ett antagande som realistiskt reflekterar verklighet-
en. Det finns t.ex. A-verksamheter som redan har sitt tillstånd och gjort en MKB 
som kanske påverkas av den nya kategoriseringen men om det inte genomförs 
några ändringar inom verksamheten kommer den typen av verksamheter aldrig 
eller mycket sällan att påverkas av förändringen3. Ett sätt att ta reda på hur ofta 
omprövningar sker i MPF, per bestämmelse, hade varit att be branschorganisation-
erna att uppskatta antal omprövningar. Detta visade sig inte vara en framkomlig 
väg inom ramen för detta uppdrag. Ett annat alternativ är att genom länsstyrelser-
nas årsredovisningar och svenska miljörapporteringsportalen (SMP) få en uppfatt-
ning om hur ofta samråd sker och hur ofta samrådet slutar med att betydande mil-
jöpåverkan fastställs (för kategori 2 verksamheter) och därmed beslut om att en 
MKB ska genomföras. Detta visade sig vara en mer tidskrävande metod än vad 
projektet medgav. Det alternativ som visade sig vara mest realistiskt är att förlita 
sig på de antaganden som gjorts i tidigare rapporter. I Naturvårdsverkets rapport 
(5353) Pröva eller inte pröva från 2004 utgick man från underlag från Länsstyrel-
sens Miljöprövningsdelegation och tog fram ett värde även för Miljödomstolarnas 
resursåtgång och timkostnader. Tid och kostnader används från MALIN men det 
som är användbart i Naturvårdsverket (2004) är uppskattningen om ändring av 
antal tillstånd och anmälningar per år. 
 
I tillägg används Ramböll (2012) för att underbygga vårt antagande om antal änd-
ringar per år. Ramböll (2012) har gått igenom diariet för Miljödomstolar samt Mil-
jöprövningsdelegationerna och tagit fram underlag för hur många ärenden (mål) 
per år under perioden 2007-2010 samt beräknat tidsåtgången för en tillståndsansö-
kan, inklusive MKB. Den tidsåtgång som estimeras av Ramböll inkluderar således 
hela förloppet och kan inte rakt av användas som underlag i detta uppdrag, ef-
tersom uppdraget endast ska behandla ökad eller minskad tid att ta fram en MKB. 
Det som kommer att användas är framförallt mål per år för A respektive B-
verksamheter. Det är inte klart om detta är nya tillstånd eller ändringar i Ramböll 
(2012) men ger oss ändå en fingervisning om antalet per år. Även i MALIN upp-
skattas antal ärenden per år för en stor, mellan och liten ansökan. Baserat på dessa 
tre källor antas att cirka 10 procent av antalet A-verksamheter prövar årligen och 
14 procent av antalet B-verksamheter. För täkter antas att cirka 10 procent av täk-
terna prövar årligen, enligt uppgift från handläggare på Naturvårdsverket. Eftersom 
detta antas inkludera även nya tillstånd kan inte siffran rakt av användas uppskatt-
ning av kostnaderna för omprövning. Ett ytterligare antagande har därför gjorts, 
nämligen att för A- resp. B-verksamhet (exkl. täkterna) beräkna kostnaderna base-
rat på ett spann att det är 85 – 100 procent av de årliga prövningarna som är om-
prövningar eller ändringar av befintlig verksamhet för A verksamheterna samt 50 – 
90 procent för B-verksamheterna. För täkter har ett spann på 30 – 100 procent 
antagits. Anledningen till att spannet ligger högre för täkter är att täkter är tidsbe-
                                                   
3 Omprövning kan även initieras om tillståndet är gammalt och ”omodernt” men det sker sällan. 
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gränsade och därför är en nyprövning också relevant att inkludera, även om täkten i 
sig inte är ny. Kolumn tre respektive sex i tabell 5 ovan visar fördelningen på stor, 
mellan och liten ansökan för A- och B-verksamheter. 
 
Uppskattningarna för tid och kostnad från MALIN bygger på de mätningar som 
började 2005 för att uppskatta företags administrativa kostnader kopplade till mil-
jöområdet. Målet med mätningarna anges inte vara att få fram exakta siffror utan 
snarare ge en indikation på om det blir dyrare eller billigare för företagen att ge-
nomföra lagar och krav (NUTEK, 2006). Likaså ska resultatet i denna konsekvens-
utredning ses som en indikation på vilket håll det lutar, inte kostnaderna i sig i 
absoluta tal. Uppskattningarna för tid och kostnader för täkter som är B-
verksamheter saknar uppskattningar för en ”liten” MKB och samrådskostnader. 
Värdena som motsvarar en mellanstor B-verksamhet har använts för att ha ett esti-
mat även för täkterna. 
 
En brist i analysen är avsaknaden av ett monetärt värde, eller tidsuppskattning för 
den tid som löper då verksamheterna i kategori 2 inväntar länsstyrelsens beslut om 
BMP. Denna tid och värdet av tiden varierar troligen stort från fall till fall och är 
säkerligen olika beroende på typ av verksamhet. I värdet ligger dels värdet av en 
eventuellt försenad produktionsstart, ökad administration för kommunikation och 
kompletteringar till Länsstyrelsen samt extra möten. För att få en uppskattning av 
detta hänvisas till Ramböll (2012). I Rambölls rapport finns samråd och tid för 
beslut, som en post i deras uppskattningar över tid och resurser som krävs för hela 
tillståndsprocessen, dvs. inte endast MKB processen. 
 
Kostnaden för en MKB är en engångskostnad och belastar således endast företagen 
när tillståndsprövning genomförs, vid ny etablering eller omprövning alternativt 
ändring av befintlig verksamhet. 
 
För de verksamheter som ligger i dagens kategori 3 gäller anmälningsplikt. Till-
synsmyndigheten, som tar emot anmälningen, kan förelägga att verksamhet behö-
ver prövas för tillstånd - om skäl finns. Om en sådan prövning leder till att verk-
samheten måste söka tillstånd så ska även en specifik miljöbedömning genomföras 
och en fullständig MKB utarbetas. Men andelen verksamheter som ligger i dagens 
kategori 3 som behöver tillståndsprövas är så pass få att den kan anses försumbar i 
kostnadsberäkningarna.  
 
Enligt bestämmelse som träder ikraft den 1 januari 2018, 6 kap. 23 § miljöbalken, 
kan verksamhetsutövare för verksamheter som är placerade i kategori 2, själva 
bestämma om de direkt vill genomföra en specifik miljöbedömning utan undersök-
ningssamråd, dvs motsvarande en kategori 1 verksamhet. Detta förväntas göras av 
verksamheter som ändå misstänker att en BMP kan antas för verksamheten. Genom 
att gå direkt på den specifika miljöbedömningen, slipper en sådan verksamhet att 
genomföra ett undersökningssamråd och invänta ett beslut från länsstyrelsen. Där-
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med sparas tid. Hur många verksamheter i kategori 2 som förväntas gå denna väg 
är väldigt osäkert och har inte beaktats i beräkningarna. 
 
1.2.4 Övriga avgränsningar 
Analysen som följer ska ses som övergripande. Idealt sett borde alla berörda verk-
samheter kartläggas och konsekvenser till följd av förslaget identifieras och analys-
eras, per verksamhet. Men det är ett alltför omfattande arbete varpå en generali-
sering måste göras och övergripande slutsatser dras.  
 
I följande tre avsnitt definieras de olika alternativen.  
 

1.3 Nollalternativet 
Det här avsnittet beskriver tillämpningen av de MKB-regler som gäller från 1 janu-
ari 2018, med den kategorisering av verksamheter som gäller för närvarande. Dessa 
uppgifter kommer att användas i avsnitt 2 för att belysa konsekvenserna av försla-
get. 
 
Syftet med ett nollalternativ är att ha något att jämföra det förordade förslaget 
gentemot. Det är skillnaden mellan nollalternativet och de övriga två alternativen 
som är av intresse i denna konsekvensanalys.  
 
I Sverige måste de verksamheter som omfattas av 2-32 kap miljöprövningsförord-
ningen ha ett tillstånd (tillståndspliktig verksamhet) från en mark- och miljödom-
stol (MD) eller från en miljöprövningsdelegation (MPD), eller göra en anmälan 
(anmälningspliktig verksamhet) till tillsynsmyndigheten.  
 
För att få ett tillstånd måste verksamhetsutövaren ta fram en MKB i den specifika 
miljöbedömningen (en MKB enligt MKB-direktivet) eller en liten MKB, se 6 kap. 
47 § miljöbalken. De verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan (BMP) gör en MKB i den specifika miljöbedömningen. I Sverige reglerar 6 
kap. miljöbalken, förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, som 
den 1 januari 2018 ersätts av miljöbedömningsförordningen (2017:966), samt för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH, 1998:899) frågor om 
miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
En MKB i den specifika miljöbedömningen är en detaljerad redogörelse av en 
verksamhets (eller åtgärds) direkta och indirekta miljö- och hälsoeffekter som 
verksamheten (eller åtgärden) kan medföra för; människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. I en sådan MKB ska även hushåll-
ningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, samt annan hushållning 
med material, råvaror och energi beröras. I en liten MKB ska verksamhetsutövaren 
lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffek-
ter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  
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En MKB föregås av en underlags- och samrådsprocess. Om verksamheten tillhör 
kategori 1 ska det genomföras ett avgränsningssamråd inom ramen för den speci-
fika miljöbedömningen. Om verksamheten tillhör kategori 2 börjar processen nor-
malt med ett undersökningssamråd. Undersökningssamrådet och samrådsredogö-
relsen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan kan 
antas eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas vidtar ett avgränsnings-
samråd inom ramen för den specifika miljöbedömningen (samma process som för 
kategori 1).   
 
Tabellen nedan anger i vilken grupp de olika verksamheterna är fördelade idag 
(OBS endast efter huvudkategori). Förklaring av huvudkategori finns i avsnitt 1.2.  
 
Tabell 6. Fördelning av antal bestämmelser i MPF och verksamheter enligt nuvarande 
regelverk (nollalternativet). 
      Verksamhet 
Kategori     A B C 

1 Har genomfört fullständig MKB Bestämmelser 59 79 1 
  Verksamheter 333 2104 0 

1 och 2 Delad kod, Har genomfört full-
ständig MKB eller liten MKB 

Bestämmelser 0 1 0 
  Verksamheter 0 1535 0 
2 Kan ha genomfört fullständig 

MKB eller liten MKB 
Bestämmelser 9 62 52 

  Verksamheter 18 1500 6099 
3 Anmälningspliktiga, ej fullstän-

dig eller liten MKB 
Bestämmelser 0 0 58 

  Verksamheter 0 0 9944 
 
Kostnaderna att genomföra en MKB i den specifika miljöbedömningen eller en 
liten MKB är väldigt olika och verksamhetsspecifika. Nedan finns en schablon som 
använts, för mer information och avväganden se avsnitt 1.2 Metod och avgräns-
ningar.  
 
Kostnaden för ett MKB-förfarande beror på vilken typ av process som krävs där de 
olika delarna har olika kostnader.  
 
För kategori 1 är kostnaderna fördelade på följande poster: 

 Den specifika miljöbedömningen: Avgränsningssamråd + fullständig MKB  
 
För de tillståndspliktiga verksamheterna/åtgärderna i kategori 2 finns det två olika 
kostnadsalternativ beroende på om BMP kan antas eller inte:  

 BMP kan antas:  
Undersökningssamråd + Samrådsredogörelse + Tid för beslut + Den speci-
fika miljöbedömningen (avgränsningssamråd och MKB)  
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 BMP antas inte:  
Undersökningssamråd + Samrådsredogörelse + Tid för beslut + Liten 
MKB. 

 
Av dessa kostnader har värdet av posten ’tid för beslut’ för verksamheterna inte 
kunnat värderas. Denna tid kan variera beroende på typ av verksamhet och om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Även om tiden normalt inte ska överstiga 60 
dagar kan den förlängas, se 14 § miljöbedömningsförordningen. I värderingen 
ligger dels värdet av en eventuellt försenad produktionsstart, ökad administration 
för kommunikation och kompletteringar till Länsstyrelsen samt extra möten. 
 
Kategori 3 inkluderar endast anmälningspliktiga verksamheter och inget MKB-
förfarande, därför skattas dess MKB-kostnader till 0 i denna analys. Däremot måste 
anmälan innehålla viss information om verksamheten och dess miljökonsekvenser 
men kostnaden för detta antas vara försumbar i sammanhanget, därav 0 kr.  
 
Totalt sett kostar det för verksamheterna, med dagens kategorisering, i intervallet 
cirka 404-786 miljoner kronor årligen att genomföra MKB m.m., beroende på antal 
årliga omprövningar.  
 
Tabell 7. Totala administrativa kostnader i nollalternativet (miljoner kronor) 

Kategori A B C Täkter Totalt 
1 22-25 103- 185  19-65 144-275 
2 0 46 - 82 186-335 28-94 260-511 
3 0 0  0 0 

 Totalt 404-786 
 

1.4 Minimialternativet 
Att följa MKB-direktivet strikt är ett möjligt alternativ för Sveriges hantering av 
miljöfarliga verksamheter, i analysen kallat för minimialternativet.  
 
MKB-direktivet är ett minimidirektiv och ska följas av alla EU medlemsstater 
(Regeringen, 2012). Minimibetydelsen innebär att varje medlemsland åtminstone 
måste uppfylla MKB-direktivet, men Sverige kan föreskriva strängare krav om det 
krävs för att skydda vår miljö. Syftet med MKB-direktivet är att säkerställa att en 
systematisk bedömning av miljöpåverkan genomförs, för projekt som på grund av 
sin art, storlek eller lokalisering medför en betydande miljöpåverkan. MKB-
direktivet har fyra bilagor: 
 

 Bilaga I består av en lista med projekt som medför BMP där miljökonse-
kvensbedömningar är nödvändiga och tillståndsprövning är obligatorisk.  

 Bilaga II: De projekt som finns i bilaga II ska bestämmas genom en be-
dömning från fall till fall, och/eller genom gränsvärden eller kriterier som 
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fastställts av medlemsstaten, om det behövs en miljökonsekvensbedömning 
och tillståndsprövning. 

 Bilaga III hanterar urvalskriterierna. 
 Bilaga IV beskriver de uppgifter som ska uppges i en MKB. 

 
Om Sverige hade infört MKB-direktivet strikt (minimialternativet) hade kategori-
erna definierats som följande: 

1. Kategori 1 – verksamheter i Bilaga I genomför alltid miljöbedömning och 
MKB; bestämmelse som anger att följande verksamheter och åtgärder kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

2. Kategori 2 – behovsbedömning/urvalsförfarande av de verksamheter och 
åtgärder som anges i direktivets bilaga II. 

3. Kategori 3 – sådana verksamheter som inte omfattas av MKB-direktivets 
bilaga I eller II. 

 
Minimialternativet innebär bland annat: 

 att 29 bestämmelser i miljöprövningsförordningen för tillståndspliktig 
verksamhet flyttas ned till kategori 3, ”Inga krav”. 

 att 108 bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen, som idag tillhör kategorin ”Alltid BMP”, helt eller delvis flyttas 
ned till kategorin ”Behovsbedömning”.  

 att sex bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen, som idag tillhör kategorin ”Behovsbedömning”, flyttas upp till 
kategorin ”Alltid BMP”, samt 

 att antalet bestämmelser i miljöprövningsförordningen för anmälningsplik-
tig verksamhet som föreslås tillhöra kategori 1 eller 2 ökar från 52 till 70 
stycken. 

 

1.5 Förordat alternativ 
Det förordade alternativet, dvs. Naturvårdsverkets förslag, innebär: 

 att 43 bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen, som idag tillhör kategorin ”Alltid BMP”, helt eller delvis flyttas 
ned till kategorin ”Behovsbedömning”.  

 att nio bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen (11 kap. 3 och 4 §§, samt 29 kap. 6, 8, 10, 12, 52, 54 och 67 §§), 
som idag tillhör kategorin ”Behovsbedömning”, flyttas upp till kategorin 
”Alltid BMP”, samt 

 att antalet bestämmelser i miljöprövningsförordningen för anmälningsplik-
tig verksamhet som flyttas till kategori 2 ökar från 52 till 71 stycken. 

 
Mer information om det förordade alternativet finns att läsa i redovisningens hu-
vuddokument. 
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Tabell 8. Antalet verksamheter uppdelat på verksamhetstyp (A,B,C) och kategori 
för de olika utredningsalternativen (nollalternativet, förordat alternativ och minimi-
alternativet) 

 A B C A+B+C 
Kategori/ 
Alternativ 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

1 333 129 310 2104 136 837 0 0 0 2437 265 1147 

1 och 2 0 159 9 1535 2523 2025 0 140 0 1535 2822 2034 

2 18 60 32 1500 1907 2277 6099 7009 7151 7617 8976 9460 

3 0 3 0 0 572 0 9944 8894 8892 9944 9469 8892 
Totalt 351 351 351 5139 5139 5139 16043 16043 16043 21533 21533 21533 

 
Tabell 9. Antalet bestämmelser uppdelat på verksamhetstyp (A,B,C) och kategori 
för de olika utredningsalternativen (nollalternativet, förordat alternativ och minimi-
alternativet)  

 A B C A+B+C 
Kategori/ 
Alternativ 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

1 59 16 58 79 9 46 1 0 0 139 25 104 
1 och 2 0 31 2 1 38 10 0 4 0 1 73 12 

2 9 13 8 62 74 86 52 67 71 123 154 165 
3 0 8 0 0 21 0 58 40 40 58 69 40 

Totalt 68 68 68 142 142 142 111 111 111 321 321 321 
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2 Identifierade konsekvenser 
2.1 Introduktion  
I det här kapitlet synliggörs förändringen från nollalternativet jämfört med minimi-
alternativet och förordat alternativ. Kapitlet redovisar vad förändringen innebär för 
olika verksamheter, prövningsinstanser, övriga myndigheter samt miljöskyddet.  
   
I detta avsnitt hanteras 6 § punkt 3-4 samt hela 7 § från förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning dvs.: 

 Vilka som berörs av regleringen 
 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 
 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 

storleken på företagen 
 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad re-

gleringen innebär för företagens administrativa kostnader. 
 Andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka 

förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av 
den föreslagna regleringen 

 Påverkan på konkurrensförhållandena för företagen 
 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 
 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning 

 

2.2 Verksamheter 
Övergripande, både för en förändring i linje med förordat förslag eller en föränd-
ring i linje med minimialternativet, gäller följande: 
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Tabell 10. Flytt från en kategori till en annan 
Flytt Övergripande konsekvenser 
1 till 2 Här blir det en administrativ lättnad men också större osäkerheter 

Två alternativa utfall: 
1) Verksamheten bedöms ha betydande miljöpåverkan och gör en spe-

cifik miljöbedömning och en fullständig MKB. Skillnaden från att 
ha tillhört kategori 1 tidigare är att man får göra ett undersöknings-
samråd, ta fram en samrådsredogörelse och invänta beslut om BMP, 
vilket resulterar i osäkerheter och ev. försenad produktionsstart. 

2) Verksamheten bedöms inte ha betydande miljöpåverkan och gör en 
liten MKB. Skillnaden från att ha tillhört kategori 1 tidigare är att 
man får göra ett undersökningssamråd, ta fram en samrådsredogö-
relse och invänta beslut om BMP, vilket resulterar i osäkerheter och 
ev. försenad produktionsstart, plus att man slipper kostnaderna för 
ett avgränsningssamråd och en fullständig MKB.  

1 till 3 Minskad administrativa kostnader eftersom verksamheten inte, inom 
ramen för en specifik miljöbedömning, behöver genomföra ett avgräns-
ningssamråd och ta fram en fullständig MKB. Dock ska för tillstånds-
prövningen nödvändigt underlag finnas med i tillståndsansökan, t.ex. de  
uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 
2 kap. följs. 

2 till 1 Här finns två alternativa utfall: 
1) Ökade kostnader för de verksamheter som tidigare bedömdes ej 

BMP. Dessa behöver nu inom ramen för den specifika miljöbedöm-
ningen, göra ett avgränsningssamråd och en fullständig MKB. 

2) Minskade kostnader för de verksamheter som tidigare kunde antas 
medföra betydande miljöpåverkan eftersom man inte behöver ge-
nomföra ett undersökningssamråd, ta fram en samrådsredogörelse 
och invänta beslut om BMP. De kan istället direkt genomföra den 
specifika miljöbedömningen. 

2 till 3 Minskade kostnader eftersom verksamhet i kategori 3 helt slipper MKB 
och samråd (för prövningen nödvändigt underlag ska finnas med i till-
ståndsansökan och anmälan). 

3 till 2 Ökade kostnader både om verksamheten bedöms ha BMP eller inte, dels 
på grund av samrådsprocesserna och dels på grund av kostnaderna för 
fullständig MKB inom ramen för den specifika miljöbedömningen, eller 
en liten MKB.  

 
2.2.1 Konsekvenser till följd av förordat förslag 
Här ligger tyngdpunkten på en sammanställning av antalet verksamheter som på-
verkas av förändringen, samt förändringar i kostnader kopplade till MKB. 
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Genom en sortering av bestämmelserna baserat på vilken förändring som sker, dvs. 
från vilken kategori med dagens indelning till vilken kategori med förslagets indel-
ning, framkommer följande mönster: 
 
Tabell 11. Antalet bestämmelser och verksamheter som påverkas när det förordade alterna-
tivet jämförs med nollalternativet. 

  
Antal bestämmelser 

(Antal verksamheter inom parentes) 
Nollalternativet till 
förordat alternativ 

A B C 

1 till 2 6 (36) 28 (1034) 1  
1 till 1 och 2 2 (*) 7 (*) 0 
2 till 1 7(18) 2 (12) 0 
2 till 3 0 0 1 (1412) 
2 till 1 och 2 0 2 (*) 0 
3 till 2 0 0 19 (2464) 
  15 (54) 39 (1046) 21 (3876) 
Totalt antal bestämmelser som berörs   75 (4976) 
(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verksamheter delats 
ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda antaganden.   

 
Som framkommer i tabell 11 ovan är det 2482 verksamheter som flyttas ner i kate-
goriindelning och 2494 verksamheter som flyttas upp i systemet. Totalt påverkas 
75 bestämmelser av de totalt 321 som finns i MPF.  
 
För de bestämmelser som delas upp på två eller flera kategorier har verksamheterna 
fördelats enligt metoden som beskrivs i avsnitt 1.2.  
 
Kostnaderna för de olika kategorierna uppskattas med utgångspunkt i kostnaderna 
för nollalternativet.  
Baserat på de kostnadsposter som anges i nollalternativet per kategori i bilaga 3, 
tabell 2, har den kostnadsförändring som sker vid en flytt från en kategori till en 
annan beräknats. Notera att tiden och värderingen av den inte är inräknad för verk-
samheterna för att invänta beslut om BMP. Ramböll uppskattar tiden för samråd 
och beslut om BMP till i genomsnitt 20 veckor och 25 arbetsdagar för en A-
verksamhet och 20 veckor och 10 arbetsdagar för en B-verksamhet. Resursåt-
gången inkluderar samrådet. Det antas att verksamheten inte behöver lägga några 
arbetsdagar under tiden som beslut inväntas.  
 
Siffrorna i tabell 2 i bilaga 3 anger därmed vad en verksamhet kommer att uppleva 
för kostnadsbesparing (-) eller kostnadsökning (+) om verksamheten påverkas av 
en förändring till följd av förslaget. Det ska påpekas att det är endast när en verk-
samhet söker omprövning av nuvarande verksamhet som denna konsekvens slår in 
och detta berör endast befintliga verksamheter. Observera att framtida verksamhet-
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er, som inte är etablerade idag, påverkas inte av förändringen eftersom de regelverk 
de möter vid etableringen kommer att vara det nya förslaget. 
 
Totalt sett leder förslaget till en minskning av administrativa kostnader kopplade 
till samråd och MKB processer på 5-8,6 miljoner kronor årligen. Minskningen 
motsvarar i storleksordningen 1 procent av nollalternativets kostnader för samråd 
och MKB. 
 
Tabell 12. Årliga kostnadsförändringar när det förordade alternativet jämförs med nollal-
ternativet (MSEK) 

Kategoriflytt från 
nollalternativet 

till det förordade 
alternativet A B 

 
 
 

C 
Total ök-

ning/minskning  
1 till 2 (-0,9)-(-1,0) (-19,4)- (-34,9) 0 (-20,3) - (-35,9) 
1 till 3 0 0 0 0 
2 till 1 0,2  0,1- 0,2 0 0,3- 0,4 

2 till 3 0 0 
(-19,1)- (-

34,5) (-19,1)-(-34,5) 
3 till 2 0 0 34,1-61,4 34,1-61,4 

    Totalt (-5,0)-(-8,6) 
 
Nedan följer i tillägg korta kommentarer till övriga paragrafer i förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning: 

 Andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och 
vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd 
av den föreslagna regleringen  
o Värdet av tiden i väntan på beslut har inte varit möjlig att värdera 

men den är därav inte oviktig. Annars föreligger inga andra kostna-
der. 

 
 Påverkan på konkurrensförhållandena för företagen 

o I regeringens departementsskrivelse Ds 2016:25 ”Miljöbedömningar” 
antas förslagen inte påverka konkurrensförhållandena. Naturvårdsver-
ket instämmer i den bedömningen. 

 
 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 

o För företagen hade det varit allra mest förutsägbart om det stod klart 
från början om de behöver göra en specifik miljöbedömning med full-
ständig MKB eller en liten MKB. I det förordade förslaget delas flera 
bestämmelser i MPF upp på flera kategorier och det bidrar inte till 
tydlighet.  Det rör sig om totalt 11 bestämmelser i MPF som delas 
upp, av totalt 321, så den ökade ”otydligheten” är liten. 

 
 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning 
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o För C-verksamheter som kollektiv är det fler verksamheter som flyttas 
upp från kategori 3 till kategori 2 (2464 st.) än som flyttar åt andra 
hållet (1412 st.) Det leder till ökade kostnader för C-verksamheterna 
totalt sett.  

 
2.2.2 Konsekvenser om minimialternativet genomförs 
Här ligger tyngdpunkten på en sammanställning av det antal företag samt kostnader 
som påverkas av ett strikt införande av MKB-direktivet. 
 
Genom en sortering av bestämmelserna baserat på vilken förändring som sker, dvs. 
från vilken kategori med dagens indelning till vilken kategori om MKB-direktivet 
följs strikt, framkommer följande det mönster som framgår av tabell 13. 
 
Tabell 13. Antal bestämmelser och verksamheter som påverkas när nollalternativet jämförs 
med minimialternativet 

Från nollalternati-
vet till minimialter-

nativet 
Antal bestämmelser (antal verksam-
heter inom parentes) 

 

  A B C  
1 till 2 12(135) 32(1361) 1(0)  
1 till 3 6(3) 5(113) 0  
1 till 1 och 2 30(*) 34(*) 0  
2 till 1 5(14) 1(8) 0  
2 till 3 2(0) 16(459) 1(1412)  
2 till 1 och 2 1(*) 3(*) 2(5)  
3 till 2 0 0 17(2327)  
3 till 1 och 2 0 0 2(135)  
  56(152) 91(1941) 23(3879)  
Totalt antal bestämmelser som berörs  170(5972)  
(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet 
verksamheter delats ut på kategori 1 och 2 enligt be-
stämda antaganden.      

 
Som framkommer i tabell 13 ovan är det 3790 verksamheter som flyttas ner i kate-
goriindelning och 2484 verksamheter som flyttas uppåt i systemet. Totalt påverkas 
170 bestämmelser av de totalt 321 som finns i MPF, om Sverige hade beslutat att 
gå från dagens kategorisering (nollalternativet) till en strikt tillämpning av MKB-
direktivet (minimialternativet). 
 
För de bestämmelser som delas upp på två eller flera kategorier har verksamheterna 
fördelats enligt metoden som beskrivs i avsnitt 1.2. 
 
Baserat på de kostnadsposter som anges per kategori i nollalternativet och i bilaga 
3 ovan beräknas den kostnadsförändring som sker vid en flytt från en kategori till 
en annan, om minimialternativet genomförts.  

(245 av 639)



 

 25

 
Totalt sett skulle en implementering av minimialternativet leda till en minskning i 
kostnader (kopplade till samråd och MKB processer) med cirka 33-59 miljoner 
kronor årligen. Utgår man från kostnaderna för nollalternativet motsvarar det en 
minskning med i storleksordningen 9-10 procent. Den största skillnaden i storleken 
på besparingen gentemot det förordade förslaget är att det i minimialternativet är 
avsevärt många fler B-verksamheter som flyttar ner en kategori. I minimialternati-
vet är det 1933 B-verksamheter medan det i det förordade alternativet är 1034 
verksamheter som flyttar ner en kategori.  
 
Tabell 14. Förändring i de administrativa kostnaderna för verksamheter per flytt och totalt 
vid en jämförelse mellan nollalternativet och minimialternativet. (ökning (+)/minskning(-) 
(miljoner kronor) 

Kategoriflytt från 
nollalternativet till 
minimialternativet. A B 

 
 

C 
Total ök-

ning/minskning 

1 till 2 (-2,8)-(-3,3) (-25,5)-(-46,0) 0 (-28,3)-(-49,3) 

1 till 3 - (-5,6)-(-10,0) 0 (-5,6)-(-10,0) 

2 till 1 0,2-0,23 0,06-0,11 0 0,26 till 0,34 

2 till 3 - (-14,0)-(-25,2) (-19,1)-(-34,5) (-33,1)-(-59,7) 

3 till 2 - - 33,2-59,7 33,2-59,7 

  
  

 (-33,5)-(-59) 
 
Hade Naturvårdsverket gått hela vägen till MKB-direktivet hade en ytterligare 
kostnadsbesparing för verksamheterna på 28-50 miljoner kronor varit möjlig.  
 
Men som känslighetsanalysen visar nedan, beror besparingen på antagandet, hur 
många som bedöms som BMP i kategori 2. Det är därför viktigt att påminna om att 
det endast är riktningen som pekas ut, inte den absoluta besparingen i sig. 
 
2.2.3 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys har genomförts för antagandet om att 50 procent av verksam-
heterna i kategori 2 kommer att bedömas ha BMP.  
 
(i) Antagandet att 50 procent i kategori 2 kommer bedömas ha BMP.  
En grund till att NV lagt en bestämmelse i kategori 1, som tidigare legat i kategori 
2, har varit att NV bedömt att bestämmelsen troligen ändå skulle fått beslut om 
BMP och därmed fått göra en MKB om den låg kvar i kategori 2. Man skulle där-
med kunna anta att majoriteten av de bestämmelser som ligger kvar i kategori 2, 
eller som flyttats till kategori 2 från kategori 1, kommer att bedömas som ej BMP. 
Vårt grundantagande är dock att utfallet från bedömningsprocessen blir att 50 pro-
cent blir BMP och 50 procent blir ej BMP. Känsligheten prövas av detta antagande 
på resultat genom att pröva dels en högre andel BMP bedömningar i kategori 2 och 
dels en lägre andel. 
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Om man testar att 75 procent respektive 25 procent av verksamheterna, som i för-
slaget ligger i kategori 2, bedöms medföra BMP blir det en kostnadsökning 
(minskning) i relation till grundantagandet på cirka 10 miljoner kronor (upp/ner).  
 
Samma resonemang för MKB-direktivet visar att kostnaderna hade varierat upp 
och ner med cirka 15 miljoner kronor. 
 
Antagandet om huruvida en verksamhet i kategori 2 bedöms som BMP eller inte 
har således en relativt stor inverkan på den slutliga kostnadsbesparingen. 
 

2.3 Konsekvenser för miljöskyddet 
I tabell 10 beskrivs de administrativa konsekvenserna av olika förflyttningar från 
en kategori till en annan. Hela utgångspunkten för det här uppdraget har varit att 
bibehålla det svenska miljöskyddet. För att det ska kunna ske är det av yttersta vikt 
att den behovsbedömningen som ska göras för de verksamheter som hamnar i kate-
gori 2 verkligen blir träffsäker, dvs. att i de fall betydande miljöpåverkan kan antas 
så tas också beslut som leder till en specifik miljöbedömning och en fullständig 
MKB. Då finns förutsättningarna för att miljöskyddet i Sverige kommer att bibe-
hållas på dagens nivå.   
 

2.4 Konsekvenser för Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna är ansvariga för att bedöma om en verksamhet kan antas medföra 
BMP eller inte, både vad gäller A- och B-verksamheter. Därför är det intressant att 
titta på förändringen av antalet verksamheter som hamnar i kategori 2.  
 
Eftersom A-och B-verksamheter i kategori 2 kräver ett samråd kan det innebära en 
ökad börda om man får fler verksamheter i kategori 2. Med det förordade förslaget 
kommer 32 A-verksamheter att hamna i kategori 2, vilket är nästan dubbelt så 
många som idag, dvs. nollalternativet. Dessutom kommer, med det förordade för-
slaget, 9 verksamheter att hamna i bestämmelser som är delade mellan kategori 1 
och 2. Av dessa 9 verksamheter kommer ytterligare några att hamna i kategori 2. I 
våra beräkningar har vi antagit att hälften hamnar i kategori 2. När det gäller B-
verksamheter är skillnaderna större. I det förordade förslaget hamnar 2277 verk-
samheter i kategori 2 att jämföra med nollalternativets 1500. Dessutom hamnar 
2025 verksamheter i delade bestämmelser vilket är fler än i nollalternativet där 
1535 verksamheter är i delade bestämmelser. Sammantaget är det alltså en bety-
dande ökning av antal A-och B-verksamheter som hamnar i kategori 2 med det 
förordade alternativet jämfört med nollalternativet. Det kommer rimligtvis leda till 
att länsstyrelsens arbetsbörda för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan 
ökar. Men det har inte kunnat fastställas om en denna ökade arbetsbörda helt eller 
delvis kompenseras av en minskad arbetsbörda i senare skeden i miljöbedömnings- 
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och tillståndsprocessen. Att flera B-verksamheter flyttats ner från kategori 1 med 
det förordade förslaget innebär rimligtvis ett mindre antal fullständiga MKB att 
granska och bedöma. 
 

2.5 Konsekvenser för Mark och Miljödom-
stolar (MD) och Miljöprövningsdelegat-
ioner (MPD) 

I Sverige finns fem stycken Mark och Miljödomstolar. Dessa är lokaliserade i 
Nacka, Växjö, Östersund, Vänersborg och Umeå. Domstolarna är ansvariga för 
tillståndsansökningar för A-verksamheter medan miljöprövningsdelegationerna 
prövar B-verksamheter. Det kan möjligen bli en ökad arbetsbörda för MD och 
MPD för de verksamheter som inte redovisar en fullständig MKB. Då har nämligen 
MD och MPD skyldighet att se till att ansökan är tillräcklig. Om inte verksamhets-
utövaren i ansökan och i den lilla MKB:n har redovisat tillräckligt av nödvändiga 
miljökonsekvenser för tillståndsprövningen, så ska MD och MPD kräva in det från 
sökanden. Det skapar i så fall mer arbete för både MD och MPD.  
 
Det är intressant att se hur många ansökningar som kommer att vara utan en full-
ständig MKB i framtiden och där MD och MPD behöver granska underlaget och 
eventuellt kräva in kompletteringar (gäller kategori 2 som ej anses ha BMP).  
 

2.6 Konsekvenser för kommuner 
Anmälningar från anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) handläggs av 
den kommunala nämnden. Med det förordade förslaget är det 2464 verksamheter 
som flyttas upp från kategori 3 till kategori 2, 1412 verksamheter flyttar åt motsatt 
håll. Jämfört med idag (nollalternativet) tillkommer alltså i storleksordningen 1000 
verksamheter för vilka de kommunala nämnderna ska bedöma om betydande mil-
jöpåverkan föreligger eller ej. Det kommer att leda till en ökad arbetsbörda, vilken 
kommunerna kan finansieras via avgifter. 
 

2.7 Konsekvenser för centrala myndigheter 
De centrala myndigheterna, däribland Naturvårdsverket, kommer troligen inte att 
påverkas i någon större omfattning. De centrala myndigheterna yttrar sig i regel 
över tillståndsansökningar för stora verksamheter, främst A-verksamheter. Ef-
tersom den för tillståndsprövningen nödvändiga redovisningen av miljökonsekven-
ser måste finnas med i ansökan vare sig det redovisas i en fullständig eller liten 
MKB, så bedöms inte nya regler och förslaget till kategorisering få några nämn-
värda konsekvenser för de centrala myndigheterna. Däremot behöver Naturvårds-
verket lägga resurser på ny central vägledning för miljöbedömningar.  
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2.8 Konsekvenser för övriga aktörer 
2.8.1 Närmast berörda och miljöorganisationer 
Närmast berörda och miljöorganisationer kommer främst att påverkas av att det 
inte blir någon specifik miljöbedömning och fullständig MKB i de fall där verk-
samhet, som tidigare tillhört kategori 1 och flyttas till kategori 2, ej antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. I dessa fall kommer det inte att genomföras en speci-
fik miljöbedömning och det utarbetas inte en fullständig MKB. Det kan upplevas 
vara till nackdel för miljöorganisationer och de närmast berörda. 
 
Däremot kommer närmast berörda och miljöorganisationer att få större möjligheter 
att påverka anmälningspliktiga verksamheter eftersom fler verksamheter kommer 
att omfattas av specifika krav på underlag om miljöförhållanden och miljöeffekter 
etc. i enlighet med 8 och 9 §§ miljöbedömningsförordningen. 
 
2.8.2 Konsulter 
Även de konsulter som anlitas av verksamhetsutövarna kan komma att påverkas av 
förslaget, beroende på om det blir fler eller färre fullständiga MKBer i kategori 1 
och kategori 2. Genom att sortera dagens indelning och förslagets inledning på 
kategori 1 respektive 2, samt de varianter på kategorier som finns i förslaget, fram-
kommer att färre verksamheter kommer att behöva genomföra en, inom ramen för 
en specifik miljöbedömning, fullständig MKB vid en omprövning av tillstånd om 
förslaget genomförs. Detta är i linje med MKB-direktivet och innebär att det kan 
förväntas blir något mindre uppdrag för konsulter. Dock är det endast cirka 10 
procent av verksamheterna som antas ompröva sin verksamhet årligen varför effek-
ten torde vara marginell. 
 

2.9 Övriga konsekvenser 
Naturvårdsverket bedömer att förslaget inte leder till några negativa konsekvenser 
för jämställdhet, brottslighet, den offentliga servicen i olika delar i landet, integrat-
ionspolitiska målen eller medföra konsekvenser för den personliga integriteten. 
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3 Övriga bedömningar 
3.1 Överensstämmelser med EU reglering-

ar 
En konsekvensutredning ska innehålla en bedömning av om regleringen överens-
stämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen. Naturvårdsverket anser, i linje med regeringens egna slutsat-
ser, att förslaget har sin grund i MKB-direktivet och att förslagen innebär att de 
svenska bestämmelserna på ett tydligare sätt återspeglar MKB-direktivet. Förslaget 
till kategorisering innebär att Sverige, till skillnad mot en strikt tillämpning av 
direktivet, även fortsättningsvis går utöver de skyldigheter som följer av vårt med-
lemskap i EU. Det innebär dock inte att vi bryter mot reglerna eftersom MKB-
direktivet är ett minimi-direktiv. Varje medlemsland har rätt att ställa hårdare krav 
än vad MKB-direktivet anger. 
 

3.2 Tidpunkt för ikraftträdande 
Ingen särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdandet. 
Förslaget påverkar inte befintliga verksamheter förrän det är aktuellt att göra en 
tillståndsansökan eller en anmälan enligt miljöbalken.  
 
Det bedöms inte finnas behov av speciella informationsinsatser i samband med 
ikraftträdandet. Normala informationsinsatser bedöms som tillräckliga. Däremot 
bedöms det nödvändigt med central vägledning riktad till både myndigheter och 
verksamhetsutövare, för att tillämpningen av de nya reglerna ska bli effektiv och 
likvärdig. 
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Bilaga 1: Tid och externa kostnader för MKB i Tillväxtverkets 
databas MALIN 

 

Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

Avgift för 
ansökan och 
tillsyn 

  3   
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

MKB - 4 al-
ternativ 

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har 
valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden 
inte kommer till stånd, 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

MKB - 1 lo-
kalisering 

1§ En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att an-
lägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. 
7 § En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifter som behövs för 
att uppfylla syftet enligt 3 §, däribland 
1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Innehåll av 
ansökan - 1. 
ritningar ... 

En ansökan i ett ansökningsmål skall vara skriftlig. Den skall innehålla 
1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, 
produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt användningen av råvaror, 
andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning 

28 800 500 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Innehåll av 
ansökan - 5. 
förslag till 
övervakning 
... 

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten, 28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 
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Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

Innehåll av 
ansökan - 4. 
förslag till 
skyddsåtgär-
der ... 

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgif-
ter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. iakttas, 

28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Innehåll av 
ansökan - 2. 
uppgifter om 
utsläppskäll-
or... 

2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt för-
slag till de åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av avfall, 

28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Beräkning 
av avgift 

  3   n/a 

Innehåll av 
ansökan - 3. 
en miljökon-
sekvensbe-
skrivning ... 

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift om det 
samråd som skett enligt 6 kap. 4-6 §§, 

28 800   
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Innehåll av 
ansökan - 6. i 
fråga om 
tillstånd ... 

6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en säkerhets-
rapport i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

MKB för 
verksamhet 
utan bety-
dande miljö-
påverkan 

För verksamheter eller åtgärder som inte kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla vad som anges i första 
stycket, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgär-
dens art och omfattning. 
dvs  
1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter 
om lokalisering, utformning och omfattning, 

28 800   

Denna post tolkas som 
att motsvara den för-
svenskade varianten 
”liten” MKB, dvs tiden att 
genomföra den MKB som 
görs om verksamheten ej 
anses medföra BMP.  
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Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

 
2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga 
verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur 
det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar 
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 
 
3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den 
huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och 
hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 
 
4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, 
samt alternativa utformningar tillsammans med dels en 
motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en 
beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller 
åtgärden inte kommer till stånd, och 
 
5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 
1-4. 

 

MKB - 5 
sammanfatt-
ning 

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4 28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Avgift för 
länsstyrelsens 
kungörelser i 
vid tillstånds-
prövning 

  
 

  
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 
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Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

MKB - 2 åt-
gärder för att 
minimera 
skada 

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall 
undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten 
eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Evt. doku-
mentation av 
säkerhet 

  
 

  
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

MKB - 3 
uppgifter för 
bedömning 

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan 
på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra 
resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Innehåll av 
ansökan - 7. 
en icke-
teknisk sam-
manfattning ... 

7. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-6. 28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 
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Bilaga 2: Samrådskostnader från 
Tillväxtverkets databas 
MALIN 

 
Samråd med samrådsunderlag 
A-verksamhet, stor ansökan 

Meddelande Minuter Externa 
omkostnader 

Samråd 300   

Uppgifter om verksamheten 7 000 700 000 

 
A-verksamhet, mellanstor ansökan 

Meddelande Minuter Externa 
omkostnader 

Samråd 720   

Uppgifter om verksamheten 6 000 70 000 

 
A-verksamhet, liten ansökan 

Meddelande Minuter Externa 
omkostnader 

Samråd 360   

Uppgifter om verksamheten 1 920 35 000 

 
B-verksamhet, stor ansökan 

Meddelande Minuter Externa om-
kostnader 

Samråd 240   

Uppgifter om verksamheten 240 8 400 

 
B-verksamhet, mellan stor ansökan 

Meddelande Minuter Externa omkost-
nader 

Samråd 240   

Uppgifter om verksamheten 240 42 000 
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B-verksamhet, liten ansökan 
Meddelande Minuter Externa omkost-

nader 

Samråd 240   

Uppgifter om verksamheten 240 8 400 

 
Tidigt samråd med berörda 

- Med annons 
Meddelande Minuter 

Samråd 60 

 
- Med möte 

Meddelande Minuter 

Samråd 1 400 

 
Utökat samråd 

Meddelande Minuter 

Samråd 2 400 
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Bilaga 3 
Tabell 1. Kostnad för MKB, per verksamhet vid omprövning, förslaget (förordat alternativ) 
 

 
 
 
Tabell 2. Kostnadsförändringar mellan dagens regelverk (nollalternativet) och förslagets 
(förordat alternativ), per verksamhet 
 

 
 
 
Tabell 3. Kostnad för MKB, per verksamhet, om MKB direktivet införs strikt (minimial-
ternativet) 
 
 

 A B  
 Storlek på ansökan Storlek på ansökan  

 Stor  Mellan Liten Stor  Mellan Liten Täkter 

1 4 452 189 1 658 419 1 388 388 1 961 719 1 385 681 1 283 020 1 410 527 

2 om BMP 4 452 189 1 658 419 1 388 388 1 961 719 1 385 681 1 283 020 1 410 527 

2 om ej BMP 1 259 469 467 305 341 048 545 605 336 731 303 718 336 731 

3 0 0 0 0 0 0 0 

 

Stor Mellan Liten Stor Mellan Liten
1 4 452 189              1 658 419            1 388 388       1 961 719       1 385 681       1 283 020       1 410 527           

2 om BMP 4 826 431              1 715 735            1 413 460       2 058 186       1 408 275       1 288 814       1 433 121           
2 om ej BMP 1 523 671.25        493 737               366 120          611 188          359 006          308 900          359 006               

3 -                           -                         -                    -                    -                    -                    -                        

A B
Storlek på ansökan Storlek på ansökan

Täkter (B)

Totala kostnader för MKB förslaget, per verksamhet (kronor, inkl samråd, exkl värdet av tiden i väntan på beslut)

Hur ser förändringen ut? Stor Mellan Liten Stor Mellan Liten
1 till 2 BMP 374 242 57 316 25 072 96 466 22 594 5 794 -
1 till 2 ej BMP -2 928 518 -1 164 682 -1 022 269 -1 350 532 -1 026 675 -974 120 -
1 till 3 -4 452 189 -1 658 419 -1 388 388 -1 961 719 -1 385 681 -1 283 020 -
2 BMP till 1 0 0 0 0 0 0 0
2 ej BMP till 1* 3 192 720 1 191 114 1 047 340 1 416 114 1 048 950 979 302 1 073 797
2 ej BMP till 2 ej BMP** 264 202 26 432 25 072 65 583 22 275 5 181 22 275
2 BMP till 3 -4 452 189 -1 658 419 -1 388 388 -1 961 719 -1 385 681 -1 283 020 -
2 ej BMP till 3 -1 259 469 -467 305 -341 048 -545 605 -336 731 -303 718 -
3 till 1*** 4 452 189 1 658 419 1 388 388 1 961 719 1 385 681 1 283 020 -
3 till 2 BMP*** 4 826 431 1 715 735 1 413 460 2 058 186 1 408 275 1 288 814 -
3 till 2 ej BMP*** 1 523 671 493 737 366 120 611 188 359 006 308 900 -

* Sannolikt en besparing då beslut om BMP inte behöver inväntas 

A B
Täkter (B)

** Om man tidigare låg i kat 2 och fick beslut om ej BMP så gjordes en liten MKB, i förslaget ska endast underlag tas fram, vilket beräknas till 50 % av 
kostnaden för en liten MKB. Övriga verksamheter som tidigare låg i kategori 2 och som fortsätter ligga i kategori 2 påverkas inte av förslaget.

*** Inga A eller B anläggningar påverkas av denna flytt. Dock påverkas koder som innefattar C-anläggningar men eftersom underlaget på antal C-
anläggningar i SMP inte är fulltaligt har vi inte räknat vidare på C-anläggningar. Vi har med förändringen i kostnader här för att visa riktning för varje 
enskild verksamhet som påverkas av flytten. Totalt berörs 0 koder för C-anläggningar av en flytt från dagens kategori 3 till förslagets kategori 1 samt 
16 koder som omkategoriseras från dagens kategori 3 till förslagets kategori 2.
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Tabell 4. Kostnadsförändringar mellan dagens indelning (nollalternativet) och om MKB 
direktivet införs strikt (minimialternativet) 
 
 

 A B  

 Storlek på ansökan Storlek på ansökan  

 Stor  Mellan Liten Stor  Mellan Liten Täkter 

1 till 2 BMP 

0  0  0  0  0  0  

                            

-       

1 till 2 ej BMP -3 192 720  -1 191 114  -1 047 340  -1 416 114  -1 048 950  -979 302  -1 073 797  

1 till 3 -4 452 189  -1 658 419  -1 388 388  -1 961 719  -1 385 681  -1 283 020  -1 410 527 

2 BMP till 1 

 0  0  0  0  0  0  

                            

-       

2 ej BMP till 1 3 192 720  1 191 114  1 047 340  1 416 114  1 048 950  979 302  1 073 797 

2 BMP till 3 -4 452 189  -1 658 419  -1 388 388  -1 961 719  -1 385 681  -1 283 020  -1 410 527 

2 ej BMP till 3 -1 259 469  -467 305  -341 048  -545 605  -336 731  -303 718  -  336 731 

3 till 1 4 452 189  1 658 419   1 388 388 1 961 719  1 385 681  1 283 020   n/a  

 
3 till 2 BMP 4 452 189   1 658 419   1 388 388   1 961 719  1 385 681  1 283 020   n/a  

3 till 2 ej BMP 1 259 469  467305   341048   545605  336731 303718  n/a  

 
 
Tabell 5. Totala administrativa kostnader per omprövning 
 

 

Stor Mellan Liten Stor Mellan Liten
1 4 452 189              1 658 419            1 388 388       1 961 719       1 385 681       1 283 020       1 410 527           

2 om BMP 4 452 189              1 658 419            1 388 388       1 961 719       1 385 681       1 283 020       1 410 527           
2 om ej BMP 1 259 469              467 305               341 048          545 605          336 731          303 718          336 731               

3 -                           -                         -                    -                    -                    -                    -                        

A
Storlek på ansökan

B
Storlek på ansökan

Täkter (B)

Totala kostnader för MKB idag, per verksamhet (kronor, inkl samråd, exkl värdet av tiden i väntan på beslut)
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Bilaga 4: Miljöskyddet  
I denna bilaga redovisas underlaget för konsekvensutredningen när det gäller vilka 
bestämmelser i miljöprövningsförordningen (MPF) som påverkas på olika sätt 
(dvs. kategoriförändringar) vid en jämförelse mellan nollalternativet och förordat 
alternativ. Bilagan innehåller även information om beräkningsgrunden för konse-
kvensutredningen när det gäller hur många verksamheter som antagits tillhöra en 
viss verksamhetsbestämmelse i MPF, baserat på uppgifter i svenska miljörapporte-
ringsportalen (SMP) om huvudkod. 
 
Antal A- och B-verksamheter per bestämmelse i MPF är hämtade ur SMP-data för 
år 2016. När det gäller C-verksamheter har antalet grundats på en insamling av 
uppgifter från alla kommuner som Naturvårdsverket gjorde år 2015. 
 
Eftersom uppgifterna för 2016 i SMP är angivna enligt gamla verksamhetsbestäm-
melser i MPF (lydelse till och med 2016-12-31) har en uppskattad översättning i 
uppdraget gjorts till nu gällande verksamhetsbestämmelser (lydelse från och med 
2017-01-01). I de fall en gammal bestämmelse blivit flera nya bestämmelser sam-
lades vid översättningen inledningsvis alla verksamheter på ”första” nya bestäm-
melsen för gällande verksamhetsområde. Vid konsekvensberäkningarna har däref-
ter antalet verksamheter i förekommande fall fördelats ut på de nya bestämmelser-
na enligt principer som beskrivs under metodavsnittet. Här illustreras resultatet av 
aktuella antaganden. 
 
Uppgifterna i denna bilaga är således sammanställda för att illustrera delar av kon-
sekvensutredningens beräkningsgrund och bör inte användas i andra sammanhang 
där antal verksamheter per bestämmelse är intressant. Detta eftersom en mängd 
uppdragsspecifika antaganden har behövt göras. Vi bedömer dock att antagandena 
endast ger begränsade konsekvenser för utförda beräkningar i denna utredning. 
 

MPF kap. 
MPF 

§ 
P-nivå 
A, B, C 

Bransch-
kod 

Antal verksam-heter enl SMP 
2012 - huvudbransch 

Flytt från kategori 1 till 2 
11 9 A 23.50 1 
15 6 A 27.31 1 
17 5 A 31.50 0 
18 6 A 34.60 8 
29 68 A 90.410 1 
29 71 A 90.440 21 
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2 2 B 1.11 91 
3 1 B 5.10 48 
6 2 B 17.20 6 
7 2 B 18.20 3 
8 1 B 20.05-i 12 
8 6 B 20.50-i 1 
9 3 B 21.40 1 

14 1 B 26.05-i 2 
14 2 B 26.10-i 2 
14 3 B 26.20 2 
14 10 B 26.80 0 
15 7 B 27.32 5 
15 8 B 27.40-i 9 
15 9 B 27.50 40 
15 15 B 27.110 5 
15 16 B 27.120 2 
15 17 B 27.130 15 
18 3 B 34.30 2 
18 7 B 34.70 101 
19 3 B 39.15 99 
20 3 B 39.80 0 
21 5 B 40.15 31 
21 9 B 40.50-i 81 
28 2 B 90.11 0 
29 15 B 90.220 3 
29 21 B 90.300-i 138 
29 30 B 90.161 59 
29 45 B 90.119 34 
29 64 C 90.520 0 

Flytt från kategori 2 till 1 
11 3 A 23.11-i 0 
11 4 A 23.12-i 0 
29 6 A 90.181-i 3 
29 10 A 90.201-i 7 
29 52 A 90.454-i 0 
29 54 A 90.457 0 
29 67 A 90.435-i 8 
29 8 B 90.191 2 
29 12 B 90.211-i 8 

Flytt från kategori 2 till 3 
2 3 C 1.20 1412 

Flytt från kategori 3 till 2 
4 4 C 10.30 5 
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5 14 C 15.151 0 
5 30 C 15.340 13 
5 32 C 15.360 0 

12 44 C 24.44 22 
15 18 C 27.140 7 
17 3 C 31.30 2 
18 8 C 34.80 730 
19 4 C 39.30 396 
29 19 C 90.281 74 
29 29 C 90.391 130 
29 35 C 90.141 196 
29 39 C 90.375 6 
29 41 C 90.110 349 
29 43 C 90.80 189 
29 44 C 90.90 56 
29 46 C 90.120 259 
29 47 C 90.29 0 
29 70 C 90.430 30 

Flytt från kategori 1 till delad  kategori 1 och 2 
15 2 A 27.20 6 
21 7 A 40.30 3 
28 1 B 90.10 453 
29 27 B 90.381 8 
29 36 B 90.361 10 
29 61 B 90.485 0 
29 62 B 90.500-i 0 
29 63 B 90.510 0 
29 72 B 90.450 14 

Flytt från kategori 2 till delad kategori 1 och 2  
29 32 B 90.241-i 4 
29 66 B 90.405-i 1 
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2017-10-06 Dnr 2906-17 
 
BILAGA 

 
 

Tillägg 2017-11-29 

Denna bilaga redovisar det arbete som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
utfört under vår och höst 2017 i att bistå Naturvårdsverket med underlag 
och förslag vad gäller behov av kategorisering av vattenverksamheter 
utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 

HaVs redovisning, som lämnades i oktober 2017, har alltså utgått ifrån då 
gällande förordningstexter och inte tagit hänsyn till därefter föreslagna eller 
i november beslutade författningsändringar.  

 

 

Förslag på vattenverksamheter som alltid ska innebära en 
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap miljöbalken 

Bakgrund 
Naturvårdsverket har i sitt regleringsbrev för 2017 fått följande uppdrag: 

”Naturvårdsverket ska se över och vid behov ändra eller komplettera 
tidigare förslag till kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån 
krav på miljökonsekvensbeskrivningar (dnr M2015/02675/R). Fokus för 
översynen är de ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) som 
regeringen beslutade den 1 december 2016, men även en generell översyn 
ska göras av tidigare överväganden. Förslaget ska även kompletteras 
med förslag till kategorisering av vattenverksamheter utifrån krav på 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. För den del av 
uppdraget som gäller vattenverksamheter ska Havs- och 
vattenmyndigheten bistå Naturvårdsverket med underlag och förslag. 
Uppdraget omfattar inte en översyn eller redovisning på nytt av den del 
av förslaget som rör verksamheter som kan undantas från krav på 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast 
den 31 oktober 2017.”  

Efter dialog med Regeringskansliet har datumet för redovisningen flyttats 
fram till den 15 december 2017 
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Nuvarande bestämmelser 

Tillståndsplikt och anmälan för vattenverksamhet 
Utformningen av tillståndsplikten för vattenverksamheter i 11 kap 9 § 
miljöbalken skiljer sig gentemot den för till exempel miljöfarlig verksamhet 
i 9 kapitlet miljöbalken. För vattenverksamheter finns ingen uttömmande 
uppräkning av vad som är tillståndspliktigt utan grundprincipen är att all 
vattenverksamhet kräver tillstånd och ska prövas av mark- och 
miljödomstol. Avsteg från grundprincipen om tillstånd finns i form av en 
möjlighet att anmäla vissa typer av vattenverksamheter (11 kap 9 a § 
miljöbalken) samt ett generellt undantag från tillstånd och anmälan (11 kap 
12 § miljöbalken) där det är ”uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena”.  

För de vattenverksamheter som kan anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 
11 kap 9 § a miljöbalken finns det i 19 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamhet en lista på vilka olika typer av vattenverksamheter som 
kan anmälas. 

Det betyder att en bedömning av hur miljö- och naturförhållandena (och 
andra allmänna intressen) samt enskilda intressen i det berörda 
vattenområdet påverkas av det tänkta projektet avgör om åtgärden ska 
tillståndsprövas, anmälas eller kan utföras utan varken tillstånd eller 
anmälan. Denna bedömning har stora likheter med den bedömning som 
sker för att avgöra om en åtgärd innebär en betydande miljöpåverkan 
(BMP) enligt 6 kap miljöbalken (miljökonsekvensbeskrivningar, MKB).     

Verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten måste alltså innan projektet 
genomförs göra en slags behovsbedömning för att bedöma om den 
planerade åtgärden ska tillståndsprövas, anmälas eller om åtgärden kan 
genomföras utan tillståndsprövning eller anmälan. 

En tillståndsansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap miljöbalken. 

3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar 
Följande vattenverksamheter ska, enligt 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar , ska alltid bedömas som 
BMP:  

a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk 

b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i 
något av de berörda områdena 

c) muddring i ett miljöriskområde eller för en farled 
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Det är relativt få typer av vattenverksamheter som finns uppräknade vilket 
betyder att för många av de vattenverksamheter som tillståndsprövas idag 
gör länsstyrelserna en behovsbedömning utifrån bilaga 2 i förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar om den planerade 
vattenverksamheten innebär BMP (tabell 7).  

3 § 4 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar  
Enligt 3 § 4 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar ska även verksamheter som omfattas av 
någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 
1, 2 eller 3 eller 4 a § 13–17 miljöbalken också anses medföra en betydande 
miljöpåverkan. Bland dessa verksamheter finns flera vattenverksamheter 
angivna.  

Flera av de uppräknade vattenverksamheterna i 17 kap är förhållandevis 
stora ur ett svenskt perspektiv och inte så vanliga förekommande i 
tillståndsprövningar. 

Eftersom miljö- och energidepartementet ansåg att översynen enligt 
uppdraget inte avser de vattenverksamheter som framgår av  i 17 kap 
miljöbalken behandlas dessa inte mer i denna redovisning. 

20 § förordning om vattenverksamhet 
Enligt 20 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet kan 
tillsynsmyndigheten besluta att en MKB ska tas fram i ett enskilt 
anmälningsärende1.  

Havs- och vattenmyndighetens uppfattning är att det är sällsynt att 
tillsynsmyndigheterna ställer krav på MKB i ett anmälningsärende.  

När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett kan tillsynsmyndigheten 
besluta om  

 förbud mot genomförande,  

 föreläggande om försiktighetsmått vid genomförandet,  

 föreläggande om att ansöka om tillstånd för åtgärden 

 att anmälan inte föranleder någon åtgärd från myndigheten 

                                                        
1 SOU 2003:124 sid 193-194 - En anmälan skall även, i den utsträckning som 
behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning  enligt 6 kap. 
miljöbalken. Motsvarande krav bör gälla för anmälningspliktiga 
vattenverksamheter. Kraven i detta avseende kommer alltså vara mindre 
långtgående än för tillståndspliktiga verksamheter. Det är också huvudsyftet med 
anmälningsplikten, nämligen att göra prövningen  av mindre vattenverksamheter 
enklare, snabbare och mindre kostsam. 
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Det är mer vanligt, jämfört med att ställa krav på MKB, att 
tillsynsmyndigheten bedömer att den anmälda vattenverksamheten är 
tillståndspliktig och förelägger om att ansöka om tillstånd. 

Utformningen av tillståndsplikten för vattenverksamheter innebär att 
tillsynsmyndigheten alltid måste göra en bedömning av om den anmälda 
vattenverksamheten är tillståndspliktig utifrån risk för skada på allmänna 
och enskilda intressen. Denna bedömning har stora likheter med 
bedömningen av BMP utifrån kriterierna i nuvarande bilaga 2 i förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

MKB-direktivet 
Europeiska kommissionen har gett ut en skrift "Interpretation of 
definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive 
(2015)". Utifrån detta dokument har Havs- och vattenmyndigheten gjort 
tolkningen att projekt som anges i MKB-direktivets bilaga 1 och 2 kan 
innefatta olika typer av verksamheter, exempelvis vattenverksamhet och 
miljöfarlig verksamhet och att man ska bedöma projekt som en helhet när 
åtgärderna har ett direkt samband med varandra2.  

Havs- och vattenmyndigheten gjort en bedömning av vilka projekt i MKB-
direktivets bilaga 1 och 2 som med stor sannolikhet innebär att 
vattenverksamheter behöver genomföras (tabell 1 och 2). 

MKB-direktivet bilaga 1 
I tabell 1 redovisas projekt/verksamheter i MKB-direktivets bilaga 1 som, 
enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, kan innefatta 
vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken.  

Enligt MKB-direktivets bilaga 1 punkt 24 kan ändringar eller utvidgningar 
av projekt som tas upp i bilaga 1, om sådana ändringar eller utvidgningar i 
sig själva uppfyller de eventuella tröskelvärden som anges i denna bilaga 
också innebära en betydande miljöpåverkan. 

  

                                                        
2 "Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA 
Directive (2015)" sid 10-12 samt sid 15 
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Tabell 1. Inom parentes anges den specifika punkten i MKB-direktivets 
bilaga 1. 

MKB-direktivet, bilaga 1 Kommentar 

(pkt 8 a) Inre vattenvägar och insjöhamnar 
som medger trafik med fartyg på mer än 1 350 
ton.  
 

Det finns ingen definition av ”Inre vattenvägar” i 
miljöbalken. Punkten avser inte farleder i havet. 
Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är uppförande, ändring, 
lagning, utrivning av en anläggning i ett 
vattenområde, muddring/grävning, utfyllnad, pålning, 
sprängning. 

(pkt 8b) Hamnar, lastnings- och lossningskajer 
som har förbindelse med land och yttre 
hamnar (med undantag av färjekajer), vilka 
kan anlöpas av fartyg på mer än 1 350 ton.  

Havs- och vattenmyndigheten gör tolkningen att 
punkten borde avse anläggningar i havet eftersom 
punkt 8a avser insjöhamnar Vattenverksamheter 
enligt 11 kap miljöbalken som kan vara aktuella i 
samband med dessa typer av projekt/verksamheter 
är uppförande, ändring, lagning, utrivning av en 
anläggning i ett vattenområde, muddring/grävning, 
utfyllnad, pålning, sprängning  

(pkt 11) System för uttag av grundvatten eller 
konstgjord grundvattenbildning, där den 
årligen uttagna eller tillförda vattenvolymen är 
lika med eller överstiger 10 miljoner 
kubikmeter  
 

10 miljoner m3/år motsvarar ca 27 400 m3/dygn eller 
1141 m3/h eller 317 l/s. Vattenverksamheter enligt 11 
kap miljöbalken som kan vara aktuella i samband 
med dessa typer av projekt/verksamheter är 
bortledande av grundvatten och tillförsel av vatten för 
att öka grundvattenmängden 

(pkt 12 a) Anläggningar för överledande av 
vatten mellan avrinningsområden, där 
överledandet syftar till att förebygga möjlig 
vattenbrist och där mängden överfört vatten 
överstiger 100 miljoner kubikmeter per år  

100 miljoner m3/år motsvarar ca 274000 m3/dygn 
eller 11416 m3/h eller 3,17 m3/s. 
Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är bortledande av vatten från 
vattenområde, vattenreglering och vattenöverledning 

(pkt 12 b) I alla andra fall, anläggningar för 
överledande av vatten mellan 
avrinningsområden där i det ursprungliga 
avrinningsområdet det genomsnittliga flödet 
över flera år överstiger 2 000 miljoner 
kubikmeter per år och där den överförda 
vattenmängden överstiger 5 % av det flödet.  

Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är bortledande av vatten från 
vattenområde, vattenreglering och vattenöverledning 

(pkt 15) Dammar och andra anläggningar 
avsedda för uppdämning eller permanent 
lagring av vatten, där den nya eller tillförda 
mängden uppdämt eller lagrat vatten 
överstiger 10 miljoner kubikmeter.  

Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är uppförande, ändring, 
lagning, utrivning av en anläggning i ett 
vattenområde, fyllning, grävning eller annan åtgärd i 
ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets 
djup eller läge. 
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MKB-direktivet bilaga 2  
I MKB-direktivets bilaga 2 redovisas de projekt/verksamheter där Sverige 
kan fastställa tröskelvärden/kriterier för när de ska anses innebära BMP 
eller om de ska genomgå en behovsbedömning för att avgöra om de ska 
anses innebära BMP. 

I tabell 2 redovisas projekt/verksamheter i MKB-direktivets bilaga 2 som, 
enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, kan innefatta 
vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken.  

 

Tabell 2.  Projekt/verksamheter i MKB-direktivets bilaga 2 som, enligt Havs- 
och vattenmyndigheten, kan innefatta vattenverksamheter enligt 11 kap 
miljöbalken. Inom parentes anges den specifika punkten i MKB-direktivets 
bilaga 2 

MKB-direktivet, bilaga 2 

1c) Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, inklusive bevattnings- och markavvattningsprojekt 

1g) Återvinning av land från havet 

2c) Utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag 

2d) Djupborrning och då särskilt geotermisk borrning, iii) borrning efter vatten 

3h) Anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi.  

10e) Byggande av vägar, hamnar och hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar (projekt som inte 
omfattas av bilaga I). 

10f) Anläggning av inre vattenvägar som inte omfattas av bilaga I, anläggningar för reglering av 
vattenflöden 

10g) Dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk (projekt som inte 
omfattas av bilaga I) 

10k) Kustanläggningar för att bekämpa erosion och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan 
ändras, som till exempel vallar, pirer, vågbrytare och andra anläggningar för skydd mot havet, utom 
underhåll och återuppbyggnad av sådana anläggningar 

10l) System för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning vilka inte omfattas av 
bilaga I 

10m) Anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden vilka inte omfattas av  
bilaga I 

12b) Hamnar för fritidsbåtar 
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Metod 
Havs- och vattenmyndigheten har haft Naturvårdsverkets metod som 
utgångspunkt för bedömningen av vilka vattenverksamheter som alltid ska 
innebära BMP enligt 6 kap miljöbalken. 

Förutsättningarna för att kategorisera vattenverksamheter ser dock 
annorlunda ut i och med att det inte finns, på samma sätt som för 
miljöfarliga verksamheter, en uppräkning av olika tillståndspliktiga 
vattenverksamheter med tröskelvärden samt olika prövningsnivåer.  

Havs- och vattenmyndigheten har haft kontakt med ett urval av 
länsstyrelser, SGU, Sjöfartsverket, SMHI och Svenska kraftnät för 
synpunkter på möjliga tröskelvärden för olika typer av vattenverksamheter.  

Redovisning av alternativ 

”Nollalternativ” – ingen förändring av dagens kategorisering 
Kategoriseringen enligt detta alternativ innebär att färre typer av 
vattenverksamheter än de som räkas upp i MKB-direktivets bilaga 1 och 2 
ska anses vara BMP. 

3 § 3 punkten förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk 

Vattenkraftverk finns med i MKB-direktivets bilaga 2 som en 
vattenverksamhet där Sverige kan fastställa tröskelvärden/kriterier för 
bestämmande om ett projekt alltid ska anses innebära en betydande 
miljöpåverkan eller om det ska ske en behovsbedömning från fall till fall. 

Nollalternativet innebär att alla minikraftverk eller andra vattenkraftverk 
ska anses innebära en betydande miljöpåverkan. 

Vattenkraftverk är en av de vanligaste typerna av vattenverksamheter som 
tillståndsprövas (tabell 6). Samtidigt är det ovanligt med helt nya 
vattenkraftverk utan oftast handlar tillståndsansökningarna om ändrade 
villkor och ombyggnationer i olika omfattningar. Det betyder att det inte är 
alla vattenkraftsärenden som bedöms som BMP utifrån 3 § 3 punkten 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar utan det sker en 
bedömning med stöd av 3 § andra stycket i förordningen3     

b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i 
något av de berörda områdena 
                                                        
3 I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket samt 
i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder som avses i första stycket 
ska länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förordning 
besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

(270 av 639)



 8/29 

 

 

 

Enligt 11 kap 5 § miljöbalken innebär ”vattenöverledning” en 
vattenreglering genom överföring av ytvatten från ett vattenområde till ett 
annat. I prop 1997/98:45 (miljöbalken) del 2 sid 766 ges exempel på att det 
kan ske för att öka kraftproduktionen vid ett kraftverk eller för att öka 
storleken av en ytvattentäkt. Detta är inte detsamma som vattenuttag för 
exempelvis bevattning, processvatten till industri. 

Olika vattenöverledningar finns med i MKB-direktivets bilaga 1 och 2. De 
vattenöverledningar som anges i MKB-direktivets bilaga 1 utgår från hur 
mycket vatten som överleds sett över ett helt år samt utifrån hur stort 
vattenflödet i det berörda vattenområdet är.  

I Havs- och vattenmyndighetens diskussion med SMHI har det 
framkommit att begreppet ”normal lågvattenmängd” inte är ett allmänt 
vedertaget begrepp. SMHI menar att man brukar använda sig av begreppet 
”medellågvattenföring”. Även begreppet ”medellågvattenföring” har brister, 
enligt SMHI. 

Havs- och vattenmyndigheten anser att formuleringen ”normal 
lågvattenmängd” borde kunna bytas ut mot ”medellågvattenföring” 
eftersom det med största sannolikhet var det som avsågs när bestämmelsen 
infördes. 

c) muddring i ett miljöriskområde eller för en farled 

I MKB-direktivets bilaga 1 eller 2 finns inte muddring i ett miljöriskområde 
särskilt angivet. Länsstyrelsen kan med stöd av 10 kap 15 § miljöbalken 
peka ut ett mark- eller vattenområde som ett miljöriskområde om de 
bedömer att det är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för 
människors hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i 
markanvändningen eller andra försiktighetsmått. I Sverige finns det bara 
något enstaka område som har pekats ut som miljöriskområde. 

Havs- och vattenmyndigheten känner inte till att det skett muddringar i 
något miljöriskområde under de senaste åren och bedömer därför att detta 
är en åtgärd som är ovanlig.  

Av MKB-direktivets bilaga 1 framgår att ”inre vattenvägar och insjöhamnar 
som medger trafik med fartyg på mer än 1 350 ton” alltid ska anses 
innebära BMP. Som Havs- och vattenmyndigheten har redogjort för på sid 
9 innebär ”inre vattenvägar” farleder i inlandsvatten. I MKB-direktivets 
bilaga 2 finns inte ”vattenvägar” angivet. Formuleringen ”muddring för en 
farled” innebär att muddring för alla storlekar av farleder och alla typer av 
vatten inkluderas. 

Av statistiken från mark- och miljödomstolarna har Havs- och 
vattenmyndigheten bedömt att två tillståndsärenden under perioden 2014-
2016 har avsett muddringar för farled (tabell 6). Det är alltså få ärenden 
som träffas av denna kategorisering. 
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Anmälningspliktiga vattenverksamheter 

För de anmälningspliktiga vattenverksamheterna kan tillsynsmyndigheten, 
i ett enskilt ärende ställa krav på att en MKB ska tas fram. Som Havs- och 
vattenmyndigheten redogjort för tidigare så är det mycket ovanligt att 
tillsynsmyndigheten ställer krav på MKB i ett anmält ärende.  

Tillsynsmyndigheten ska alltid bedöma om den anmälda 
vattenverksamheten är tillståndspliktig utifrån risk för skada på allmänna 
och enskilda intressen. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att den 
bedömning av eventuell tillståndsplikt som sker enligt 11 kap 12 § 
miljöbalken har stora likheter med den bedömning av BMP som ska ske 
utifrån kriterierna enligt nuvarande bilaga 2 förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

I de fall tillsynsmyndigheten förelägger om tillståndsprövning ska en MKB 
tas fram i tillståndsärendet.  

 

Sammanfattning 

Detta alternativ innebär att färre typer av vattenverksamheter ska anses 
vara BMP jämfört med MKB-direktivets bilaga 1 och 2. Det är även osäkert 
om bestämmelserna om MKB för anmälda vattenverksamheter kan sägas 
motsvara kraven i MKB-direktivet. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att ungefär 10 % av 
tillståndsärendena under perioden 2014-2016 har omfattats av detta 
alternativ (tabell 7). Istället har majoriteten av tillståndsärendena 
genomgått en behovsbedömning utifrån kriterierna i bilaga 2 till förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Det har inte varit möjligt att få fram statistik om hur många ärenden om 
anmälningspliktiga vattenverksamheter där tillsynsmyndigheten har ställt 
krav på MKB, men det är mycket sällsynt enligt Havs- och 
vattenmyndighetens erfarenhet. Det är mer vanligt att tillsynsmyndigheten 
förelägger om tillståndsprövning efter en bedömning av projektet gentemot 
risken för skada på allmänna och enskilda intressen. 

 

Alternativ ”miniminivån” – endast verksamheter enligt MKB-direktivet 
bilaga 1 
Detta alternativ innebär att endast vattenverksamheter enligt MKB-
direktivets bilaga 1 ska anses vara BMP. För att passa till ordvalen i 11 kap 
miljöbalken har några ord bytts ut, men Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att användandet av några andra ord inte påverkar 
tillämpningsområdet. De vattenverksamheter som framgår av MKB-
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direktivets bilaga 2 omfattas istället av behovsbedömning antingen då de 
ansöker om tillstånd eller anmäler en planerad åtgärd (se nedan 
”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för förtydligande”).  

 
a) Vattenverksamheter för att anlägga en farled i inlandsvatten för 

fartyg med en bruttodräktighet på 1350 ton eller mer 

Punkten motsvarar MKB-direktivet bilaga 1 punkt 8 a förutom att 
”insjöhamn” har tagits bort (se nästa punkt). Utifrån SOU 2011:4 gör Havs- 
och vattenmyndigheten tolkningen att "vattenvägar" avser det vi i Sverige 
benämner "farled” och att ordet ”inre” refererar till sjöar och vattendrag. I 
miljöbalkens 11 kap finns ingen definition av vattendrag eller sjö utan där 
används begreppet "vattenområde" som ett samlingsbegrepp för hav, sjöar 
och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det i detta fall är 
lämpligt att använda sig av begreppet "inlandsvatten" som finns i 5 kap 
miljöbalken och förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på 
vattenmiljön.  

Enligt Sjöfartsverket motsvarar ett fartyg med en bruttodräktighet på 1350 
ton ungefär ett fartyg som är ca 70 m långt med ett djupgående på ca 7 m. 
Farleder som anläggs för fartyg som är mindre än 1350 ton får 
behovsbedömmas enligt reglerna i MKB-förordningen.  

Även om "insjöhamn" finns med i MKB-dir bilaga 1 pkt 8 a anser Havs- och 
vattenmyndigheten att det är lämpligt att ha en gemensam punkt för 
samtliga hamnar eftersom det är samma storleksavgränsning.  

Vattenverksamheter som kan vara aktuella i samband med anläggande och 
utvidgning av en farled i inlandsvatten är exempelvis grävning, muddring, 
sprängning, spontning.  

Havs- och vattenmyndigheten gör bedömningen att anläggande av farled 
(vattenväg) i kustvatten eller havet inte finns med MKB-direktivets bilaga 1 
eller 2 som ett projekt som alltid ska bedömas som BMP eller där 
medlemsstaterna kan fastställa kriterier/tröskelvärden för när ett projekt 
alltid ska antas innebära BMP. Istället får dessa typer av farleder bedömas 
från fall till fall. 

Enligt SOU 2011:4 finns det i 5 farleder i inlandsvatten för handelssjöfart. 
Denna typ av vattenverksamhet är mycket ovanlig. 

 

b) Vattenverksamheter för att anlägga hamn eller kaj (med undantag 
av färjekajer) i inlandsvatten eller kustvatten som kan användas 
av fartyg med en bruttodräktighet om 1350 ton eller mer. 
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Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 8 a och punkt 8 b. Eftersom vi 
har valt att inkludera hamnar som anläggs i inlandsvatten tycker vi att det 
är lämpligt att ta med att punkten avser både inlandsvatten och kustvatten. 

För att anlägga eller utvidga en hamn kan det krävas vattenverksamheter 
som exempelvis grävning, muddring, utfyllnader, spontning, pålning och 
gjutning av anläggningar i vattenområdet. Begreppen "hamnar, lastnings- 
och lossningskajer" som används av MKB-direktivet används inte i 11 kap 3 
§ miljöbalken, vi har istället valt att använda begreppet 
"vattenverksamheter för att...". Hamnar kan också kräva en 
tillståndsprövning enligt 9 kap miljöbalken för de delar som definieras som 
miljöfarlig verksamhet. 

Enligt MKB-direktivet är "färjekajer" undantagna från kategoriseringen 
"alltid BMP". Havs- och vattenmyndigheten har inte kunnat hitta någon 
motivtext till varför just färjekajer är undantagna. Ser man till 
omfattningen av de vattenverksamheter som behövs för att anlägga en 
färjekaj för en färja med en bruttodräktighet på 1350 ton så menar Havs- 
och vattenmyndigheten att det inte borde vara någon större skillnad i 
miljöpåverkan i vattenmiljön jämfört med en kaj som används för annan 
verksamhet. Men då detta alternativ utgår strikt efter MKB-direktivet 
undantar vi även färjekajer från kategorin "alltid BMP".  

Vattenverksamheter som krävs för hamnar och kajer för fartyg med en 
bruttodräktighet mindre än 1350 ton samt färjekajer (oavsett storlek) 
kommer, i det fall de ska tillståndsprövas, att behovsbedömas enligt 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

 
c) Bortledande av grundvatten eller tillförsel av vatten för att öka 

grundvattenmängden och utförande av anläggning för detta, där 
den årligen uttagna eller tillförda vattenvolymen är lika med eller 
överstiger 10 miljoner kubikmeter 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 11. Havs- och 
vattenmyndigheten bedömer att direktivets formulering "system för uttag 
av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning" motsvarar 
"bortledande av grundvatten" i 11 kap 3 § 6 punkten miljöbalken samt 
"tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden" (infiltration) i 11 kap 3 
§ 7 punkten miljöbalken. 

Grundvattenbortledning för olika ändamål är relativt vanliga i Sverige. 
Havs- och vattenmyndigheten bedömer dock att bortledningar eller 
infiltration i denna omfattning (10 miljoner kubikmeter per år) är ovanliga. 
Det betyder att dessa typer av vattenverksamheter i de flesta fall kommer 
att genomgå en behovsbedömning enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
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d) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet syftar till att förebygga möjlig 
vattenbrist och där mängden överfört vatten överstiger 100 
miljoner kubikmeter per år 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 12 a. I MKB-direktivet används 
ordet "avrinningsområden" och i miljöbalkens 11 kap används ordet 
"vattenområde". Europeiska kommissionen har gett ut en skrift 
"Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the 
EIA Directive (2015)". I den framgår att (sid 30) de menar att det inte är 
lämpligt att likställa betydelsen av ordet "avrinningsområde" med den 
definition som finns i EU:s ramdirektiv för vatten. Havs- och 
vattenmyndigheten gör tolkningen att ordet "avrinningsområde" i denna 
punkt kan likställas med ordet "vattenområde" som används i 11 kap 
miljöbalken.   

I 11 kap miljöbalken finns inte formuleringen "förebygga möjlig 
vattenbrist". Havs- och vattenmyndigheten har övervägt att ersätta 
formuleringen "förebygga möjlig vattenbrist" med ”överledning för allmän 
vattenförsörjning". I dokumentet "Interpretation of definitions of project 
categories of annex I and II of the EIA Directive (2015)" framgår inte om 
den aktuella punkten var avsedd att endast omfatta vattenöverledningar för 
den allmänna dricksvattenförsörjningen. Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att ett förändrat ordval skulle kunna förändra 
tillämpningsområdet varför vi ändå väljer att behålla direktivets 
formulering.  

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det är få överledningar i Sverige 
som  sker för att förebygga möjlig vattenbrist samt att även mängden vatten 
är ovanlig, men på sikt kanske denna typ av projekt ökar.  

 

e) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet inte syftar till att förebygga 
vattenbrist. Det årliga genomsnittliga flödet vid 
bortledningspunkten ska överstiga 2 000 miljoner kubikmeter per 
år och den överförda vattenmängden ska överstiga 5 % av det 
flödet. 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 12 b. Se föregående punkt 
angående resonemang kring "avrinningsområde" och "vattenområde". 
Eftersom MKB-direktivet refererar till ett visst flöde anser Havs- och 
vattenmyndigheten att det behöver anges att det är flödet vid 
bortledningspunkten som ska överstiga 2000 miljoner m3/år (årsmedel).  
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Formuleringen av punkten innebär att om flödet är 3000 miljoner m3/år så 
ska bortledandet överstiga 5 % av 3000 miljoner m3/år.  

Storleksavgränsningen på 2000 miljoner m3/år innebär att den mängd som 
ska överledas motsvarar minst 100 miljoner m3/år.  

I likhet med föregående punkt gör Havs- och vattenmyndigheten 
bedömningen att dessa typer av överledningar är sällsynta eftersom de dels 
ska ske från relativt stora vattendrag eller sjöar och att den överförda 
vattenmängden är stor.  

 

f) Damm eller annan vattenanläggning  för uppdämning eller 
permanent lagring av vatten, där den nya eller tillförda mängden 
uppdämt eller lagrat vatten överstiger 10 miljoner kubikmeter. 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 15. Från Svenska Kraftnät har 
Havs- och vattenmyndigheten fått uppgifter om att det (i april 2017) hade 
det fattats beslut om dammsäkerhetsklass4 för 128 stycken dammar som 
har magasin med en volym som är större än 10 miljoner kubikmeter (volym 
syftar här till volym som kan frisläppas vid dammhaveri). Utöver dessa 
hade det inkommit konsekvensutredningar för ytterligare 
dammanläggningar med volym större än 10 miljoner kubikmeter men där 
beslut om klass ännu inte hade fattats. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det är sannolikt att samtliga 
dammar av denna storlek redan har tillståndsprövats samt att byggande av 
nya dammar av denna storlek är ovanligt. Samtidigt är det troligt att projekt 
som handlar om att vidmakthålla och bygga om dessa anläggningar 
kommer att förekomma. 

Sammanfattning 

Detta förslag innebär att fler typer av vattenverksamheter, jämfört med 
dagens bestämmelser i 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, kommer att anges som alltid BMP. 
Samtidigt innebär tröskelvärdena att dessa typer av vattenverksamheter är 
ovanliga i Sverige, enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, och att 
det rör sig om några enstaka ärenden per år. 

Konsekvensen blir, enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, att 
länsstyrelserna, i större utsträckning än idag, kommer att genomföra 
bedömningar av BMP (enligt kriterierna i nuvarande bilaga 2 till förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar) för de vattenverksamheter 
som ska tillståndsprövas. Istället för att det, uppskattningsvis, är ca 10 % av 

                                                        
4 Enligt 11 kap 24 § miljöbalken ska dammar indelas i olika klasser om ett 
dammhaveri kan medföra olika konsekvenser som finns redovisade i 11 kap 24 § 
miljöbalken.  
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ärendena som bedöms som ”alltid BMP” utifrån 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (tabell 7) kommer det att 
minska till några få % enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning. 

Enligt Havs- och vattenmyndigheten innebär inte detta alternativ någon 
försämring för miljöskyddet. Majoriteten av vattenverksamheterna 
genomgår idag behovsbedömning för att avgöra om de ska anses innebära 
BMP och länsstyrelserna har därför en vana att hantera 
behovsbedömningar. Såvitt Havs- och vattenmyndigheten känner till har 
det inte heller riktats kritik mot att myndigheterna har bedömt frågan om 
BMP på sådant sätt att det systematiskt skulle ha inneburit en risk för 
miljöskyddet. 

Under rubriken ”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande” (se nedan) finns det beskrivet hur bestämmelsen i 20 § 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet kan förändras för att 
förtydliga att en anmäld vattenverksamhet behöver bedömas gentemot 
kriterierna i nuvarande bilaga 2 förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

Förordat alternativ – Havs- och vattenmyndighetens förslag 
Detta alternativ är endast ett införande av MKB-direktivets bilaga 1 med 
några andra ordval för att passa till ordvalen i 11 kap miljöbalken samt att 
Havs- och vattenmyndigheten har valt att inkludera färjekajer i punkt b. De 
vattenverksamheter som framgår av MKB-direktivets bilaga 2 kommer att 
genomgå behovsbedömning antingen då de ansöker om tillstånd eller 
anmäler en planerad åtgärd (se nedan ”Anmälningspliktiga 
vattenverksamheter – alternativ för förtydligande”). 

 

a) Vattenverksamheter för att anlägga en farled i inlandsvatten för 
fartyg med en bruttodräktighet på 1350 ton eller mer 

För beskrivning se punkt a) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

b) Vattenverksamheter för att anlägga hamn eller kaj i inlandsvatten 
eller kustvatten som kan användas av fartyg med en 
bruttodräkighet om 1350 ton eller mer. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det inte finns några 
miljömässiga skäl för det ska finnas ett undantag för ”färjekajer som kan 
användas av fartyg med en bruttodräktighet om 1350 ton eller mer”. Havs- 
och vattenmyndigheten menar att miljöpåverkan, generellt, i vattenmiljön 
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är densamma oavsett om vattenverksamheter genomförs för att anlägga en 
kaj för gods eller för passagerartrafik.  

För övrig beskrivning se punkt b) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

c) Bortledande av grundvatten eller tillförsel av vatten för att öka 
grundvattenmängden och utförande av anläggning för detta, där 
den årligen uttagna eller tillförda vattenvolymen är lika med eller 
överstiger 10 miljoner kubikmeter 

För beskrivning se punkt c) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

d) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet syftar till att förebygga möjlig 
vattenbrist och där mängden överfört vatten överstiger 100 
miljoner kubikmeter per år 

För beskrivning se punkt d) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

e) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet inte syftar till att förebygga 
vattenbrist. Det årliga genomsnittliga flödet vid 
bortledningspunkten ska överstiga 2 000 miljoner kubikmeter per 
år och den överförda vattenmängden ska överstiga 5 % av det 
flödet. 

För beskrivning se punkt e) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

f) Damm eller annan vattenanläggning för uppdämning eller 
permanent lagring av vatten, där den nya eller tillförda mängden 
uppdämt eller lagrat vatten överstiger 10 miljoner kubikmeter. 

För beskrivning se punkt f) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten har bedömt att ett framtagande av 
tröskelvärden för olika typer av vattenverksamheter sannolikt skulle öka 
andelen ärenden som bedöms som BMP, från dagens ca 10 % (tabell 7). 
Framtagande av tröskelvärden för BMP är komplicerat när tillståndsplikten 
inte utgår från olika verksamhetstypers omfattning utan det sker en slags 
behovsbedömning för att avgöra om en åtgärd/verksamhet kräver tillstånd. 
Det är därför Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att frågan om 
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BMP i samband med en tillståndsansökan eller anmälan, i de allra flesta 
fall, lämpligen avgörs genom en behovsbedömning enligt förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Även om ”färjekajer” har inkluderats i detta alternativ bedömer Havs- och 
vattenmyndigheten att tröskelvärdena för vattenverksamheterna kommer 
att innebära att bara några få % av de ärenden som prövas av mark- och 
miljödomstol kommer vara sådana som når upp till tröskelvärdena.  

Enligt Havs- och vattenmyndigheten innebär inte detta alternativ någon 
försämring för miljöskyddet. Majoriteten av de vattenverksamheter som 
tillståndsprövas genomgår idag behovsbedömning för att avgöra om de ska 
anses innebära BMP och länsstyrelserna har därför en vana att hantera 
behovsbedömningar. Såvitt Havs- och vattenmyndigheten känner till har 
det inte heller riktats kritik mot att myndigheterna har bedömt frågan om 
BMP på sådant sätt att det systematiskt skulle ha inneburit en risk för 
miljöskyddet. 

Under rubriken ”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande” (se nedan) finns det beskrivet hur bestämmelsen i 20 § 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet kan förändras för att 
förtydliga att en anmäld vattenverksamhet behöver bedömas gentemot 
kriterierna i nuvarande bilaga 2 förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för förtydligande 
Samtidigt som det framgår av 11 kap 9 § miljöbalken att alla 
vattenverksamheter ska bedömas som tillståndspliktiga finns det i 11 kap 9 
a § miljöbalken en möjlighet att anmäla vissa typer av vattenverksamheter 
till tillsynsmyndigheten. I 19 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamhet (tabell 3) finns en lista på de vattenverksamheter som 
kan anmälas. Även om en vattenverksamhet är möjlig att anmäla så ska 
tillsynsmyndigheten alltid bedöma, mot 11 kap 12 § miljöbalken, om den 
anmälda vattenverksamheten ska tillståndsprövas. 

Ingen av de vattenverksamheter som finns uppräknade i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet (tabell 3) är av den omfattningen att de 
når upp till de tröskelvärden som anges i MKB-direktivets bilaga 1 (tabell 1). 

 

Tabell 3. Vattenverksamheter som kan anmälan enligt 19 § förordning om 
vattenverksamhet. 

Vattenverksamheter som kan anmälas 
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1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar 

2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten 
omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta 
som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta 
som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än 
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som 
uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, 

7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om 
åtgärden inte är att hänföra till markavvattning, 

8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde, 

9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter 
per år, eller utförande av anläggningar för detta, 

10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock 
högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta 
 

 

Vid en jämförelse mellan vattenverksamheterna i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet och de verksamheter i MKB-direktivets 
bilaga 2 som kan innebära vattenverksamhet har Havs- och 
vattenmyndigheten identifierat några vattenverksamheter där man skulle 
kunna tolka att de anmälningspliktiga vattenverksamheterna 
överensstämmer med de verksamheter som anges i MKB-direktivets bilaga 
2 (tabell 4).  
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Tabell 4. Vattenverksamheter som kan anmälan enligt 19 § förordning om 
vattenverksamhet och som kan omfattas av MKB-direktivets bilaga 2 . 

Vattenverksamheter som kan anmälas MKB-direktivet, bilaga 2 

1. anläggande av våtmark där vattenområdet har 
en yta som inte överstiger 5 hektar 

1c) Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, 
inklusive bevattnings- och arkavvattningsprojekt 
 
10g) Dammar och andra fördämningar eller 
vattenmagasin för långvarigt bruk (projekt som 
inte omfattas av bilaga I) 

2. uppförande av en anläggning, fyllning eller 
pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som 
verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till 
högst 500 kvadratmeter, 

12b) Hamnar för fritidsbåtar 

3. uppförande av en anläggning, fyllning eller 
pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, 
om den bottenyta som verksamheten omfattar i 
vattenområdet uppgår till högst 3 000 
kvadratmeter, 

1g) Återvinning av land från havet 
 
10k) Kustanläggningar för att bekämpa erosion 
och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan 
ändras, som till exempel vallar, pirer, 
vågbrytare och andra anläggningar för skydd 
mot havet, utom underhåll och återuppbyggnad 
av sådana anläggningar 
 
12b) Hamnar för fritidsbåtar 
 

4. grävning, schaktning, muddring, sprängning 
eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om 
den bottenyta som verksamheten omfattar i 
vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

2c) Utvinning av mineraler genom muddring till 
havs eller i vattendrag  
 
12b) Hamnar för fritidsbåtar 
 

5. grävning, schaktning, muddring, sprängning 
eller annan liknande åtgärd i ett annat 
vattenområde än vattendrag, om den bottenyta 
som verksamheten omfattar i vattenområdet 
uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

2c) Utvinning av mineraler genom muddring till 
havs eller i vattendrag 
 
12b) Hamnar för fritidsbåtar 
 

6. byggande av en bro eller anläggande eller byte 
av en trumma i ett vattendrag med en 
medelvattenföring som uppgår till högst 1 
kubikmeter per sekund, 

10e) Byggande av vägar, hamnar och 
hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar 
(projekt som inte omfattas av bilaga I). 
 

 

Idag innebär bestämmelserna i 20 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamheter att det inte är krav att tillsynsmyndigheten alltid 
beslutar om att det ska tas  fram en MKB för den anmälda 
vattenverksamheten5, bland annat eftersom tanken med 

                                                        
5 SOU 2003:124 sid 193-194 - En anmälan skall även, i den utsträckning som 
behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning  enligt 6 kap. 
miljöbalken. Motsvarande krav bör gälla för anmälningspliktiga 
vattenverksamheter. Kraven i detta avseende kommer alltså vara mindre 
långtgående än för tillståndspliktiga verksamheter. Det är också huvudsyftet med 
anmälningsplikten, nämligen att göra prövningen  av mindre vattenverksamheter 
enklare, snabbare och mindre kostsam. 
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anmälningsförfarandet är att det ska vara enklare, snabbare och mindre 
kostsamt. 

Havs- och vattenmyndighetens uppfattning är att ett krav på MKB i ett 
anmälningsärende motverkar tanken med att anmälningsförfarandet ska 
vara enklare, snabbare och mindre kostsamt. Det är istället lämpligare att 
besluta om att den planerade verksamheten är tillståndspliktig och att 
MKB:n får tas fram i tillståndsprocessen, vilket också är det vanligaste 
förfaringssättet enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning.  

Vidare menar Havs- och vattenmyndigheten att bedömningen om 
tillståndsplikt6 för en anmäld vattenverksamhet har stora likheter med den 
bedömning av BMP som ska ske med stöd av kriterierna i nuvarande bilaga 
2 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Utifrån det 
synsättet menar Havs- och vattenmyndigheten att man kan säga att de 
vattenverksamheter som finns uppräknade i MKB-direktivets bilaga 2 och 
som överensstämmer med de vattenverksamheter som kan anmälas enligt 
19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet genomgår en 
behovsbedömning enligt MKB-direktivet och att Sverige kan anses ha 
implementerat minst en behovsbedömning av de vattenverksamheter som 
finns på MKB-direktivets bilaga 2.    

I Havs- och vattenmyndighetens dialog med Naturvårdsverket har det 
framkommit att Naturvårdsverket är tveksam till att nuvarande 
bestämmelser i 20 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet innebär 
att man kan säga att det alltid sker en behovsbedömning enligt 
bestämmelserna i MKB-direktivet av anmälda vattenverksamheter. Havs- 
och vattenmyndigheten har därför tagit fram ett förslag på förtydligande av 
bestämmelserna som reglerar hur tillsynsmyndigheten ska bedöma en 
anmäld vattenverksamhet. 

 

Förslag på förändringar av bestämmelserna om anmälningspliktiga 
vattenverksamheter 

Havs- och myndigheten har bedömt att det borde vara tillräckligt, för att 
säkerställa att de vattenverksamheter som finns på MKB-direktivets bilaga 
2 minst ska genomgå en behovsbedömning, att lägga till en ny paragraf i 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. I den nya paragrafen 
tydliggörs att tillsynsmyndigheten alltid ska bedöma, utifrån kriterierna i 
nuvarande bilaga 2 i förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, om anmälan även ska innehålla en MKB.  

Havs- och vattenmyndighetens föreslår följande ändringar och ny paragraf:      

                                                                                                                                             
 
6 Frågan om tillståndsplikt ska bedömas mot 11 kap 12 § miljöbalken 
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20 § En anmälan enligt 19 § skall ska 
1. göras skriftligt i två exemplar eller elektroniskt, och 
2. innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska 
beskrivningar samt den miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 
miljöbalken som behövs för att tillsynsmyndigheten skall ska kunna 
bedöma verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön och 
närliggande fastigheter.   

NY - 20 a § Tillsynsmyndigheten ska efter en bedömning mot 
kriterierna i bilaga 2 förordning (1998:1388) om 
miljökonsekvensbeskrivningar avgöra om anmälan även ska 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken7 

  

Havs- och vattenmyndigheten har övervägt att begränsa bedömningen 
enligt den nya 20 a § till de anmälningspliktiga vattenverksamheter som 
framgår av tabell 4, men menar att utformningen av en sådan bestämmelse 
skulle bli onödigt detaljerad. Därför föreslår Havs- och vattenmyndigheten 
att samtliga anmälningspliktiga vattenverksamheter i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet ska omfattas av bedömningen. 

Havs- och vattenmyndigheten menar att dagens utformning av tillstånds- 
och anmälningsplikt samt undantag från tillstånd och anmälan för 
vattenverksamheter innebär att det inte är möjligt att säga att endast 
anmälda vattenverksamheter som bedöms innebära BMP ska vara 
tillståndspliktiga. Detta eftersom bedömningen av tillståndsplikten bland 
annat ska ta hänsyn till enskilda intressen.  

 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten menar att dagens utformning av 
bestämmelserna om tillstånd och anmälan för vattenverksamhet8 innebär 
att tillsynsmyndigheten redan idag gör en bedömning av om en anmäld 
vattenverksamhet ska tillståndsprövas som liknar den som sker för att 
bedöma om en verksamhet ska anses innebära BMP enligt förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Vidare finns det redan idag en möjlighet för tillsynsmyndigheten att begära 
in en miljökonsekvensbeskrivning för en anmäld vattenverksamhet. Det 
betyder att tillsynsmyndigheten redan idag gör någon slags bedömning 
enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar av behovet 
av en MKB.  

                                                        
7 Beroende på utformningen av ett nytt 6 kap i miljöbalken och tillhörande 
förordning kan hänvisningarna behöva justeras 
8 11 kap 9, 9 a, 12 §§ miljöbalken 
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Mot bakgrund av ovanstående menar Havs- och vattenmyndigheten att de 
föreslagna förändringarna som innebär att tillsynsmyndigheten alltid ska 
göra en bedömning mot kriterierna i nuvarande bilaga 2 förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar för att avgöra om anmälan 
även ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken 
medför ett visst merarbete för tillsynsmyndigheterna, men att det kan 
accepteras för att säkerställa att de vattenverksamheter som finns på MKB-
direktivets bilaga 2 minst omfattas av en behovsbedömning. 

Konsekvenser 
Eftersom det inte finns nationella kvalitetssäkrade data över vilka olika 
typer av vattenverksamheter som tillståndsprövas varje år samt hur 
samrådsprocessen (som föregår en tillståndsansökan) har genomförts 
bygger analysen av konsekvenserna på flera antaganden som innebär att 
det finns osäkerheter i bedömningarna. 

MKB vid tillståndsprövning av vattenverksamhet 
Det finns inte någon nationell statistik från länsstyrelserna över hur många 
projekt som bedömts som BMP utifrån 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eller efter bedömning i det 
enskilda fallet.  

Eftersom det inte är ett krav på att en MKB alltid ska tas fram i ett 
anmälningsärende enligt 11 kap 9 a § miljöbalken samt att Havs- och 
vattenmyndigheten av erfarenhet vet att MKB i anmälningsärenden är 
mycket sällsynta har vi valt att inte försöka samla in data om MKB i 
anmälningsärenden. 

Havs- och vattenmyndigheten har valt att utgå från vilka ärenden som har 
inkommit till mark- och miljödomstolarna9 under perioden 2014-2016 för 
att bedöma vilka effekter olika förändringar av regelsystemet kan få. 
Informationen har sammanställts i en tabell och utifrån informationen i 
ärendemeningarna har de olika ärendena kategoriserats i olika typer av 
vattenverksamheter samt vilken länsstyrelse som berörts. Mark- och 
miljödomstolarna registrerar inte ytor, mängder, skyddade områden i några 
särskilda fält varför någon sådan information inte har varit tillgänglig. Det 
betyder att det finns osäkerheter i materialet, men Havs- och 
vattenmyndigheten gör ändå bedömningen att informationen ger en 
rättvisande bild av fördelningen av olika typer av vattenverksamheter. 

Under perioden 2014-2016 inkom det totalt 791 ansökningar (tabell 5, 
ärenden om förlängd arbetstid samt förordnande om strömfallsfastigheter 
                                                        
9 Havs- och vattenmyndigheten har begärt ut information från samtliga mark- och 
miljödomstolar om vilka ansökningar om tillstånd till vattenverksamheter som har 
inkommit till domstolarna under perioden 2014-2016 
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borträknade). De vanligaste ärendetyperna inom vattenverksamhet var 
under denna period vattenuttag som berör grund- och ytvatten, 
vattenkraftverk och dammanläggningar samt olika utfyllnader, grävningar 
och muddringar (tabell 6). 

 

Tabell 5. Antal inkomna 
ansökningar till mark- och 
miljödomstolarna under 
perioden 2014-2016. 

År Antal 

2014 275 

2015 274 

2016 242 

Totalt 791 

Medel 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. De vanligaste typerna 
av vattenverksamheter i 
ansökningar om tillstånd i mark- 

och miljödomstolarna under 
perioden 2014-2016. 

Typ av 
vattenverksamhet 

Antal % 

Vattenuttag/Grundvatten 196 25 

Vattenuttag/Ytvatten 68 9 

Damm/Vattenkraftverk 114 14 

Damm/Övriga 56 7 

Utfyllnad/Grävning/ 

muddring 141 18 

Bro 65 8 

Markavvattning 56 7 

Våtmark 18 2 

Kabel/Ledning 14 2 

Ingen uppgift 63 8 

Summa 791  
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På den tid som funnits tillgänglig har det inte varit möjligt att ta fram 
information om hur många av de ärenden som prövats i domstolarna som 
har kategoriserats som ”alltid BMP” utifrån 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eller som genomgått en 
behovsbedömning. I antalet tillståndsärenden kan det finnas de som är 
”alltid BMP”, ”BMP efter behovsbedömning” samt ”Ej BMP efter 
behovsbedömning”. För att få kunskap om hur vanligt det är att 
vattenverksamheter bedöms innebära BMP enligt 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ställde Havs- och 
vattenmyndigheten följande frågor till ett urval (7 stycken) av länsstyrelser: 

 Fråga 1 - hur stor andel (%) av tillståndsärendena om vattenverksamhet 
under perioden 2014-2016 har ni direkt via 3 § 3 pkt förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar kunnat säga att det är 
BMP (färre än 10 %, mellan 11-25%, mellan 26-50%, mer än 50 %) 

 Fråga 2 - hur stor andel av tillståndsärendena om vattenverksamhet 
under perioden 2014-2016 har ni efter behovsbedömning beslutat att 
projektet är BMP (färre än 10 %, mellan 11-25 %, mellan 26-50 %, mer 
än 50 %) 

Havs- och vattenmyndigheten begärde inte att länsstyrelserna skulle gå 
igenom samtliga ärenden utan göra en uppskattning vilket innebär att det 
finns en osäkerhet i svaren. På fråga 1 svarade de flesta länsstyrelser att det 
var färre än 10 % och på fråga 2 svarade de flesta 11-25 % (tabell 7). 

 

Tabell 7. Uppskattning av andelen tillståndsärenden om vattenverksamhet 
som har kategoriserats som BMP under perioden 2014-2016. 
Länsstyrelse Fråga 1 Fråga 2 

Dalarna 11-25 % 11-25 % 

Kalmar <10 % <10 % 

Skåne <10 % 11-25 % 

Stockholm <10 % 11-25 % 

Västerbotten <10 % 11-25 % 

Västra Götaland 11-25 % 26-50 % 

Örebro <10 % <10 % 

 

Utifrån frågorna till länsstyrelserna gör Havs- och vattenmyndigheten 
bedömningen att det är förhållandevis få (kring 10 %) av tillståndsärendena 
som innebär BMP direkt av 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar och istället avgörs frågan om BMP i de flesta 
fall efter en behovsbedömning.  
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Allmänt om konsekvenser av de olika alternativen 
Havs- och vattenmyndighetens alternativ ”miniminivån” eller ”förordat 
alternativ” samt  ”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – 
alternativ för förtydligande” innebär att fler vattenverksamheter än 
idag kommer att behovsbedömas enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Idag genomgår ca 90 % av de 
tillståndspliktiga ärendena behovsbedömning. Havs- och 
vattenmyndigheten menar att länsstyrelserna har en lång erfarenhet av 
dessa bedömningar, varför dessa alternativ inte bedöms innebära några 
omfattande förändringar för länsstyrelserna, verksamhetsutövarna och 
allmänheten. Havs- och vattenmyndigheten bedömer dock att det finns en 
risk att handläggningstiden för anmälda vattenverksamheter kan öka något 
när det tydliggörs att det i varje ärende ska ske en bedömning enligt 
kriterierna i nuvarande bilaga 2 till förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar för att bestämma om en MKB ska ingå i det 
anmälda ärendet.   

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att med alternativen 
”miniminivån” eller ”förordat alternativ” samt  
”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande” finns ett behov av vägledning kring den behovsbedömning 
som ska ske enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Med alternativen ”miniminivån” samt ”förordat alternativ” kommer 
inte några vattenkraftverk att automatiskt bedömas som BMP. Det är 
möjligen den största förändringen jämfört med dagens bestämmelser 
(”nollalternativ”). Samtidigt är det ovanligt med helt nya vattenkraftverk 
och det är mer vanligt med olika typer av ombyggnationer eller 
förändringar av villkor i tillstånden vilket innebär att det samtidigt är 
relativt vanligt att det sker en bedömning gentemot 3 § andra stycket 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar om en åtgärd 
som gäller ett vattenkraftverk ska innebära BMP. 

Länsstyrelserna 
Havs- och vattenmyndigheten har begärt ut statistik, från länsstyrelsernas 
tidredovisningssystem, över hur mycket tid som länsstyrelserna har 
redovisat för arbetet med samråd enligt 11 kap miljöbalken under perioden 
2013-2016 (tabell 8). Det har inte varit möjligt att skilja ut tiden för 
ärenden som har omfattats av 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar och de som har genomgått en 
behovsbedömning. Havs- och vattenmyndigheten har frågat ett urval av 
länsstyrelser hur mycket handläggningstiden skiljer sig mellan ett ärende 

(287 av 639)



 25/29 

 

 

 

där det direkt av 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar framgår att det är BMP och ett ärende där 
länsstyrelsen gör en behovsbedömning10. Länsstyrelserna menar att det inte 
är någon större skillnad i tidsåtgång mellan de två ärendetyperna. 
Skillnaden mellan de två ärendetyperna är själva beslutet (och 
motiveringen) om BMP och länsstyrelserna menar att det tar förhållandevis 
lite tid jämfört med hela samrådsprocessen och bedömer att skillnaden är 
någonstans mellan 10-25 %.  

Utifrån informationen från länsstyrelserna gör Havs- och 
vattenmyndigheten ett antagande (för fortsatta beräkningar) att 
handläggningstiden är 20 % kortare om det redan i förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar framgår att en verksamhet är 
BMP.  

Eftersom Havs- och vattenmyndigheten har bedömt att ca 90 % av 
ärendena genomgår en behovsbedömning gör vi bedömningen att ”timmar 
per ärende” i tabell 8 motsvarar ett typiskt ärende som genomgår en 
behovsbedömning. 

  

                                                        
10 Om en planerad vattenverksamhet omfattas 3 § 3 punkten förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar ska länsstyrelsen inte fatta något särskilt beslut om 
BMP och handläggningen består då av samråd (inläsning, möte, resor), lämna 
synpunkter på utformning av och innehåll i MKB. 
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Tabell 8. Redovisning av nedlagd tid (timmar) för samråd enligt 6 kap 
miljöbalken gällande vattenverksamhet.  

 2013 2014 2015 2016 

Totalt 3678 3987 5014 6488 

Högsta 573 872 1132 1260 

Lägsta 19 23 31 65 

Medel 175 190 239 309 

Årsarbetskraft 
11(totalt) 

2,09 2,27 2,93 3,79 

Antal ärenden12  275 274 242 

Timmar per 
ärende (medel)13 

 14 18 27 

 

Med antagande om att ett ärende som omfattas av 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar tar 20 % kortare tid än ett 
som ska behovsbedömas skulle ett sådant ärende ta ca 22 timmar (totalt) 
att handlägga (20% av 27 timmar i kolumn 2016 i tabell 8). 

Med ”nollalternativ” bedömer Havs- och vattenmyndigheten att det inte 
kommer att bli någon förändring för länsstyrelserna jämfört med dagens 
förhållanden. 

Med alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” bedömer 
Havs- och vattenmyndigheten att  dessa vattenverksamheter kommer att 
vara få i samband med tillståndsprövning. Det betyder att länsstyrelserna 
kommer att behöva genomföra fler behovsbedömningar jämfört med 
dagens förhållanden. Med antagandet att inga projekt är av den storleken 
som framgår av alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” 
betyder det att andelen ärenden som genomgår en behovsbedömning ökar 
med ca 10 %14.  

                                                        
11 För åren 2013-2014 har 1760 timmar använts för att beräkna årsarbetskraft 
medan för åren 2015-2016 har 1710 timmar använts istället. Förändringen framgår 
av länsstyrelsernas årsredovisningar. 
12 Inkomna till mark- och miljödomstolarna 
13 Länsstyrelsernas tid per samrådsärende har ökat under perioden 2014-2016 från 
14 timmar till 27 timmar. Havs- och vattenmyndigheten menar att skillnaden i tid 
till stor del kan bero på komplexiteten i de ärenden som är inne för samråd samt att 
det finns en del ärenden som passerar ett samråd men där det sedan inte utmynnar 
i en tillståndsansökan. 
14 Den andel av dagens ärenden som bedöms omfattas av 3 § 3 punkten förordning 
om miljökonsekvensbeskrivningar 
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Beräknat på datat från exempelvis år 2016 (tabell 8) skulle en ökning av 
andelen behovsbedömningar med 10 % innebära att ca 24 ärenden skulle 
ha behovsbedömts (242 ärenden*10 %=24,2). Utifrån antagandet i första 
stycket under tabell 8 om handläggningstiden för ärenden som är ”alltid 
BMP” skulle en ökning av andelen behovsbedömningar med 10 % innebära 
att den totala tiden för länsstyrelsens arbete med samråd skulle öka med ca 
120 timmar (handläggningstiden per ärende ökar med ca 5 timmar vid en 
behovsbedömning och ca 24 ärenden går från att vara alltid BMP till 
behovsbedömning).  

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att den beräknade ökningen är liten 
sett till den totala tiden (6488 timmar år 2016) som länsstyrelsen idag 
använder för samråd för planerade vattenverksamheter och att 
konsekvenserna för länsstyrelserna därför blir små. 

Konsekvenserna av alternativet ”Anmälningspliktiga 
vattenverksamheter – alternativ för förtydligande” är mer 
svårbedömt. Redan idag upplever många tillsynsmyndigheter att det är 
svårt att hinna ta beslut i ett anmält ärende inom 8 veckor15. År 2014 inkom 
2577 anmälningar till länsstyrelserna och under samma år använde 
länsstyrelserna ca 25 årsarbetskrafter för detta arbete16. Samtidigt menar 
Havs- och vattenmyndigheten att de bedömningar som tillsynsmyndigheten 
redan med nuvarande bestämmelser ska göra av ett anmält ärende har 
stora likheter med att göra en bedömning enligt kriterierna i nuvarande 
bilaga 2 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Därför bedömer Havs- och vattenmyndigheten att den ökade tiden per 
ärende borde kunna accepteras.  

 

Verksamhetsutövare 

Havs- och myndigheten bedömer att omfattningen av projekten i 
alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” innebär att ca 
10 % fler vattenverksamheter än dagens ”nollalternativ” kommer att 
genomgå behovsbedömning enligt 6 kap miljöbalken. För 
verksamhetsutövarna kommer tiden i samband med samrådsprocessen att 
öka eftersom länsstyrelsen ska behovsbedöma fler projekt (se 
resonemanget under föregående rubrik), men att den ökade tiden är relativt 
begränsad (5 timmar per ärende, se 4:e stycket på sid 25).  

                                                        
15 Diskussion vid handläggarträff för länsstyrelser och kommuner, 3 oktober 2017 i 
Göteborg 
16 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:31 Uppföljning av länsstyrelsernas 
av tillsyn av vattenverksamheter 2014 
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I Nuteks rapport finns en redogörelse för företagens kostnader för MKB17 
och kostnaden för en medelstor MKB18 anges kosta 75 000 kr. Det tidiga 
samrådet utgör en förhållandevis stor kostnad i tillståndsprocessen med 
upp till tjugo procent av de externa kostnaderna knutna till denna process19, 
samtidigt anges att företagens tid för det tidiga samrådet är 8 timmar (i 
snitt). Av rapporten framgår att företagens externa kostnader för det tidiga 
samrådet är ca 42 000 kr och de interna ca 3000 kr20. Tiden och kostnaden 
för ett utökat samråd (vid BMP) har bedömts till 40 timmar per ärende och 
14 862 kr i interna kostnader (inga externa kostnader finns redovisade utan 
de är sannolikt inräknade i den totala kostnaden för MKB)21. Motsvarande 
uppgifter finns inte tillgängliga för anmälningspliktiga vattenverksamheter. 

Med ett antagande om att inga ärenden kommer att nå upp till de 
tröskelvärden som finns i alternativen ”miniminivån” eller ”förordat 
alternativ” kommer ca 10 % fler ärenden än idag att genomgå en 
behovsbedömning. I Nuteks rapport finns det inte några uppgifter vad 
myndigheternas tid kostar för företagen och det går därför inte att säga hur 
mycket en utökad handläggningstid hos länsstyrelserna om ca 5 timmar per 
ärende (se 1:a stycket på sid 27) skulle kunna kosta företagen. Havs- och 
vattenmyndighetens bedömning är att förändringen är liten och att den 
borde uppvägas av det positiva i att bedömningen blir gjord utifrån de 
verksamhets- och platsspecifika förutsättningarna. 

Konsekvenserna för företagen av alternativet ”Anmälningspliktiga 
vattenverksamheter – alternativ för förtydligande” är mer 
svårbedömt. Förtydligandet innebär inte att det blir ett krav att det alltid 
ska ingå en MKB vid en anmälan och redan idag finns möjligheten att ställa 
krav på att en MKB ska ingå i ett anmält ärende. Den utökade tiden det kan 
ta för tillsynsmyndigheten att bedöma den anmälda vattenverksamheten 
gentemot kriterierna i nuvarande bilaga 2 till förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar är enligt Havs- och vattenmyndighetens 
bedömning liten i förhållande till den totala handläggningstiden för en 
anmäld vattenverksamhet. Därför menar Havs- och vattenmyndigheten att 
konsekvenserna för företagen blir små med det föreslagna förtydligandet.   

Havs- och vattenmyndigheten vill påpeka att utredningen inte har haft i 
uppdrag att analysera hur många ärenden som blir BMP efter 
                                                        
17 Avsnitt 4.4.3 Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet (NUTEK, 
R2006:01) 
18 För en medelstor B-verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Tillståndspliktig 
vattenverksamhet jämställs med en medelstor B-verksamhet enligt rapporten. 
19 Avsnitt 4.4.4 Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet (NUTEK, 
R2006:01) 
20 Avsnitt 4.4.4 tabell 9. Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet 
(NUTEK, R2006:01) 
21 Avsnitt 4.4.4 tabell 10 och 11. Näringslivets administrativa kostnader på 
miljöområdet (NUTEK, R2006:01) 

(291 av 639)



 29/29 

 

 

 

behovsbedömning eller lämna förslag på hur färre ärenden skulle kunna bli 
BMP efter behovsbedömning. Beroende på utformningen av 
tillståndsplikten för vattenverksamheter går det inte att avgöra om antalet 
ärenden som blir BMP faktiskt kommer att minska när fler ärenden 
kommer att behovsbedömas. 

Med ett antagande om att andelen beslut om BMP också minskar med 10 % 
med alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” innebär det 
att företagen minskar sin tid med 40 timmar per ärende22. Det skulle 
betyda att företagens egen tid minskar med ca 960 timmar (40 timmar*24 
ärenden [10 %*242 ärenden] = 960 timmar) samt att kostnaderna minskar 
med 356 688 (14862 kr/ärende*24 ärenden = 356 688 kr). 

 

Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att konsekvenserna för 
myndigheterna och verksamhetsutövarna blir små med alternativen 
”miniminivån” eller ”förordat alternativ” samt 
”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande”. Detta beror framför allt på att  

- redan idag genomgår 90 % av ärendena om vattenverksamhet en 
behovsbedömning enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

- länsstyrelserna bedömer att skillnaden i handläggningstid mellan 
ett ärende som kategoriseras som ”alltid BMP” och ett som ska 
behovsbedömas endast är 10-25 %. 

- antalet ärenden som berörs av de föreslagna förändringarna är 
relativt få. 

- redan idag gör tillsynsmyndigheten en bedömning av om en anmäld 
vattenverksamhet ska tillståndsprövas och denna bedömning har 
stora likheter med bedömningen enligt kriterierna i bilaga 2 till 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

                                                        
22 Avsnitt 4.4.4 tabell 10 och 11. Näringslivets administrativa kostnader på 
miljöområdet (NUTEK, R2006:01) 
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Region Norrbotten
rus@norrbotten.se

Piteå kommuns yttrande över Regional utvecklingsstrategi för 
Norrbotten 2030

Allmänna åsikter
Visionen för Norrbottens utvecklingsstrategi ”att Norrbotten ska bli Sveriges mest 
välkomnande och nytänkande län” är mycket ambitiös. För att komma dit behöver vi arbeta 
med många saker och framför allt göra det tillsammans i hela länet. Alltid med jämlikhet, 
jämställdhet och hållbarhet i fokus.

Den sociala dimensionen av hållbarhet som lyfts i RUS är ett mycket viktigt grepp och helt 
nödvändigt för en positiv utveckling av regionen. Att alltid ha med jämlikhets- och 
jämställdhetsfokus i det fortsatta arbetet med att bygga ett långsiktigt livskraftigt och 
välkomnande Norrbotten anses av Piteå kommun som en framgångsfaktor. Det är dock viktigt 
att detta fokus får genomslag genom hela arbetsprocesser ner till åtgärdsnivå och 
genomförande. Åtgärderna under de olika teman som behandlas skulle generellt kunna 
utvecklas ytterligare utifrån jämlikhet och jämställdhet. Det är också viktigt att arbetet med 
jämlikhet och jämställdhet är ett tvärsektoriellt fokus, dvs. integreras i övriga åtgärder. Annars 
finns risk för att dessa sociala aspekter blir ”på sidan av åtgärder” och därmed finns risk för 
svaga eller inga effekter.

Överlag upplever Piteå kommun att den regionala utvecklingsstrategin har en slagsida mot 
Luleås utveckling istället för hela länets utveckling. Luleås roll som residensstad och nav i 
länet är viktig, men minst lika viktigt är det att perspektivet är ett Luleå för Norrbotten och 
inte ett Norrbotten för Luleå. Piteå kommun lämnar nedan en mängd ändringsförslag för att få 
utvecklingsstrategin på rätt köl igen. 

Överlag finns ett behov av att se över språket i hela dokumentet, det är ofta svårläst med långa 
meningar och listor med värdeord, beskrivningsord etc. 

Något som kanske saknas i strategin är en marknadsföringsplan/kommunikationsplan för 
regionen. Hur kan vi gemensamt ge vår bild av länet som attraherar människor, näringsliv och 
nationella satsningar? Detta för att uppnå hållbar tillväxt, välfärd, välmående och 
befolkningsökning.

Vision (s. 2)
Piteå kommun tycker visionen ”att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och 
nytänkande län” är bra. 

Välkommen till Norrbotten 2030 (s. 5)
För att få en bättre bild av vad som hänt i Norrbotten och vilka faktorer som bidragit föreslår 
Piteå kommun följande tillägg och ändringar till detta avsnitt. 

(353 av 639)



Yttrande
2018-10-02
Dnr 18KS434 

Postadress: 941 85 Piteå Telefon 0911-69 60 00 vx Webbadress: www.pitea.se

Första stycket ändras till: Nyårsklockorna ringer den 1 januari 2030. Norrbotten tar steget in i 
ett nytt decennium. Företrädare för Norrbotten stiger ur sin självkörande limousin, som drivs 
av batterier från Northvolts fabrik i Skellefteå, för att hålla nyårstalet tillsammans. Det blickar 
både bakåt och framåt. 

Tillägg nya stycken:
Norrbotten erbjuder ännu mer ren energi genom att Europas största landbaserade 
vindkraftspark färdigställts i Markbygden. Piteå är även centrum för FoU och tillverkning av 
biodrivmedel genom LTU Green Fuels, ETC och Sunpine. Cleantec-industrin blomstrar och 
levererar bland annat biobaserade drivmedel som med råge täcker regionens behov av 
flygbränsle. 

Norrbotten har genom sin goda tillgång på kyla och ren energi stärkt sin roll som Sveriges 
centrum för datalagring och servertjänster. I A-kommunerna och längs Piteå älvdal bedrivs 
världsledande utveckling och testning av bland annat självkörande fordon i vinterklimat. 

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län 
(s. 7)
Piteå kommun ställer sig bakom målsättningen och de tre insatsområden som listas på sidan 7.

Under rubriken Viktiga prioriteringar för arbetet finns många nycklar för en god utveckling i 
Norrbotten. Det bör förtydligas i första stycket att de gäller förverkligandet av den regionala 
utvecklingsstrategin och inte bara framtagandet av densamma. 

Det kan göras genom att byta rubrik till ”Viktiga prioriteringar för Norrbottens 
utveckling” samt lägga till följande stycke på slutet:

Grundläggande förutsättningar för att skapa ett Norrbotten som kan locka talanger och vara en 
plats där människor vill bo, leva och starta företag är att livsmiljön är tillåtande och 
omhändertagande.

Sedan skulle Piteå kommun vilja trycka på ytterligare två viktiga prioriteringar, nämligen 
”forskning och nyföretagande” samt ”mångfald och integration” genom nya stycken:

Forskning och nyföretagande i världsklass
LTU skall vara motorn i utvecklingen av näringslivet i Norrbotten. Genom forskning i 
världsklass, god tillgång på riskkapital skapas förutsättningar för nya högteknologiska företag 
i länet.  

Mångfald och integration skapar tillväxt
Mångfald och integration handlar även om andra grupper än utrikesfödda och nyanlända. 
Dessa andra grupper som av olika anledningar har hamnat utanför samhällets kugghjul 
behöver också ges förutsättningar för att inkluderas i ett socialt sammanhang med arbete, 
utbildning, bostad och fritidsliv. Regionen behöver tillsammans verka för att alla som har 
hamnat och riskerar att hamna i ett utanförskap ska inkluderas. Ett sådant arbete kommer att 
leda till stärkt socialt kapital i Norrbotten.
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Attraktiva livsmiljöer (14)

Norrbotten ska vara välkomnande, hållbart och attraktivt – Mål 2030 (s. 14)
Antalet unga kvinnor och män ska öka är ett av målen. Skulle vara bra om åldersspannet 
framkommer i målet.

Minskat ohälsotal - bra att redovisa även skillnaden mellan män och kvinnor i riket.
 
Begränsad miljöpåverkan, bra att sätta ut ett målvärde till 2030. Samma sak för 
energianvändningen. 

Svag befolkningstillväxt och bostadsbrist (s. 16)
Förslag till ny åtgärd

- Utveckling av pendlingsmöjligheter och alternativ till pendling (t ex se över möjligheter för 
utveckling av företagshotell och andra lösningar för arbete oavsett fysisk arbetsplats).

Alla barn och unga i Norrbotten ska få en bra start i livet (s. 16)
Få åtgärdsförslag utifrån intentionerna i inledningstexten.  Hur ska man arbeta för en bra 
start i livet och skillnader i hälsa och utbildning?  Endast möjlighet till delaktighet kan kännas 
lite tunt. 

Förslag på några ytterligare åtgärder är:
- Barns fysiska miljöer och deras rörelsefrihet behöver värnas, eftersom barns miljöer ofta 

bortprioriteras eller krymper i samband med samhällsutveckling, förtätning, exploatering av 
bebyggelse, trafikleder osv. 

- Arbeta för att unga kommer igenom minst tre år av gymnasiestudier gynnar 
framtidsutsikterna för välmående bland befolkningen (finns med som mål under annan 
rubrik).

- Arbeta för att främja barns psykiska hälsa genom olika insatser, t.ex. SAM-metoderna.

Norrbotten ska bli bäst på mottagande av nyanlända (s. 17)
Förslag på ny åtgärd: 

- att samverka kring planering av bostadsområden/bostadsmarknad för motverkande av 
segregation.

Norrbotten ska ha levande landsbygder (s.17)
Tillägg nya stycken: 
För en levande landsbygd som möjliggör för människor att bosätta sig där krävs inte bara bra 
transporter in till städer utan även goda förutsättningar att försörja sig på landsbygden. Ett 
hållbart skogsbruk och de agrara näringarna i länet måste få goda förutsättningar att utvecklas. 

Den norrbottniska landsbygden har ett överflöd av vacker natur och bildsköna 
bosättningsmöjligheter i vattennära lägen. En allt för strikt tolkning av strandskyddet sänker 
länets attraktivitet. 
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Förslag nya åtgärder:
- Ökad produktion och offentlig konsumtion av lokalproducerade livsmedel.
- Öka möjligheterna att bygga på strandnära lägen.  

Satsa på sociala investeringar (s. 18)
Barnen är en viktig målgrupp vid sociala investeringar som inte omnämns. Satsningar på barn 
ger troligen den bästa uppväxlingen av investeringar.

Gällande åtgärd skapa handlingsplan för social hållbarhet. Vad blir skillnaden från regionala 
strategin för folkhälsan? Skillnad/ likheter Hälsa- Folkhälsa- socialhållbarhet bör förtydligas i 
så fall. För många är socialhållbarhet = folkhälsa. Svårt med flera regionala handlingsplaner 
som går parallellt om de inte klickar in i varandra på något sätt. 

Förslag till åtgärd:
- att regional handlingsplan för Folkhälsa sammanförs inom samma handlingsplan som för 

RUS.

Ska Norrbotten växa, behöver Luleåregionen växa (s.18)
Piteå kommun anser inte att Luleåregionen är ett begrepp som ska användas. Förslag nya 
stycken: Regionen runt Luleå är en drivkraft, men minst lika viktig är de spetsområden som 
Norrbotten har och som attraherar investeringar, företagande och arbetssökande och stärker 
bilden av Norrbotten. 

Norrbottenskusten är ett tydligt befolkningskluster i länet med en till stor del gemensam 
arbetsmarknad. När Norrbotniabanan och mer automatiserade transporter är på plats kommer 
den arbetsmarknadsregionen att blir ännu större varför ett nära samarbete med Västerbotten 
generellt och i synnerhet med Skellefteå skulle stärka regionen ytterligare. 

Förslag till åtgärd: 
- Satsa på såväl spets som bredd.
- Främja samarbeten och samordning av resurser över läns- och landsgränser. 

Norrbotten behöver både gruvor och rennäring (s. 19)
Förslag nya stycken: Gruvnäringen är en av Norrbottens basnäringar och utveckling och ny 
etablering av ska präglas av högt ställda säkerhets- och miljökrav och proportionellt 
hänsynstagande till unika naturvärden utifrån den nytta de tillför för orten och länet. 
  
Till tredje åtgärden bör även skogsmark läggas till. 

Förslag
- Stötta etablering av nya gruvor som uppfyller högt ställda säkerhets- och miljökrav och 

som med för en proportionellt stor nytta gentemot det ingrepp i naturen det innebär. 

Klimat/energi och hållbar konsumtion/försörjning  (s.21)
Förslag nya stycken: Norrbotten har goda förutsättningar att bidra till en hållbar 
klimatomställning med sina stora tillgångar av vattenkraft och goda möjligheter till vindkraft. 
Norrbotten har även stora tillgångar av rent sötvatten vilket kommer att bli en allt viktigare 
naturresurs. Därtill kommer även väldigt stor produktion av förnybara råvaror i form av skog 
som kan vidareförädlas i allt större grad. En riklig tillgång på ren energi är en klar 
konkurrensfördel när miljömedvetna företag skall göra nyetableringar. 
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Målen här stämmer ej ihop med målen på sidan 15 och är lite oklart formulerade: 
Vad avses med de växthusgaser som släpps ut ska generera minst 3,5 ggr högre värde än 
2013? Andel energianvändning i förhållande till vad då? 

Förslag på nytt mål om ökad produktion av miljövänlig vindkraft. 

Utmaningar och åtgärder
Förslag nya stycken: Vidareutveckling av de råvaror som finns i länet bör stöttas så att fler 
restprodukter kan tas tillvara och bli en del i klimatomställningen samtidigt som de skapar nya 
näringar och arbetstillfällen inom cleantec-industrin.

Förslag på åtgärd:
- Främja utbyggnad av vindkraft i länet.

Konsumtionssamhället ställer nya krav på minskad miljöpåverkan (s. 22)  
Förslag nya stycken: Privat konsumtion har självklart en stor betydelse men här måste 
offentliga verksamheter ta ett större ansvar för en hållbar konsumtion och utveckla och 
förbättra upphandlingar samt följa upp dessa.

Förslag på åtgärder
- Stimulera näringslivet i Norrbotten att utveckla miljövänliga arbetsprocesser och 

produkter.
- Marknadsföra lokalt producerade livsmedel
- Stimulera kommunerna till att bli föregångare vid inköp av livsmedel, fordon etc. 

Norrbotten ska ha smarta, hållbara samhällen med ett kretslopps tänk (s.23)

Förslag på åtgärder: 
- Stimulera utvecklingen av arkitektur, gärna koncepthus som passar för mindre samhällen 

och som stärker både den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten.
- Stimulera byggande i trä som är bästa sättet att bygga hållbart.

Hälsa och vård – Mål 2030 (s. 24)
Förslag på fler mål som kan ge en något bredare målbild och bild av hälsoläget i befolkningen 
än enbart ohälsotalet:

- Större andelar kvinnor och män som rapporterar god hälsa (målnivåer beslutas)
- Mindre andelar kvinnor och män med nedsatt psykiskt välbefinnande (målnivåer 

beslutas)

Framgångsrikt folkhälsoarbete – Åtgärd (s. 25)
Förslag till åtgärd: 

- Aktivt arbete för inkludering och motverkande av utanförskap.

Åldrande befolkning kan ge oss försprång (s. 25)
Även om det är en god intention att försöka vända en stor utmaning till en möjlighet känns det 
inte riktigt som resonemanget är speciellt väl underbyggt vilket gör att det tappar i 
trovärdighet och istället ger ett väldigt naivt intryck. Vi måste visa stor respekt för den 
utmaning som en förändrad demografi med en snabbt åldrande befolkning innebär, inte minst 
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för att skapa en acceptans för nya och progressiva lösningar för att möta problemet. 
Demografiska förändringar med en ökande andel äldre i Norrbotten ställer ökade krav på 
framtida hälso- och sjukvård. Att den arbetsföra befolkningen samtidigt förutspås att minska 
innebär att länet får mindre resurser och ska tillgodose ett ökat vårdbehov, utan att 
personalstyrkan ökar i samma takt. Kroniska sjukdomar förväntas dominera allt mer då 
antalet äldre ökar. För att klara en omställning från sluten till öppen hälso- och sjukvård så 
behöver man ha fokus på att omfördela resurser från regional till kommunal verksamhet. 
Stycket bör omformuleras utifrån ovanstående resonemang.  

Förslag till åtgärd:
- Skapa acceptans för ny teknik som hjälper äldre att själva kontrollera sin hälsa.
- Ett aktivt folkhälsoarbete för att förebygga sjukdomar hos äldre
- Skapa forum för diskussioner om framtida organisering och finansiering av en utökad 

hemnära sjukvård.

Transporter och tillgänglighet (s.28)
I en plan med horisonten 2030 är det förvånande att inte lyfta fram teknikutvecklingen som är 
snabb med ex förarlösa fordon och transporter, vilket kommer ställa förändrade krav på 
samhällsplaneringen. Genom ökad samverkan och flexibilitet ser vi även ökat antal former av 
samtransporter, anropstrafik och möjlighet till fordon som tjänst.

Målet att det ska finnas 10 000 elbilar i länet 2030 känns väldigt lågt. 10 000 elbilar blir 
endast ca: 7 % av dagens fordonsflotta. Med tanke på utvecklingstakten av elfordon borde 
åtminstone 20 % eller 30 000 elbilar vara ett mer lämpligt mål även om till och med det är 
försiktigt.  

Förslag på nytt stycke med åtgärder:

Framtidens transporter och autonoma och fossilfria
Transporter står inför två stora transformationer som på varsitt sätt kommer att påverka vårt 
resande och våra transporter. Det första är elektrifieringen som möjliggöra fossilfria 
transporter. Det lämpar sig särskilt väl i ett län som Norrbotten med ett överskott av ren 
energi. Redan idag är räckvidden fullt tillräcklig och utvecklingen går i en rasande takt. Den 
andra är självkörande fordon som kommer att revolutionera människors rörelsemönster och 
beteenden. Ännu finns inga fullt självkörande fordon men utvecklingen går fort och mycket 
kommer att hända under strategiperioden. Kombinationen av eldrift och självkörande fordon 
kommer att ge helt nya möjligheter inte minst för kollektivtrafik som både kan bli tätare och 
mer finmaskig. 

- Stärka utbyggnaden av laddstationer i hela länet
- Norrbotten ska vara ledande inom forskning och test av självkörande fordon i 

vinterklimat med kyla och snö. 
- Kommunerna och regionen ska gå i bräschen för inköp av elfordon i den egna 

verksamheten.
- Planer för samhällsbyggnad ska ta autonoma fordon och dess inverkan på människors 

rörelsemönster i beaktande.
- Försök med självkörande kollektivtrafik ska stimuleras. 
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Infrastruktursatsningar är avgörande (s. 29)
Även om vi delvis är beroende av finansiering utifrån för de stora infrastruktursatsningarna 
känns det väldigt passivt att endast arbeta med påverkansåtgärder för att förbättra 
infrastrukturen i länet. 

Malmporten är en viktig satsning men vill Piteå kommun även lyfta de investeringar som görs 
i Piteå Hamn för att stärka sjöfarten och som möjliggör helt nya sjötransporter, t.ex av 
husmoduler. 

Förslag på åtgärder: 
- Arbeta gemensamt i regionen med beteendepåverkansåtgärder (Mobility management) 

kring hållbara transporter (ej infrastruktur) och genomföra resvaneundersökningar.
- Gemensam upphandling av resor och transporter (se exempel från Kalmar län, som har 

fått positiva effekter på både ekonomin, större utbud och fossilfria drivmedel.)

Kultur- och fritidsliv (s. 31)
Piteå kommun föreslår att kapitlet tillförs en text och en åtgärd om de kulturella och kreativa 
näringarna som är otroligt viktiga för Norrbottens utveckling.

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud (s. 31)

Förutsättningar för kompetensförsörjningen (s. 32)
Även vuxenutbildningen bör finnas med som en del i utbildningssystemet. 
Det är även av största vikt att LTU är ett universitet för hela länet både mentalt och fysiskt. 
Det ska finnas goda möjligheter att studera på LTU från alla kommuner och filialernas roll 
bör stärkas. 

Förslag på åtgärd:
- Utveckla och stärka LTUs filialer.

Jämställt arbetsliv ger konkurrensfördelar (s. 34)
Förslag till åtgärder:

- Arbeta gemensamt för en bredare arbetsmarknad i regionen (t ex nya etableringar).
- Arbeta för större möjligheter till arbete på hemmaplan (ger fler jobbalternativ).

Öka utbildningsnivån och ett livslångt lärande (s. 34)
Tillägg: Vuxenutbildningen är en av grunderna för ett livslångt lärande. Ny teknik och 
digitalisering ger nya möjligheter till samverkan och specialisering med distansundervisning. 
Utbildningsformen yrkeshögskola är också en viktig del av det livslånga lärandet.

Förslag till åtgärd:
- Stimulera till samverkan mellan vuxenutbildningen för att garantera goda och breda 

möjligheter till vidareutbildning i hela länet. 

Innovationer och entreprenörskap (38)
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Norrbotten ska gå i täten för en hållbar och innovativ framtid (s.38)
Skriv ut förkortningar

Förslag nytt mål om tillgång till riskkapital

Norrbotten ska främja entreprenörskap och företagande (s.40)
Förslag till åtgärd: 

- Säkerställa tillgången på riskkapital i länet

Våra gröna näringar har god växtkraft
Förslag på åtgärd:

- Öka den regionala produktionen av vindkraft

Satsa på öppen innovation (s. 43)
Tillägg sista stycket: Det är av stor vikt att säkerställa god närvaro av banker och 
investmentbolag för att därmed ha tillgång på kapital i alla kommuner i länet. 

Förslag på åtgärd:
- Arbeta för att banker och investment bolag finns representerade i hela länet. 

Offentlig sektor behöver innovationer (s. 44)
Tillägg: För att ha en chans att klara välfärdsuppdraget samtidigt offensivt arbeta för att öka 
Norrbottens attraktion måste kommuner och region aktivt arbete med innovation och 
verksamhetsutveckling. Det faktum att det inte finns någon upphovsrätt inom offentlig sektor 
är en framgångsfaktor. Samverkan, samarbete och dela kunskap är grundläggande för att 
skapa utveckling i hela länet.  

Förslag på åtgärd: 
- Stimulera till ökad innovation inom offentlig sektor

Piteå kommun

Helena Stenberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Struktur/läsanvisning 

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. 

Rapporten är indelad i följande delar: 

 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem 

 Förvaltningsberättelse samt prognos av god ekonomisk hushållning 

 Nämnds- och bolagsredovisningar 

 Ekonomiska sammanställningar 

 Nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige 

beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del 

två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar 

Periodens händelser 

Centrala händelser under perioden januari till augusti. 

Ekonomi 

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag. 

Mål samt grad av måluppfyllelse 

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna och bolagen 

gör en prognos för målbedömningen 2018 per respektive strategiskt område. En gemensam mall för målbedömning 

används. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan. 

 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår 

från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhetsanalyser görs i delårsrapport utifrån 

arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt 

område samt ekonomi och personal. 

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”. 

 Albert Einstein 

God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och 

ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt 

lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från 

undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje 

strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. 

 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt 

planering redovisas i tabellform enligt följande 

modell: 

 Åtgärder och uppdrag beskriver kort 

åtgärden/uppdraget 

 Status redovisas åtgärdens/uppdragets status 

 Beslutad redovisar vilket beslutsdokument 

som åtgärd/uppdrag införts 

 Återrapport redovisar tidpunkt för när 

redovisning ska ske 

 Kommentar redovisar hur arbetet fortlöpt. 

Nya åtgärder markeras som NY 
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Styr- och ledningssystem  
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 

Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och 

mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 

komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. 

 

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör 

också kommunkoncernens internkontrollplan. 

Årsredovisning 

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 

Riktlinjer och Verksamhetsplan 

Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande 

års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och 

ekonomi, fastställs i riktlinjer. 

Månads- och delårsbokslut 

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 

signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

 

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet 

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 

förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 

delaktighet och medskapande. 

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund. 

Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 

utvecklar våra verksamheter. 

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 

kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i 

fyra perspektiv; 

 Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få 

veta vad de får för sina skattepengar. 

 Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar. 

 Delaktighet Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna 

förslag. 

 Medbestämmande Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag 

inför budget och verksamhetsplan. 
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Vision 

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 

Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 

också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 

miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 

som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 

medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. 

 

Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. 

Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för 

vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den 

sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, 

utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders 

uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. 

Strategiska områden och övergripande mål 

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade 

och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 

 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 

nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, 

nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga 

rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga 

Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna. 

 Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer 

och regioner att minska koldioxidutsläppen. 

 CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. 

 ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 
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Prioriterade mål  

  
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

 
Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 
Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

 
Alla Bolag, Alla Nämnder 

Riktade övergripande mål 

  
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger 

Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS 

  
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Sbn, Sn, KS 

  
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP 

  
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Sbn, Mtn, KS, PiteEnergi, 

Piteå Hamn, Pnf, PSP, 
Pikab (koncernen) 

  
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

KS 

  
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS 

PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

  
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, 
Piteå Hamn 

  
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP 

  
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Kfn, Mtn, Sn, KS 

Riktade nämndsmål 

  
Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Kfn 

  
Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne Bun 

  
Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val Bun 

  
Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Rtj 

  
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva 
ett självständigt liv 

Sn 

  
Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet Sn 

  
Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen KS 

  
Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs KS 

  
Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Rtj 

  
Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Fsn 

  
Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Kfn 

Mål för personal och ekonomi 

 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Rtj,  

Alla Bolag 

 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Alla Nämnder 

 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS, Alla Bolag 

 
 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Alla Bolag 
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Måluppfyllelse 

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 

av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 

målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund 

för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. 

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 

från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 

strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 

det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla 

sig till de egna resultaten. 

Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 

 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 

 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 

 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 

 "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 

respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 

mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 

Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 

ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 

måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 

ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål 

och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena 

samt för personal och ekonomi. 

Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun 

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring 

och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens 

hållbarhetskriterier. 

 En plats där människor vill bo, verka och leva. 

 Jobb och tillväxt ger framtidstro 

 En god miljö och hälsa för nästa generation 

 Ett Piteå för alla – med ökad mångfald 
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Organisation 
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Periodens händelser 

 Nytt industriområde vid Haraholmen har beslutats och markarbeten är inledda 

 Samverkan med andra kommuner via gemensamma nämnder är beslutade 

 Omfattande utbyggnad av vindkraftspark i Markbygden pågår 

 En ny bro byggs till Fårön 

 Fotbollshallen har tagits i drift 

 Utbyggnad av lastkaj vid Haraholmens djuphamn 

 Beslut om vattenskyddsområde 

 Utbyggnad av Bergets vård- och omsorgsboende pågår 

 Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal 

företagsbesök 

 Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits 

 Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdcentra pågår 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  
Prognos 

2018 
Utfall 
2017 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 
alkohol eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig 
och att de kan påverka kommunens utveckling   

 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

  

 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla 
verksamheter   

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet   

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling   

 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska 
använda narkotika eller dopingpreparat.   

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara 
en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser 

  

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla 
resurser   

 
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan årsredovisning 2017. Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = 

sänkt måluppfyllelse. 

Analys 

Personal 

I Piteå kommun arbetar 4 087 medarbetare, av dessa är 79 % kvinnor. Det är i princip lika hög andel som 

genomsnittet för kommunerna i riket. Under första halvåret har 198 rekryteringsuppdrag genomförts, vilket är något 

färre än tidigare år. Antalet sökande till tjänsterna har ökat till 11,5 sökande/tjänst. Av de sökande är 73 % kvinnor. 

Kultur, park och fritid är den förvaltning som attraherar flest sökanden/utannonserad tjänst. Största andelen 

rekryteringar genomförs av personalavdelningen, ett mindre antal rekryteringar genomförs av externa resurser. 

Den förvaltning med störst andel rekryteringar är utbildningsförvaltningen, totalt 79 tjänstetillsättningar. Andelen 

män som rekryterats till utbildningsförvaltningen är 19 %, vilket väl avspeglar personalsammansättningen i övrigt. I 

de fall rekrytering inte kunnat slutföras är det i regel på grund av behöriga sökande saknas. De områden som berörs 

är i första hand inom det naturvetenskapliga området som exempelvis matematik och biologi. 

Socialförvaltningen rekryterade totalt 65 personer under perioden. Andelen män som rekryterades uppgick till 

ca 10 % och således är 90 % kvinnor. Sjuksköterskor är fortsatt en svårrekryterad grupp och av de 17 

sjukskötersketjänster som utannonserades under första halvåret inkom 34 ansökningar, vilket ger 2 

ansökningar/tjänstetillsättning. I vissa fall har inte tjänster kunnat tillsättas på grund av få eller inga sökande. 

Ungdomar, som under vårterminen 2018 gått ut från Vård- och omsorgscollege med godkända betyg, har erbjudits en 

tillsvidareanställning inom Socialförvaltningen. Satsningen anses vara lyckad då ett 15-tal ungdomar har anställts 

inom verksamheterna. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta med detta erbjudande under 2019. Under sommaren 

anställdes 220 personer för sommarvikariat, av de 417 ansökningar som registrerades var 164 ansökningar från 

utlandsfödda personer. 

I syfte att säkra kompetensförsörjning i framtiden marknadsförs kommunen i olika sammanhang med strävan att nå 

så brett som möjligt avseende ålder och kön. Som exempel träffar kommunen elever i högstadiet på skolans 

branschdagar, studenter genom arbetsmarknadsdagar på universitet och ambitionen är att nå den äldre målgruppen 

genom sociala medier och på hemvändarevent. 

Lönekartläggningen för 2017 visade att det fanns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Särskilda 

lönesatsningar gjordes därför på första linjens chefer inom måltider, städ, hemtjänst och personlig assistans. Detta har 

resulterat i att kvinnors lön i förhållande till männen har förbättrats något, från 93,0 % till 94,3 %, detta trots att 
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lärarnas löner inte är medräknade. 

Trygga anställningar 
En arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar är en attraktiv arbetsgivare. Av kommunens medarbetare har 

betydligt fler en tillsvidaretjänst än genomsnittet för riket, det gäller både kvinnor och män. Andel medarbetare med 

heltidstjänst är 94,6 %, då är personliga assistenter och de med någon form av pension undantagna, det är i princip 

ingen skillnad mellan kvinnor och män. I jämförelse med riket är det betydligt fler kvinnor i Piteå kommun som har 

en heltidstjänst än genomsnittet, männen ligger i paritet med genomsnittet. Den arbetade tiden bland kommunens 

tillsvidareanställda medarbetare är högre än genomsnittet för riket, framförallt för männen som ligger näst högst av 

alla kommuner. Kvinnorna väljer i högre grad att arbeta deltid, något många förklarar med att man vill ha guldkant 

på tillvaron, tid till familjen, och att man inte orkar arbeta mer etc. 

Så långt det är möjligt erbjuds månadsanställningar istället för timanställningar. Det finns faktorer som gör att 

kommunen inte helt kommer ifrån att timanställningar sker, såsom tillfälliga arbetstoppar och medarbetares egna 

önskemål. Piteå kommun har färre timanställningar i jämförelse med genomsnittet för riket, både för kvinnor och 

män. Detta kan bland annat förklaras av tillskapande av personalpooler inom socialtjänsten och 

utbildningsförvaltningen. Antalet timmar som nyttjas av timanställda minskar en aning och motsvarar 283 

årsarbetare, 206 för kvinnor och 77 för män att jämföra med 288 föregående år. Könsfördelningen mellan de som 

arbetar som timanställda speglar i princip fördelningen bland de anställda totalt. 

Generationsväxling 
Piteå kommun har äldre medarbetare än genomsnittet för riket och betydligt färre medarbetare under 34 år, det är 

framförallt färre män, än i övriga kommuner i Sverige. Hittills i år har 56 tagit ut ålderspension, 10 fler än 

föregående år. Av dessa är 42 kvinnor och de flesta är 65 år. Personalprognosen visar att andelen äldre kommer öka, 

framförallt from 2020. Sedan förra året har andelen över 60 år ökat från 12 % till 14 %. 

Hälsofrämjande arbetsplatser 
Att motverka sjukfrånvaro och arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser är sätt att säkra kompetensförsörjningen då 

fler är på jobbet. Satsningen på kulturen på arbetsplatsen är en viktig del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 

Med hjälp av den så kallade välfärdsmiljonen genomförs olika satsningar. En av dem är kortare filmer, som 

producerats av skådespelaren Morgan Alling på uppdrag från personalavdelningen, som gett samtliga verksamheter 

uppdrag att diskutera kulturen på deras arbetsplats. En insats som innebär att både kvinnor och män har jobbat med 

detta. En annan insats är satsningen på Let´s move, en aktivitet för att främja arbetslagsutveckling genom fysisk 

hälsa. Något som hittills fått mycket goda resultat bland de som deltagit, många vittnar om att de har blivit motiverad 

att motionera mer, de har peppat varandra i arbetslagen, de har blivit piggare, orkar bättre det har dessutom skapat 

gemenskap i arbetslaget och en känsla av att vi gör detta tillsammans. 

Piteås sjukfrånvaro har minskat de senaste åren och under 2017 var sjukfrånvaron 6,2 %. I jämförelse med 

kommuner i Sverige ligger Piteås sjukfrånvaro i det lägre segmentet och väsentligt under medianvärdet (6,8 %). Det 

är framförallt kvinnorna i Piteås sjukfrånvaro som är lägre i Piteå, vilket bidrar till att kommunen ligger bra till i 

jämförelse med de andra kommunerna, männen ligger mer i paritet med medianvärdet för män. Däremot har Piteå 

något högre andel sjukfrånvaro över 59 dagar än många av de andra kommunerna. 

I juli är sjukfrånvaron 5,4 %, den fortsätter minska i förhållande till juli förra året (6,2 %). Minskningen sker inom 

alla mätområden med undantag från sjukfrånvaron bland kommunens yngsta medarbetare, där det ökar en aning. 

Sjukfrånvaron bland männen minskar efter att ha ökat vid de senaste uppföljningarna. Trots minskad frånvaro 

minskar inte kostnaderna i samma utsträckning. Detta kan bland annat förklaras av att fler medarbetare än tidigare är 

sjuka mellan 1-14 dagar, dagar då arbetsgivaren är betalningsansvarig. En annan förklaring är att Försäkringskassan i 

högre grad beslutar om indragen sjukpenning, detta medför en kostnad för kommunen som då ersätter medarbetaren. 

Ett aktivt rehabiliteringsarbete bidrar till att långtidssjukfrånvaron minskar, dels genom omplaceringar och dels 

genom avslut av anställning. Hittills har 10 personer från socialtjänsten och utbildningsförvaltningen omplacerats till 

annat arbete i kommunen, 8 kvinnor och 2 män. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i % Jan - juli 2018 Jan - juli 2017 Jan - juli 2016 Piteå 2017 Luleå 2017 

1. Total sjukfrånvaro 5,4 6,2 7,2 6,1 6,5 

2. Sjukfrånvaro > 59 

dagar 
48,2 56,6 61,5 53,9 36,5 

3. Sjukfrånvaro 
kvinnor 

5,9 6,8 8,1 6,6 7,2 

4. Sjukfrånvaro män 3,5 4,0 3,5 4,0 4,1 

5. Sjukfrånvaro <29 
år 

5,6 5,3 6,4 5,3 6,4 

6. Sjukfrånvaro 30-
49 år 

5,0 5,7 7,1 5,6 6,0 

7. Sjukfrånvaro >50 
år 

5,9 6,9 7,4 6,7 6,9 
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Ekonomi 

Makroekonomisk utblick 

Global tillväxt stark men osäkerheten allt tydligare 
Världsekonomin befinner sig i en kraftig högkonjunktur där globala BNP förväntas öka med strax under 4 % både 

2018 och 2019. Så gott som världens alla länder uppvisar positiv tillväxt bland annat tack vare ökad 

industriproduktion, tillväxt i global handel och ökade investeringar. Arbetslösheten är nu i de flesta länder lägre än 

vad som var fallet före finanskrisen 2008. Viktiga faktorer för de senaste årens allt starkare tillväxt är en mer 

expansiv finanspolitik i USA och Tyskland. Tillväxttrenden är densamma i EU där BNP stiger kraftigare än tidigare 

under perioden sedan finanskrisen. Många bedömare spår en konjunkturdämpning efter 2019 men delade meningar 

råder kring huruvida det är en kraftigare nedgång eller en försiktig återgång till mer normal tillväxt som är att vänta. 

Flera risker finns i omvärlden som mycket väl kan komma att ändra på det positiva scenariot världen befinner sig i. 

De fulla effekterna av handelshinder från Trump är svåra att förutspå men ett regelrätt handelskrig kan antas få 

betydande effekter för den globala tillväxten. Storbritannien lämnar EU i mars 2019 vilket troligt kommer få effekter 

på EU-ländernas utveckling. Geopolitisk oro finns kring bland annat Syrienkonflikten där USA och Ryssland står på 

varsin sida, och stämningen på Koreahalvön som för stunden kan tyckas ha förbättrats något men som snabbt kan 

förändras. De tydligaste ekonomiska konsekvenserna har hittills kommit utifrån konflikten i östra Ukraina där USA 

och EU infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland. 

På många håll i världen är inflationen svag och räntorna låga trots den starka konjunkturen. Bland annat OECD och 

IMF poängterar vikten av en återgång till mer normala räntenivåer, vilket behöver ske långsamt. Att inflationen är 

relativt svag förklaras till stor del av svaga löneökningar i både utvecklade ekonomier och tillväxtländer. 

Svensk ekonomi ångar på 
Trots att tillväxten i framförallt eurozonen först på senare tid tagit ordentlig fart har svensk ekonomi utvecklats väl 

ända sedan finanskrisen. Den inhemska efterfrågan har varit god under en lång period och investeringarna i bland 

annat bostäder tillsammans med ökad offentlig konsumtion i samband med de senaste årens flyktingmottagande har 

gett efterfrågan en extra skjuts. Nu ses tecken på en något dämpad inhemsk efterfrågan där bland annat 

bostadsinvesteringarna minskar från 2017 års höga nivå tillsammans med minskade kostnader för migration. 

Under andra kvartalet ökade Sveriges BNP med starka 1,0 % och en stark tillväxt i omvärlden förväntas även under 

en tid framöver ge kraft åt svensk export. Högkonjunkturen till trots är finanspolitiken expansiv och det överskott 

som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunkturen. I strukturella termer är det offentliga sparandet 

nära noll för året och en mer återhållsam finanspolitik är att vänta framöver för att överskottsmålet ska nås. 

På regionnivå har återhämtningen efter finanskrisen har tagit avsevärt mycket längre tid i den nordligaste delen av 

landet jämfört med övriga regioner och då främst Stockholm. En så exportberoende del av landet som norra Norrland 

har dock den senaste tiden tagit rejäl fart i tillväxt då länder i vår omvärld utvecklats väl och efterfrågan på råvaror 

och produkter från tillverkningsindustrin varit hög. Norrlandsregionen är nu den del av landet där 

sysselsättningsgraden växer snabbast. Tillförsikten och optimismen är stor bland de norrländska företagen och 

regionens tillväxt är betydligt högre än normalt. 

Under de senaste åren har antalet arbetade timmar i riket ökat och arbetsmarknaden befinner sig i en tydlig 

högkonjunktur med arbetskraftsbrist och svårigheter att rekrytera personal. När arbetade timmar utvecklats väl ökar 

ofta hushållens reala disponibla inkomster men hushållens konsumtion har de senaste åren inte vuxit i samma takt 

vilket resulterat i att sparkvoten ökat till en rekordhög nivå. 

 

Inflationen stiger långsamt 
De genomsnittliga löneökningarna är för närvarande betydligt lägre än vad som historiskt varit normalt under en 

högkonjunktur. En av förklaringarna är troligen att 

stora delar av Europa fortfarande har ledig kapacitet 

vilket dämpar efterfrågetrycket på lönerna. Att 

löneökningarna inte riktigt tar fart bidrar till att 

Riksbanken fortsatt kämpar med en expansiv 

penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras kring 

2 %. Under det senaste året har KPIF-inflationen legat 

kring målnivån, mycket tack vare stigande energipriser. 

Det underliggande inflationstrycket är dock inte 

tillräckligt starkt och behöver, enligt Riksbankens 

bedömning, fortsatt stöd av penningpolitiken. 

Bedömningen från centralbanken är att en första 

räntehöjning är att vänta vid slutet av året. Andra 

bedömare tror vi får vänta ännu längre på en höjning. Det låga ränteläget får anses utgöra en risk för att den 

penningpolitiska verktygslådan inte är lika välutrustad vid en eventuellt kommande lågkonjunktur. 
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Konjunkturen mattas av och arbetslösheten bottnar 
Den rådande högkonjunkturen kulminerar troligen under 2018-2019 och dämpas därefter. Under senaste tiden har 

bland annat sättningar på bostadsmarknaden dämpat hushållens optimism kring den egna ekonomin. Troligt är att 

högkonjunkturen nu går in i en fas med något lägre tillväxt och små förändringar i antalet arbetade timmar. 

Arbetslösheten förväntas nu vara nära botten 

och kommer därför inte sjunka speciellt mycket 

från dagens nivåer. Den växande andelen 

utrikes födda i arbetskraften innebär att den 

konjunkturneutrala arbetslösheten stiger från 

6,7 % i år till 7,0 % år 2021 och även något 

ytterligare efter det. 

 

Hur kraftig ett kommande skifte i konjunktur 

blir är naturligtvis högst osäkert. Flera 

bedömare pekar mot ett scenario på några års 

sikt där en återgång till ett normalläge är 

troligare än en kraftig lågkonjunktur. För en 

fortsatt stark konjunktur talar bland annat god 

tillväxt i omvärlden och möjligheter till ökad 

sysselsättning bland utrikes födda. Samtidigt ses en risk för att bl.a. spänningar på bostadsmarknaden och hög 

skuldsättning bland hushållen kan bidra till en nedgång i konjunkturen. 

Press på kommunernas ekonomi 
Under kommande år väntas en rejäl utmaning för landets kommuner. En avmattad konjunktur slår tydligt mot 

skatteunderlaget som kan utvecklas betydligt svagare från 2019 och framåt jämfört med de senaste åren. 

Tillsammans med ökade behov av kommunal välfärd till följd av demografiförändringar ses ett behov av 

budgetförstärkande åtgärder om 30 mdkr årligen i sektorn från år 2021. Det motsvarar 1 % av bruttokostnaderna 

inom kommunerna. Behovet av effektiviseringar och nytänkande är stort och en förutsättning för att klara 

välfärdsuppdraget i framtiden, då kostnadsökningar samt svårigheter att rekrytera personal annars kommer vara 

omöjliga uppgifter att klara. 

 

Procentuellt utveckling skatteunderlag 

Som alltid är prognoser på 

skatteunderlagstillväxten svåra och 

varierar stort beroende på olika 

antaganden om bl a konjunkturell 

utveckling. I tabellen nedan presenteras 

några olika prognoser för kommande år 

och variationen är stor. Regeringen 

bedömer i sin prognos att det fortsatt 

råder högkonjunktur vid utgången av 

2021 och att en fortsatt stark 

sysselsättningstillväxt ger stöd för 

skatteunderlaget. SKL och 

Ekonomistyrningsverket har en 

försiktigare prognos för 2019-2020. Under 2021 prognostiserar SKL en starkare utveckling än regeringen och ESV. 

För perioden som helhet gör ESV den mest försiktiga prognosen och regeringen tror på den största tillväxten. SKLs 

prognos ligger däremellan. 

 

 

 

 

 

 

Procentuellt utveckling skatteunderlag 

 

 

Källor: SKL, Regeringen, Konjunkturinstitutet 
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Kommunens ekonomi 

Ekonomisk bakgrund 

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat men har i tre av de senaste fyra åren inte nått upp till 

resultatmålet om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. Till 2017 justerades målintervallet ner till 1,5-2,0 % och 

kommunens överskott på 49 mkr motsvarade då 2,1 %. Piteå kommuns resultat, mätt som andel av skatteintäkter och 

generella statsbidrag, har de senaste åren varit lägre än kommunsektorn i stort. Tillräckliga resultatnivåer är av stor 

betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att behövas för att möte 

morgondagens behov av välfärdstjänster. 

 

De senaste åren har både 

nettokostnaderna och 

skatteintäkterna ökat relativt 

kraftigt, med årlig ökningstakt över 

4 %. Det som kan utvecklas till ett 

problematiskt scenario är den dag 

konjunkturen mattas av och 

skatteintäktsökning på dessa nivåer 

inte är realistiska samtidigt som 

nettokostnadsutvecklingen kan vara 

svårare att snabbt anpassa. Den 

ökade efterfrågan på kommunala 

välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta i samma riktning kommande år. 

 

Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 

166,4 mkr. 

Kommunens resultat 

Piteå kommun visar resultat för perioden januari - augusti på 133,0 mkr, vilket är i nivå med fjolårets resultat för 

samma period, 131,4 mkr. Under 2018, jämfört med samma period föregående år, har skatteintäkter och generella 

statsbidrag ökat med 3,8 %, samtidigt som verksamhetens intäkter ökad med 8,7 %. Kostnaderna ökar med 4,8 % 

vilket sammantaget gör att resultatet är i nivå med föregående år. 

Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat 

med 62 mkr (56 mkr), vilket ger en positiv effekt på 

periodresultatet. Under hösten förväntas 

semesterlöneskulden öka, vilket för helåret leder till 

en resultatpåverkan om cirka -4 mkr. Detta är den 

största enskilda förklaringen till variationen mellan 

augustiresultatet och årsprognosen. 

För 2018 har kommunen budgeterat resultat om 

51,5 mkr, vilket motsvarar överskott på 2,1 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Med årets 

prognostiserade skatteintäkter och generella 

statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 37-49 mkr 

målintervallet på 1,5-2,0 %. 

Prognosen för helåret indikerar ett resultat på 
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2,6 mkr eller 0,1 %. Det prognostiserade resultatet är 48,8 mkr lägre än budget, varav nämnderna står för -63,3 mkr 

och finansieringen +14,5 mkr. I den prognos som lämnades i april förväntades helårsresultat på 19,8 mkr. Sedan april 

har nämndernas samantagna årsprognos försämrats med knappt 12 mkr. Därutöver har kostnader kopplade till bland 

annat pensioner ökat. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån den prognos Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) presenterade i augusti. 

Årets resultatprognos pekar mot resultat cirka 34 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervallet, vilket bör ses 

som en viktig signal i tider med stark konjunktur. 

 

Likviditet och soliditet 

Kommunkoncernen är i en period 

av relativt stora investeringar som 

under året minskat likviditeten. 

De närmaste månaderna förväntas 

vara fortsatt utbetalningstunga 

och viss nyupplåning i koncernen 

är att vänta under hösten. 

Ränteläget är mycket gynnsamt 

för både kort och lång 

finansiering och löpande 

avvägning görs för att optimera balansen. 

 

  

Kommunens soliditet per augusti 

är 44 % (inkl. pensionsåtagandet) 

och 74 % (exkl. 

pensionsåtagandet). 

Kommunkoncernens banklån är i 

dagsläget förlagda till kommunens 

bolag samtidigt som kommunens 

största långfristiga skuld är till 

nuvarande och tidigare anställda i 

form av pensionsförpliktelser. Sett 

ur koncernperspektiv har Piteå 

även där en stark soliditet och en 

låneskuld per invånare i paritet, eller något över, rikets medelvärde. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pensioner 

Pensionsskuldsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 150 mkr, enligt beräkningar från KPA. 

En minskning av skulden med 2 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2017. Skulden minskar då 

utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner före 

år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. 

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 939 mkr 

återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både 

resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 
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Investeringar 

Aktuell investeringsbudget för 2018 uppgår till 348 mkr, efter anslagsöverföring och under året tillkommande 

projekt. Under januari till augusti har 114 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 272 mkr kommer att nyttjas, 

vilket utgör 78 % av investeringsbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 158 mkr ska upparbetas under årets 

resterande månader. 

Större investeringar under året (prognos): 
- Nytt vård- och omsorgsboende (43 mkr) 

- Reinvesteringar fastigheter (21 mkr) 

- Skolstrukturförändringar (18 mkr) 

- Fåröbron (16 mkr) 

- Om- och tillbyggnad produktionskök (15 mkr) 

- Reinvesteringar gator (11 mkr) 

Nämndernas utfall 

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till -9,5 mkr, vilket är 6,3 mkr sämre än motsvarande 

period 2017. De nämnder som visar underskott för perioden är socialnämnden -30,1 mkr samt barn- och 

utbildningsnämnden -4,5 mkr. 

Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -63,3 mkr, varav socialnämnden -55,4 mkr 

samt barn- och utbildningsnämnden -8,2 mkr. Den samlande prognosen visar på en stor försämring av resultatet 

under årets fyra återstående månader vilket till stor del förklaras av hur väl budgeten är fördelad korrekt mellan årets 

månader. I följande stycke kommenteras kort prognosutfall mot årsbudget för socialnämnden samt barn- och 

utbildningsnämnden, de nämnder som prognostiserar betydande underskott för helåret. För djupare analys samt 

övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar. 

Socialnämnden  
Socialnämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 90 mkr, men prognostiserar trots det 

underskott om -55,4 mkr för helåret. De stora underskotten finns inom Stöd och omsorg med en prognos på -

46,2 mkr, där nästan alla verksamheter inom avdelningen befaras gå med underskott. Även Äldreomsorgen 

prognostiserar budgetunderskott med -9,2 mkr där särskilt boende är det område som har störst avvikelse mot budget. 

Skärpta regler från både Migrationsverket och Försäkringskassan är bidragande faktorer till Stöd och omsorgs 

underskott. Intäkterna inom Stöd till barn och familj har minskat i och med att Migrationsverket avslagit fler av 

kommunens bidragsansökningar samt att dygnschablonersättningen har sänkts. Även Försäkringskassan har ändrat 

sina regler inom personlig assistans och beviljar färre timmar, vilket har inneburit en kostnadsövervältring från stat 

till kommunen. 

Äldreomsorgens underskott beror bland annat på högre personalkostnader inom området särskilt boende då 

verksamheten krävt en högre bemanning. Även brist på sjuksköterskor har bidragit till de ökade kostnaderna, då 

bemanningssjuksköterskor hyrts in för att klara verksamheten. 

Socialnämnden har beslutat om och planerar för ett antal åtgärder i syfte att sänka kostnaderna, men bedömningen är 

att dessa inte kommer leda till att verksamheterna klaras inom tilldelad budgetram 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden underskott om -4,5 mkr och budgetavvikelsen för helår 2018 

prognostiseras till underskott om -8,2 mkr. 

Orsaken till avvikelsen beror dels på ett förtida utträde från ett hyreskontrakt vid havsbadet där kommunen haft 

förskole- och grundskoleverksamhet för nyanlända barn. Dels beror det på försiktig bedömning av osäkra 

ersättningar från Migrationsverket. Bristande och felaktig information från Migrationsverket har gjort att 

verksamheten varit överdimensionerad utifrån det faktiska behovet. 

Koncernen Piteå kommun 

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå 

Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. 

 

Grafen redovisar helårsresultatet perioden 2014 - 2017 samt resultat efter finansiella poster vid delåret i augusti 

2018. För perioden januari-augusti 2018 uppgår resultatet efter finansiella poster till 201,0 mkr. Utfallet är högre än 
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föregående års resultat för samma period, som då 

uppgick till 191,0 mkr. 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en 

koncern med de helägda dotterbolagen Piteå 

Renhållning och Vatten AB, Piteå 

Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn 

AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park AB samt 

Nolia AB som ägs till 33,33%. 

Resultatet efter finansiella poster för koncernen 

Piteå Kommunföretag AB perioden januari- 

augusti 2018 uppgår till 75,8 mkr. Utfallet är bättre 

än budget och högre jämfört med samma period 

föregående år som då var 67,6 mkr. För djupare 

analys hänvisas till respektive bolags kommentarer. 

Målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

är uppfyllt. 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret på 2,6 mkr klarar kommunallagens 

balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från 

tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har tidigare år avsatt totalt 115,3 mkr i Resultatutjämningsreserv (RuR), 

som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år. 

Reservfond 

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, 

fonderade medel i egen balansräkning. Under perioden har fonden tillförts nya medel om 15 mkr. Under 2018 till och 

med augusti har fonden genererat positiv avkastning på 4,0 mkr som stärkt kommunens resultat och marknadsvärdet 

uppgår till 210,7 mkr. Reservfonden uppgår till cirka 18 % av totala pensionsförpliktelser. 

Måluppfyllelse ekonomi 

I tabellen nedan redovisas prognos på måluppfyllelse för respektive finansiellt nyckeltal kommunfullmäktige 

fastställt i verksamhetsplanen. 

Finansiella nyckeltal Målvärde Prognos Måluppfyllelse 2018 Måluppfyllelse 2017 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

1,5-2,0 % Nej, 0,1 % Ja, 2,1 % 

Likviditet (betalningsberedskap antal dagar) Minst 30 dagar Ja, 71 dagar* Ja, 109 dagar* 

Soliditet (antal lån) 

Inga lån, 
undantag kan 
ske för 
bostadsbyggande 

och strategiska 
långsiktiga 
investeringar 

Ja, 0 lån Ja, 0 lån 

Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse Balans mellan 
ekonomi och 

verksamhet 

Nej, -63,3 mkr Nej, -40,2 mkr 

Arbete med avtalstrohet redovisas  Ja, stickprovsvis undersökning - 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag Inget tillskott Ja, inget tillskott Ja, inget tillskott 

* Inklusive kommunkoncernens kontokredit 

Det prognostiserade resultatet för kommunen är sämre än budgeterat resultat och målet om ett resultat på 1,5-2,0 % 

av skatter och generella statsbidrag. Det behövs en resultatförbättring över prognosen på cirka 34 mkr för att nå 

kommunens resultatmål. Främsta orsakerna till att målet inte förväntas nås är Socialnämndens och Barn- och 

utbildningsnämndens prognostiserade underskott. Socialnämndens ökande negativa avvikelse från budget är 

oroväckande eftersom det främst beror på externa faktorer som är svårpåverkade för kommunen. 

Kommunens finansiella ställning bedöms stabil med en stark soliditet och en god likviditetssituation. 

Arbetet med avtalstrohet har utvecklats under perioden. Stickprovskontroller av inköpsmönster har genomförts och 

dialog om utfallet har förts med förvaltningarna. Fortsatt arbete för förbättrade mätmetoder pågår. 

Inga tillskott från kommunen till de kommunala bolagen prognostiseras. 
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Strategiska områden 

De tre prioriterade målen för 2018 är: 

 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

 Uppfyllt i hög grad 

Inflytande  
Kultur, park och fritid tillhandahåller olika mötesplatser utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det 

lokala föreningslivet. Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. Tillsammans med SISU samordnas arbetet 

kring certifierad anläggning inom projektet "100% ren hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med Säker och 

trygg förening som är en kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet. 

Trygg och utvecklande uppväxt  

Inflödet av antalet ärenden på Stöd till barn och familjer fortsätter att öka (1 719 st t.o.m. aug 2018, jmf 1 450 st aug 

2017). Årsprognosen visar på en 30-procentig ökning jämfört med motsvarande period 2017. Det medför fortsatta 

utmaningar att hålla den lagstadgade utredningstiden samt verkställighet på beslut enligt § 4 SoL. Dock sjunker 

antalet ärenden med utredningstid längre än fyra månader och den kösituation som beskrivits tidigare ser bättre ut än 

på länge. 

Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem fortsatt att 

öka, från i snitt 28 till 29 placerade per månad. Antalet placerade barn på institution och/eller familjehem per sista 

augusti var 88 barn. Verksamheten har fortsatta svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser samt rekrytera nya 

familjehem vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. En handlingsplan för rekrytering av 

familjehem är antagen av Socialnämnden. 

Verksamheterna för ensamkommande barn (EKB) har minskat ytterligare då både behov och förutsättningar ändrats. 

Piteå kommun har idag kvar endast 33 platser för EKB, 13 platser på HVB-hem och 20 platser i Stödboende. I 

dagsläget är 23 av dessa platser belagda. 

Stöd till Barn och familj har beviljats medel från Innovationsfonden och har anställt tre personer som ska arbeta 

förebyggande och uppsökande med barn och unga som befinner sig i riskmiljöer. 

Den psykiska hälsan bland flickor har försämrats över tid, men förbättrades under läsåret 2017/2018, enligt 

enkätresultaten från Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Fler och fler flickor känner sig ofta oroliga eller 

rädda, både i Piteå och i länet, enligt samma enkät. Orsakerna bakom flickors oro och rädsla analyseras under hösten 

i dialog med forskare, elevhälsan och skolledare. 

Andel barn, 0-19 år, i Piteå som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är lägre än både länet och riket. Enligt de senaste 

siffrorna (2016) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå fortsatt att minska, från 3,9 till 3,4 %. 

Piteå har väsentligt lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länet och riket. 

Faktaruta:  

Definition av ekonomiskt utsatta hushåll: Hushåll med låginkomst eller ekonomiskt bistånd. Låg inkomst avser hushåll vars inkomst 
understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980-talet med inflationsuppräkning) samt norm för boendeutgifter. Med ekonomiskt bistånd 
menas att sådant erhållits minst en gång under året. Måttet har samma beräkning som Rädda Barnens fattigdomsindex med den skillnaden att 

beräkningen avser 0-19 år istället för 0-17år. 

 

Alkohol och droger 

Signaler om ökad droganvändning och psykiskt ohälsa bland barn och unga tas på stort allvar. Socialtjänsten har 

tillsammans med Utbildningsförvaltningen givits ett 

uppdrag att utarbeta en handlingsplan för 

förebyggande arbete kopplat till missbruk bland 

unga. Arbetet startade i augusti 2018.Arbetet kring 

inomhusmiljöer och tobakstillsyn sker enligt plan. 

En rapport från sommaren visar minskade problem 

med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av 

förebyggande arbete inom området. 

 

Grafen visar andel elever i årskurs 2 på gymnasiet 

som aldrig använt narkotika. Undersökningen visar 

att mellan 90-94 % av eleverna inte har använt 

(383 av 639)



23 

 

narkotika under de senaste åren. Att så många som 1 av 10 använt narkotika måste ses som bekymrande. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

 Delvis uppfyllt 

Befolkningen minskar 
Befolkningen i Piteå kommun minskade under perioden jan-juli med 107 invånare och kommunens befolkning 

uppgick den sista juli till 42 077 invånare. Befolkningen i Sverige ökar fortfarande starkt men ökningstakten har 

avtagit främst till följd av minskad invandring. Antalet asylsökande fortsätter dessutom att minska. Folkökningen 

under de senaste åren har i Piteå och övriga Norrbotten huvudsakligen kommit från invandring. Övriga 

förändringskomponenter i form av inrikes inflyttning och födelseöverskott påverkas negativt av urbaniseringstrenden 

och demografi. Under första halvåret 2018 var Norrbotten det enda länet i Sverige som minskade sin befolkning, -

831 invånare. Luleå och Piteå kommun minskade, i numerär, mest i landet. Boden var den enda kommunen i 

Norrbotten som ökade sin befolkning under första halvåret. 

Fortsatt stora svängningar på medellång sikt 
Migrationsverkets stora anläggningsboende i Piteå har en stark påverkan på invånarantalet i kommunen. När en 

asylsökande fått uppehållstillstånd måste personen i regel vänta ett antal veckor eller månader på bostad i den 

kommun som blivit ansvarig för mottagandet. Under den perioden folkbokförs personen i Piteå kommun. Beroende 

på var de asylsökande vid ett anläggningsboende i Piteå är i asylprocessen och mottagarkapaciteten i övriga 

kommuner varierar antalet och andelen personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets mottagningssystem. I 

diagrammet nedan visas antalet inskrivna vid Migrationsverket mottagningssystem i Piteå kommun samt 

fördelningen av uppehållstillstånd. I november 2017 var antalet med uppehållstillstånd som flest med 287 personer 

för att i september 2018 minskat till 54 personer. Under sommarmånaderna flyttar dessutom myndigheten inskrivna 

mellan anläggningarna i region nord. Efter sommaren flyttas en del tillbaka samtidigt som andra tillkommer. 

Proceduren blåser upp statistiken för inrikes in- och utflyttning och försvårar därmed prognosarbetet. I början av 

hösten 2018 är antalet med 

uppehållstillstånd färre än 

motsvarande period ifjol. 

Granskar man de senaste 

åren har antalet med 

uppehållstillstånd ökat 

under hösten. 

Migrationsverket kan dock 

inte lämna besked kring hur 

fördelningen av antalet med 

eller utan uppehållstillstånd 

kommer att utvecklas fram 

till det största 

anläggningsboendet stänger 

i februari 2020. Efter 

februari 2020 kommer 

gruppen troligtvis att återgå 

till nivåer om 20-30 

personer. 

 

Vidareflyttning påverkar 
Periodens befolkningsminskning bör sättas i relation till de senaste årens, ur ett historiskt perspektiv, stora 

befolkningsökning i Piteå kommun. Efter en period med invandring sker omflyttningar inom Sverige från de 

kommuner som först tog emot de nyanlända. Effekten är större i Piteå på grund av Migrationsverkets stora 

verksamhet men finns också i den grupp nyanlända som blivit kommunplacerade i Piteå. Flyttmönstren för 

nyanlända avviker inte särskilt mycket från inrikes födda om hänsyn tas till ålder. Unga människor flyttar i högre 

utsträckning till större städer söderut för studier och arbete. Piteås andel utrikesfödda i gruppen 16-64 år, 8,1 % år 

2017, är trots en ökning med drygt 2 procentenheter sedan 2013 fortsatt tredje lägst bland kommunerna i Sverige. 

Även andelen utrikes födda i åldersgruppen 18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillståndet, 2,5 %, är 

jämfört med andra kommuner låg. Låg andel utrikes födda i befolkningen ger inte upphov till någon större inflyttning 

av utrikesfödda som söker sig närmare släkt och vänner. Under perioden visar befolkningsförändringarna i tabellen 

nedan störst minus för inrikes utflyttning. Gruppen inrikes utflyttare kan på halvåret delas upp i utrikes födda samt 

inrikes födda. Under första halvåret hade Piteå kommun ett positivt netto av inflyttning från inrikes födda, +7, men 

(384 av 639)



24 

 

ett negativt netto bland utrikes födda, - 292. Störst postivit netto för inrikes födda inflyttare hade Piteå kommun mot 

övriga Norrbotten, +30, samt Västerbotten, +13. 

Vidareflyttningen ger effekt på befolkningen i arbetsför ålder, 20-64 år, som minskat med 89 personer under 

perioden jan-juli. Samtidigt har antalet pensionärer (65+) ökat med 186 personer och 0-19 åringar med 76 barn- och 

ungdomar. Färre försörjer nu fler och i framtiden kommer ännu färre att försörja ännu fler. 

Antalet födda är lägre än motsvarande period i fjol vilket ger ett större födelseunderskott, -31, än motsvarande period 

2017. Invandringen är en positiv motvikt till nuvarande och kommande födelseunderskott. Invandringsöverskottet, 

+ 211, fortsätter att öka men det kommer troligtvis att minska betydligt efter att Migrationsverket stänger sitt stora 

anläggningsboende. Antalet asylsökande till Sverige har minskat de senaste åren och är nu lägre än innan den 

arabiska våren 2011. År 2017 sökte 25 666 personer asyl i Sverige. 

  Juli 2017 Aug 2016  

Folkmängd 42 077 41 904  

Folkökning -107 0  

Födda 240 274  

Döda 271 281  

Födelseöverskott -31 -7  

Inrikes inflyttning 664 764  

Inrikes utflyttning 955 947  

Inrikes flyttningsöverskott -291 -183  

Invandring 240 211  

Utvandring 29 36  

Invandringsöverskott 211 175  

SCB:s efterjusteringar 8 -4  

Ny anpassad befolkningsprognos 
En ny befolkningsprognos har tagits fram baserat på befolkningsförändringarna fram till och med juni 2018, 

Migrationsverkets stängning av det större anläggningsboendet i februari 2020 samt planerat och prognostiserat 

bostadsbyggande. I prognosen ligger förutom de specifika antaganden som Piteå kommun bidragit med nationella 

antaganden om exempelvis framtida migration och fördelning av nyanlända i landet. Jämfört med tidigare prognoser 

visar årets prognos att befolkningen kommer att minska 2018 och inte förrän 2021 överstiga folkmängden år 2017. 

Inte förrän 2029 år nås enligt prognosen 2020 års befolkningsmål om 43 000 invånare. 

I tabellen nedan redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen 

minskar befolkningen i arbetsför ålder med 644 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. 

Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i 

yrkesverksam ålder utvecklas positivt. 

År Totalt 0 - 19 år 20 - 64 år 65 +  

2017 42 184 9 245 23 202 9 737  

2018 42 181 9 252 23 004 9 924  

2020 42 183 9 322 22 703 10 158  

2025 42 776 9 578 22 653 10 546  

2030 43 069 9 711 22 558 10 799  

I kommunorganisationen pågar inom en rad olika områden aktiviteter för att öka befolkningen. Planer för 

bostadsbyggande i hela kommunen, en utbyggnad av yrkeshögskoleutbildningar vid Universitetsområdet och nya 

arbetssätt inom kompetenshöjning och mottagande är bara några exempel. 

För att uppnå befolkningsmålet om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 kommer ytterligare insatser att 

krävas samt troligtvis även någon form av omvärldsförändring. Ytterligare analyser av befolkningsprognosen har 

påbörjats och kommer att pågå under hösten 2018. Att Piteå kan erbjuda fler bostäder så att nyanlända ges möjlighet 

att på egen hand ordna boende i Piteå istället för en anvisad kommunplacering kan vara en del i att närma sig 

befolkningsmålet. I detta arbete är Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå en resurs. För att nyanlända i högre 

utsträckning ska välja att bo kvar i Piteå behövs troligtvis även insatser och innovationer i både civilsamhälle och 

arbetsliv. 

Målen om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 är satta utifrån att kommunens servicenivåer ska bibehållas 

på den nivå de var när målen sattes. När målet inte ser ut att nås kommer en anpassning av kostnader och verksamhet 

att behövas. 

Målbedömningen sänkas till delvis uppfyllt då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar mot att 

varken 2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid. 

Sänkt målbedömningen görs i prognos 2018. 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

 Uppfyllt i hög grad 
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Totala arbetslösheten i Piteå minskar 
I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) minskat med 0,5 

procentenheter till 4,5 % när augusti 2018 jämförs med augusti 2017. Arbetslösheten skiljer sig mellan könen även 

om skillnaderna är små, en differens på 0,3 procentenheter. Även i övriga Norrbotten och Sverige som helhet 

minskar arbetslösheten. Piteå har lägre arbetslöshet än länet (4,7 %) och riket (5,6 %). Skillnaderna är fortsatt stora 

mellan grupperna inrikes födda, ungdomar och utrikes födda. Men arbetslösheten minskar nu i alla 

arbetslöshetsgrupper; inrikes födda, utrikes födda samt bland ungdomar. Även långtidsarbetslösheten minskar i 

Sverige och Norrbotten. I Piteå minskar långtidsarbetslösheten i grupperna utan arbete i 6-12 månader samt utan 

arbete i mer än 24 månader. I gruppen med en arbetslöshet mellan 12 och 24 månader ökar arbetslösheten något. 

Under året har många av de arbetslösa fått ta del av anställningsstöd, där antalet Extratjänster ökat kraftigt från 4 till 

70 på ett år. Piteå kommun som arbetsgivare tillhandahåller arbetsplatser för en rad av dessa extratjänster. Nu läggs 

resurser på att få individer som saknar gymnasieutbildning att utbilda sig. Utöver aktiva satsningar från 

Arbetsförmedlingen hjälper den fortsatt goda konjunkturen fler att komma i arbete. 

Minskningen av ungdomsarbetslösheten fortsätter 
Ungdomsarbetslösheten fortsätter sin långsiktiga trend nedåt, en minskning med 0,3 procentenheter till 6,5 % när 

augusti 2018 jämförs med samma månad 2017. Piteås ungdomsarbetslöshet minskar inte lika mycket som i länet (-

0,5) och riket (-0,8). Piteås ungdomsarbetslöshetstal har länge varit högre än i länet och riket, men skillnaderna har 

successivt minskat, nu ökar skillnaderna igen. De unga männen ökar i arbetslöshet medan kvinnornas arbetslöshet 

faller mer än rikets. Sannolikt påverkas ungdomsarbetslösheten av att antalet utrikes födda ökat i Piteå de senaste 

åren, ökningen består till relativt stor del av män. Ungefär var tredje arbetslös ungdom i Piteå och Norrbotten är 

utrikes född. 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

 Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män  

2018-08 6,5 5,6 7,2 6 4,9 6,8 5,6 4,7 6,5  

2017-08 6,8 6,5 7,0 6,5 5,3 7,3 6,4 5,2 7,5  

Differens -0,3 -0,9 0,2 -0,5 -0,4 -0,5 -0,8 -0,5 -1,0  

Arbetslösheten bland utrikes födda minskar mest 
Arbetslösheten bland utrikes födda i Piteå minskar med 2,0 procentenheter jämfört med augusti 2017. En del av 

minskningen förklaras av att gruppen utrikes födda minskat under året. Piteå avviker negativt från länet och riket. 

Utvecklingen kan förklaras av att gruppens storlek varierar mellan enskilda månader. Piteå kommuns samarbete med 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer har ett särskilt fokus på utrikes födda. Trots att arbetslösheten i gruppen är hög 

utgjorde de utrikes födda i arbetslöshet i augusti endast 320 personer av det totala antalet 1 133 arbetslösa. 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 

 Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män  

2018-08 17,6 16,6 18,8 13,2 11,5 15,1 14,6 14,7 14,6  

2017-08 19,6 18,8 20,5 14,9 13,4 16,5 15,1 14,5 15,7  

Differens -2,0 -2,2 -1,7 -1,7 -1,9 -1,4 -0,5 0,2 -1,1  

Försörjningsstöd 
Totalt har 686 hushåll fått försörjningsstöd under årets första åtta månader. Det är sju färre hushåll än samma period 

2017. Av de som fått stöd är 39 % kvinnor och 61 % män. Antalet unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd 

uppgår till 205 st., vilket är ett fler än augusti 2017. Den procentuella fördelningen för unga ser likadan ut som på 

totalen. Det är färre hushåll i gruppen 65 år och äldre jämfört med augusti 2017. 

Orsak till försörjningsstöd jan-aug 2018 jan-aug 2017 jan-aug 2016  

Arbetslöshet 49,4 % 57,5 % 52,6 %  

Sjukdom 15,7 % 14,2 % 23,2 %  

Övrigt 34,9 % 28,3 % 24,2 %  

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

 Uppfyllt i hög grad 

Inom två månader får de allra flesta barn plats på förskolan och de flesta barn får plats inom tre månader. 

Jämfört med 2017 har andelen gymnasiebehöriga elever i åk 9 ökat med två procentenheter, från 89 % till 91 %, men 

fortfarande två procentenheter lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Bland flickor är den 93 % och bland 

pojkar 89 %. En analys av utvecklingen kommer att ske med berörda verksamheter under hösten. 

Med hjälp av statsbidrag kommer några skolor i kommunen stödjas i arbetet med likvärdighet i grundskolan. Bland 

annat handlar det om att frigöra undervisningstid för lärarna genom att omfördela arbetsuppgifter till lärarassistenter 

och att minska undervisningsgrupper. 

Andelen gymnasieelever som tagit examen inom tre år har ökat och läsåret 2016/2017 tog nästan 90 % av eleverna 

på yrkesförberedande program examen inom tre år. Trenden visar fortsatt att allt färre, framför allt färre män, 
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studerar vidare på högskolenivå inom två år efter avslutade gymnasiestudier. Förklaringen verkar vara en ökad 

etablering på arbetsmarknaden inom två år efter gymnasieexamen. 

Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan utvecklas och ytterligare två utbildningar startade under augusti. 

Deltagandet är högt inom vuxenutbildningen vilket möjliggörs av studier på distans samt deltidstudier. Kommunala 

insatser, riktade statsbidrag samt samarbete inom regionen gör det möjligt att flertalet av del utbildningar som i 

dagsläget efterfrågas kan erbjudas potentiella studenter. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

 Uppfyllt i hög grad 

Under perioden januari till augusti 2018 har 216 nya företag startat i Piteå kommun. I arbetet med att skapa ett mer 

attraktivt näringslivsklimat har ett flertal åtgärder genomförts under året. Det har varit ett aktivt arbete med 

företagsbesök, workshops tillsammans med näringslivet, näringslivsdialoger i landsbygdscentra (Jävre, Norrfjärden, 

Rosvik, Sjulnäs och Hortlax), frukostmöten i centrala Piteå och löpande möten med olika branschorganisationer. 

Under denna period har även en utbildning genom SKL, ”Förenkla – helt enkelt” påbörjats. En utbildning anpassad 

för chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete där målet är att utveckla kommunens kontakter 

med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt 

och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. 

Inom besöksnäringen har antalet gästnätter i Swedish Lapland ökat med preliminärt 7 % under juni månad jämfört 

med samma period föregående år. Jämfört med övriga riket sticker nordligaste Sverige ut positivt. Inom Swedish 

Lapland är Piteå dessutom den destination som ökat allra mest med en preliminär ökning på 17 %. 

En kommunal etableringsstrategi har utarbetats till 2020. Ett etableringsråd har bildats med uppdraget att stödja 

förebyggande insatser för lyckade etableringar. Kommunkoncernen arbetar gemensamt med målsättningen att öka 

samverkan och införa nya metoder kring service till såväl nya företagsetableringar som befintliga företag. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling 

 Uppfyllt i hög grad 

Inom demokratiutveckling är medborgardialog och dialog med närsamhället prioriterat under 2017 och 2018. Syftet 

är att öka deltagandet och på sikt öka tilliten till lokalsamhället. Tillitsbarometern har genomförts genom en enkät till 

1 000 pitebor och visar att piteborna har ett något högre förtroende till media, polis, politiska partier, skola mm. än 

svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 % av de tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort 

förtroende för lokal media, drygt 35 % har ganska stort eller mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och 

drygt 30 % har ganska eller mycket stort förtroende för de styrande politiska partierna i kommunen. Resultatet visar 

att fortsatt arbete för ökad lokalsamhällestillit är viktigt. 

I syfte att ständigt öka kompetensen har Piteå varit med i två nationella nätverk som SKL driver. Unga 

kommunutvecklare genomfördes för första året och åtta ungdomar arbetade under tre veckor med dialogen kring 

Rådhustorgets utformning samt att undersöka på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten presenterades i två 

olika rapporter. En sammanfattande rapport kommer att presenteras under hösten 2018. Som ett led i fokusdialog 

Näringsliv genomfördes frukostmöten i samtliga landsbygdscentra. Totalt deltog 68 personer. PiteåPanelen har under 

våren 2018 svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring samrådsprocessen och resultatet 

kommer att presenteras i en rapport under hösten 2018. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 Uppfyllt i hög grad 

Under perioden har ett projekt startats i syfte att stötta och utveckla nyanlända barn och elevers lärande från 

förskolan till gymnasiet. I planen ingår att skapa rutiner för möten och kartläggningar, säkerställa ett gott 

mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en elevhälsoplan, ge pedagogerna en ökad 

kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbeta för social inkludering på Strömbackaskolan. 

Dialoger kring trygghet i landsbygdscentra har genomförts och satsningar på mötesplatser som främjar mångfald 

görs löpande, exempelvis med utveckling av verksamheten på Kaleido. Flera projekt och satsningar genomförs med 

syfte att underlätta för bland annat utrikes födda och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig på 

arbetsmarknaden, exempelvis ESF-finansierade projekt som Lärande rekrytering och Kompetens för alla. Tydliga 
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tecken finns att satsningarna ger önskvärt resultat. Förutom att deltagarnas integration och framflyttade positioner på 

arbetsmarknaden utbildas anställd personal som arbetar runt deltagarna i mångfaldsfrågor. Exempel på andra 

satsningar som pågår är Lagkamrat, Föreningspatrullen, Kulturarenan. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteå Kommuns arbete med jämställdhetsintegrering fortsätter, bland annat har ett nätverk för män inom förskolan 

bildats i syfte att rekryterat och behålla fler män och inom socialförvaltningen har en utbildning i normkritiskt 

perspektiv genomförts. 

För att utveckla jämställdheten i service och bemötande har bland annat en utbildning kring hedersförtryck 

genomförts inom flyktingverksamheten. Därutöver har gång- och cykeltunnlar inventerats och vid arbetet med 

fördjupade översiktsplaner har antal deltagande män/kvinnor på samråd och dialoger följts. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av bland annat kommunens plan för hållbarhet tillika 

verksamhetsplan. En del består i att utveckla beslutsunderlag så att hållbarhetsanalyser görs och används i 

samhällsbyggnadsprocessen. Hållbarhetsfrågorna ligger även i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för 

landsbygd och stadsdelar. Kommunen har aktualiserat sitt åtagande för att minska fossila koldioxidutsläpp och arbeta 

förebyggande för minskade klimatförändringar genom borgmästaravtalet. 

Under året har vindkraftsutbyggnaden i Markbygden tagit fart rejält och forskningsanläggningen Solvåg har invigts 

på universitetsområdet. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteborna är relativt trygga enligt SCBs trygghetsundersökning. Det stämmer väl med vad som kommit fram vid den 

medborgardialog som genomförts där majoriteten uttryckte att de känner sig trygga eller mycket trygga. En oro finns 

dock framförallt hos kvinnor för att gå ute kvällstid. Under perioden har samtliga gång- och cykeltunnlar inventerats 

i syfte att identifiera möjliga åtgärder för ökad trygghet och utifrån detta har ett första arbete påbörjats med busk- och 

slyröjning. 

Skolenkätens (Skolinspektionen) resultat från våren 2018 visar att resultaten sjunker något gällande trygghet, 

elevinflytande, ordningsregler, arbetet mot kränkningar och grundläggande värden på skolan. Främst gäller det elever 

i årskurs 9 men även bland personal i grundskolan. Trenden är i linje med övriga riket. Inom fritidsområdet arbetats 

för att erbjuda fritidssysselsättningar till personer med funktionsnedsättningar. Även trygghetsvandingar och "pitebor 

på stan" är exempel på åtgärder som genomförs inom trygghetsområdet. Inom socialtjänstens områden används och 

prövas hur digital teknik kan användas för att öka tryggheten. Exempelvis används trygghetslarm och nattillsyn via 

kamera. Även gps-larm är testat men inget beslut är taget för fortsatt användning. 

Piteå placerar sig på plats 62 (48) i Tillgänglighetsbarometern (Humana 2018) bland de 214 kommuner som rankats. 

Piteå ligger likt tidigare högt när det gäller olika ohälsomått enligt Försäkringskassan. Sjukpenningtalet har 

förbättrats de senaste åren men är högre än snittet för både länet och riket. Piteå utmärker sig genom att spridningen 

mellan kvinnor och män är stor. Kvinnorna i Piteå har ett högre sjukpenningtal jämfört med kvinnors rikssnitt, 

samtidigt som männen har lägre än motsvarande snitt. Gapet mellan könen är stort, 7,9 procentenheter i Piteå, att 

jämföra med 5,4 för länet 6,1 på riksnivå (aug 2018). Ohälsan bland kvinnor i Piteå blir än mer utmärkande då 

Norrbottens kvinnor som grupp har lägre sjukpenningtal än riket, men där Piteå alltså ligger klart högre. 

Försäkringskassans avslag av sjukpenning har ökat sedan 2014 särskilt i norra Sverige. Detta skulle enligt 

myndigheten kunna förklaras av att bedömningarna i Norrbotten historiskt varit "snällare" än i andra delar av landet. 

Faktaruta:  

Sjukpenningtalet beskriver antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade 
individer. 

 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 
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Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

 Uppfyllt i hög grad 

Under året har riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits. Inriktningen är att 275 bostäder bör tillkomma per år och 

hittills har 175 färdigställts under året. Av dessa ligger 49 utanför den centrala staden. Bedömningen är att målvärdet 

om 275 bostäder för helåret inte kommer att nås fullt ut. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på 

Universitetsområdet har påbörjats. 

Antalet bygglovsansökningar har minskat med ca 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Däremot har 

flera ansökningar om planbesked inkommit som ger en variation i boenden. 

Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. I slutet av augusti bestod kön till vård 

och- omsorgsboende av 25 personer, varav 13 st. har korttidsboende i avvaktan på permanent plats. Detta är en 

ökning med 13 personer jämfört med augusti 2017. Kön till gruppbostäder är nio personer, oförändrat sedan augusti 

2017. Byggnationen av nytt äldreboende vid Berggården pågår, inflyttning beräknas hösten 2019. Flera hus med 

vattenskador och renoveringar påverkar livsmiljön för brukare på särskilda boenden. 

Bostadsfrågan för vissa grupper är besvärlig, dels för personer som av olika anledningar inte godkänns som hyresgäst 

eller har få eller inga köpoäng, dels för nyanlända som efter etableringstiden ska hitta egen bostad. Det är svårt att 

hitta tillfälliga lösningar för samtliga grupper. 

Den undersökning av inne- och utemiljön inom förskola och skola som genomförts har mynnat ut i en 

investeringsplan för lokaler och miljö på skolor och förskolor, som ska säkerställa att Piteå erbjuder en attraktiv 

förskole- och skolverksamhet. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

 Uppfyllt i hög grad 

Under vinterhalvåret föll mycket stora snömängder, vilket ger påfrestning på vinterväghållning och i viss mån har det 

även gett konsekvenser för barmarksunderhåll av gator och vägar. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav 

på vägnätet. Ett förslag till ny gång- och cykelplan är framtaget. Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats, 

vilket medför bl a försenad upphandlingsprocess innan ny leverantör är antagen. Resandet med kollektivtrafik har 

ökat med ca 1 % jämfört med motsvarande 

period föregående år. Till följd av ett 

statligt stöd har skolungdomar fått åka 

gratis i sommar med både tätortstrafiken 

och länstrafiken i Norrbotten. 

Andelen med tillgång till digital 

infrastruktur är betydligt högre i Piteå 

kommun än övriga Norrbottens kommuner 

och riket som helhet. 

 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

 Uppfyllt i hög grad 

Ett stort kulturutbud och en bred musiktradition är kännetecken för Piteå. Nöjd-medborgarindex för kultur i Piteå 

ligger högre än Norrbottens övriga kommuner och riket som helhet. Många besökare besöker biblioteken och 

konsthallen. Kaleido som plattform för kulturen tros betyda mycket för framtida utveckling. Möjligheten att bedriva 

en dansutbildning i egen regi är under 

utredning. 

 

Inom områden som kulturmiljövård, 

stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete 

m.m. beaktas kulturmålet. Arbetet under året 

har bland annat omfattat Rådhustorget, 

gestaltningsplan för offentlig belysning, 

riktlinjer för bebyggelse och inventering av 

stadens "golv" (markbeläggning m.m.) samt 

invigning av Öjeby torg. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 
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Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 

eller dopingpreparat. 

 Delvis uppfyllt 

Socialtjänsten bedömer att antalet ungdomar som använder droger är liknande som föregående år. Socialnämnden 

arbetar tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden kring tidigare beslutat uppdrag att utarbeta en handlingsplan 

för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Arbetet har startat under perioden och en arbetsgrupp är 

tillsatt. 

Kommunen arbetar aktivt med att sprida information om och förebygga användandet av doping. Föreläsningar och 

utbildningsinsatser har genomförts i samarbete med SISU Idrottsutbildarna riktade mot föreningslivet. 

Alkoholtillsynen har under året visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

 

 

 

 
Foto: Jonas Lundmark 
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God ekonomisk hushållning  
  

  Faktaruta - God ekonomisk hushållning  

 Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget 
utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

 

Utfallet för perioden januari-augusti visar på såväl positiva som negativa avvikelser jämfört med kommunens 

målsättning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god, undantaget 

Socialnämndens ekonomiska måluppfyllelse. 

Prognosen för helåret 2018 är att Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Målbedömningarna 

är oförändrade jämfört med årsbokslutet 2017 förutom för befolkningsutvecklingen som har sänkt målprognos per 

augusti. Befolkningsutvecklingen under perioden samt prognosen för kommande år visar på en betydligt 

långsammare ökning än målsättningen. Det finns tydliga signaler redan nu på att utvecklingen av kommunens 

intäkter inte motsvarar den ökade efterfrågan på skola, vård och omsorg samt att statens kostnadsövervältring på 

kommunen får stor negativ resultatpåverkan. Till det ska även läggas ett ökat antal orosanmälningar och insatser för 

barn och unga samt missbruksvård med ökade kostnader som följd. 

För att möjliggöra en fortsatt positiv befolkningsutveckling görs stora insatser inom samhällsbygget, i syfte att stärka 

såväl stad som landsbygd. För att möta demografiutvecklingen genomförs stora kommunala satsningar i form av nya 

förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden. 

Under perioden har ett målmedvetet arbete påbörjats i syfte att stärka näringslivsklimatet. Dialog med närsamhället i 

form av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att fortsatt stärka Piteå som en attraktiv ort att leva och 

verka i. "Ett Piteå för alla" är ett av kommunens ledord i arbetet för att stärka samhällsgemenskapen, påverka 

attityder och förhållningssätt. 

Kommunens ekonomiska resultat för delårsbokslut per augusti visar överskott på 133 mkr. Semesterlöneskuldens 

förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 62 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 3 mkr. Det är 

cirka 34 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervallet, vilket är en varningssignal. Kommunkoncernen 

redovisar överskott för perioden om 201 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger 

kostnaderna. För de finansiella nyckeltalen prognostiseras uppnådd måluppfyllelse för likviditet, soliditet, 

avtalstrohet samt tillskott till kommunala bolag. 

Nämnderna sammantaget prognostiserar betydande underskott, -63 mkr, främst till följd av Socialnämnden och 

Barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna har påverkats av ökad efterfrågan på service och tjänster då bland 

annat förändrade demografiska förutsättningar leder till fler barn, unga och äldre. Det medför att nyckeltalet om 

nämndernas budgetavvikelse inte bedöms uppfyllas vid årsskiftet. Sammantaget bedöms nämnderna, trots 

utmaningar, leverera service och tjänster av god kvalitet. 

Bolagen bidrar genom att uppfylla målet att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens 

ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har 

ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun. 

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av 

verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för 

helåret 2018. Dock finns sammantaget varningssignaler för kommunen att ta fasta på. Kommunens kostnader har 

ökat och kommer troligen att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov 

och utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Kommunens intäkter kan inte kommande 

år förväntas öka i samma takt som varit fallet de senaste åren, kopplat till befolkningsutveckling och förväntad 

konjunkturutveckling. Det är en negativ utveckling som de flesta kommuner i riket förutspår. 
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Nämnder och bolag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämnder/Bolag 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

  

Periodens händelser 

 Samverkansavtal samt gemensam kost – och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner 

 Gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommuner 

 Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven 

 Ansökan med begäran att överlåta tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och 

tillsynsnämnden i Piteå 

 Investeringsmedel för exploatering av Haraholmens industriområde 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 825 0 866 40  

Kostnader -2 757 -2 563 -6 698 -4 509  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -1 932 -2 563 -5 832 -4 469  

Anslag (skattemedel) 2 755 3 110 5 937 4 742  

Internränta -8 -10 -11 -15  

Avskrivning -129 -130 -194 -194  

Periodens utfall 686 407 -100 64  

Investeringar      

Analys 

Ekonomi 

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar ett utfall på 0,7 mkr för årets första åtta månader. 

Störst är överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av en avvikelse mellan periodisering av budget och 

fakturering av köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Både valnämnden och 

fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar svaga överskott av likande förklaringar som ovan. 

Prognosen för helåret visar negativt utfall på -0,1 mkr, endast kopplat till kommunfullmäktige. Revision förväntas 

leverera nollresultat. För valnämnden kommer den stora resursanvändningen i samband med valet och nämndens 

ekonomiska utfall är svårprognostiserat. 

  

Kommunfullmäktige 

26 motioner har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning under jan-aug 2018. Ingen 

av dessa har besvarats under perioden. 11 andra motioner har dock besvarats under perioden. 

Medborgarförslag skickas så långt möjligt till beslutande nämnd. 26 medborgarförslag har inkommit. 

Under perioden har kommunfullmäktige genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämmodag. 

Revisionen 

Revisionen har under 2018 haft sju revisionsmöten och genomför under hösten dialoger med nämnder och de 

kommunala bolagen. Revisionen har haft en träff med kommunfullmäktiges presidium samt träffat gruppledarna i 

kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning 

av god ekonomisk hushållning samt intern kontroll. Revisionen har också deltagit på utbildningar, konferens samt 

träffar med andra kommunala revisionsgrupper. 

Revisionen har genomfört sitt arbete i enligt med god revisionssed. 
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Valnämnden 

Valnämnden har under våren startat upp arbetet med förberedelser inför valet 9 september. Arbetet bedrivs i nya 

lokaler i Stadshuset av arbetsmiljöskäl. 

Rekrytering av nya valförrättare har fallit väl ut där dessa bygger en bra kompetens och erfarenhet att nyttja även för 

kommande val. 

Valnämnden har involverat företrädare för kommunledningsförvaltningen i förberedelsearbetet inför kommande 

överlämnanden av vissa arbetsuppgifter och ansvarsområden inför kommande val. 
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

  

Periodens händelser 

 Resultatet från Piteå kommuns deltagande i Tillitsbarometern 2017 är presenterad för politiker, näringsliv 

och media 

 Unga frågar, Unga kommunutvecklare samt PiteåPanelen har genomfört planerade aktiviteter under 

perioden 

 Ett antal rekryteringsmässor och rekryteringsevent har genomförts i samverkan med andra kommuner 

 Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal 

företagsbesök 

 Genom Stora Nolia har Piteå kommun i sin monter haft fokus på värdskap och visa på att Piteå är en bra 

plats att bo, jobba och verka i 

 Ett antal rekryteringar av specialisttjänster har påbörjats och genomförts 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 15 163 12 021 23 617 19 810  

Kostnader -123 031 -114 464 -196 779 -177 573  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -107 868 -102 443 -173 162 -157 763  

Anslag (skattemedel) 124 491 118 558 186 982 178 537  

Internränta -613 -598 -1 172 -907  

Avskrivning -7 218 -8 326 12 196 -12 004  

Periodens utfall 8 792 7 191 452 7 863  

Investeringar 6 236 18 679 27 222 26 766  

Analys 

Ekonomi 

 

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 8,8 mkr, varav 

kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med -1,0 mkr och kommunstyrelsens gemensamma poster 

överskott med 9,8 mkr. Trots en rad positiva effekter inom kommunledningsförvaltningen såsom en positiv 

semesterlöneskuld direkt efter sommarperioden, att tillväxtpolitiska reserven och riktade medel inte nyttjats fullt ut, 

att kostnaderna för företagshälsovården begränsats och en minskad sjukfrånvaro så redovisas ett ekonomiskt 

underskott. Därtill har nödvändiga insatser till följd av övergripande uppdrag och målsättningar belastat 

förvaltningen ekonomiskt. 

Helårsprognosen visar på ett sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 0,5 mkr 

varav kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -8,8 mkr medan kommunstyrelsens 

gemensamma poster fortsätter redovisa överskott med 9,3 mkr. Förvaltningens prognostiserade underskott kan främst 

förklaras av en utjämnad semesterlöneskuld vid årets slut, ökat nyttjande av tillväxtpolitiska reserven samt några 

vakanser som är återbesatta direkt efter semesterperioden. Till det tillkommer helårseffekter av områden som 

förklarat periodresultatet. Överskottet för kommunstyrelsens gemensamma poster härrör till ännu ej förbrukade 

medel som finns till förfogande samt kapitalkostnader till följd av ännu ej upparbetade investeringsmedel. 

Förvaltningen fortsätter förskjuta en rad löpande insatser framåt, t ex utvalda delar av kompetensutveckling, 

utveckling och underhållsinsatser för att hålla nere kostnaderna på kort sikt. Det riskerar dock att begränsa andra 

förvaltningars utvecklingsbehov. 

IT-relaterad verksamhet är i en förändringsprocess med en övergång från traditionella investeringsäskanden till 

leasinglösningar som direkt påverkar nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska förutsättningar. 
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Personal 

 

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 127 personer, 80 kvinnor och 47 män. Könsfördelningen är ojämn inom 

de olika avdelningarna. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, 

medan IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen. Kvinnornas 

medellön i förhållande till männens har förbättrats, från 93,4 % till 97,4 %. Orsaken till förbättringen kan främst 

relateras till några genomförda rekryteringar av kvinnor med högre akademisk utbildning. 

Alla med undantag av de säsongsanställda turistbyråanställda har en heltidsanställning. Nyttjandet av 

timanställningar inom förvaltningen är låg och motsvarar 0,6 årsarbetare. Hittills har fyra personer i åldrarna 64-66 år 

gått i pension, en kvinna och tre män. 

Sjukfrånvaron minskar inom förvaltningen och ligger på 3,5 %, av den totala sjukfrånvaron är ca 60 % 

långtidssjukfrånvaro. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskar i förhållande till föregående år. Två 

tredjedelar av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag under det senaste året och 83 % av 

medarbetarna har haft en frånvaro som kan räknas som sund frånvaro (0-7 dagar). 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

En ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Fortsätta arbetet med 

rekryteringsevent, samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet. Arbeta för en ökad mångfald, 

delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer. Skapa förutsättningar för ett fortsatt 

bostadsbyggande i både stad och landsbygd samt att stödja verksamheterna att öka takten med innovations- och 

digitaliseringsarbetet och på så sätt bidra till en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Under perioden har en ny 

befolkningsprognos arbetats fram och planeringsarbetet för att hantera olika scenarios inför framtiden har påbörjats. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Den nya översiktsplanen har fördjupats och omsatts i handling genom arbetet med översiktsplan för 

landsbygdscentra. Förberedelser för nästa steg är taget gällande fördjupad översiktsplan för stadsdelarna. 

De flesta bostäder som hittills tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Arbete fortsätter utifrån Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald. Piteå kommun är en av deltagarna i SKL:s 

nätverk Mänskliga rättigheter MR i kommuner, landsting och regioner. Utbildningsinsatser för att stötta arbetet för 

mångfald och MR finns tillgängliga för all personal inom kommunen, utbildning med HBTQ erbjuds chefer och 

medarbetare. Planering pågår för lansering av kommunikationskoncept för Piteå som MR kommun. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Unga frågar är genomförda under våren. Fullmäktiges ledamöter har där besökt sju skolklasser och eleverna gavs 

tillfälle att ställa frågor. Totalt deltog 138 elever. 

Unga kommunutvecklare har genomförts för första året och åtta ungdomar har arbetat under tre veckor med dialogen 

kring Rådhustorgets utformning samt undersökt på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten har presenterats i 

två olika rapporter. En sammanfattande rapport presenteras under hösten 2018. 

Uppföljningen av metoder för ungas inflytande har genomförts och presenterats för kommunstyrelsen under 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Näringslivsfrågorna har ett särskilt fokus i och med att området är ett av de övergripande målen och ett av tre 

prioriterade mål från 2019. För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och 

kommunikation. Det består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och 

organisationer. Företagslotsen synliggörs för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt fortsätta arbetet med 

etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett ökat 

intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". 

Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via webb och sociala medier. 

Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens 

leverantörer. 

Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och 
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under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra. 

Demokrati och öppenhet 

 

Under våren har resultatet från Tillitsbarometern presenterats. Undersökningen visar att piteborna har ett något högre 

förtroende till media, polis, politiska partier, skola mm än svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 procent av 

de tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för lokal media, drygt 35 procent har ganska stort 

eller mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och drygt 30 procent har ganska eller mycket stort förtroende 

för de styrande politiska partierna i kommunen. Resultatet visar på att ett arbete för ökad lokalsamhällestillit bör 

genomföras. 

PiteåPanelen har under våren 2018 svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring 

samrådsprocessen och resultatet kommer att presenteras i en rapport under hösten 2018. 

Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, medborgardialog och 

lokalsamhällestillit. 

Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia är avslutat i juni. 

Utifrån goda resultat är ett arbete för ansökan om stöd till fortsatt samverkan till SIDA vid ICLD påbörjat. 

För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på normer 

och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. 

Livsmiljö 

 

Under perioden har ett härbärge bedrivits för andra året. Denna gång i Strömgårdens lokaler. Driften har hanterats av 

Piteå församling med ekonomiskt bidrag av Piteå kommun. Försöket i sig har varit lyckat med hög eller full 

beläggning varje natt. Piteå församling har dock signalerat att nya förutsättningar krävs för att kunna hantera en 

sådan omfattande planering och genomförande under så kort tid. 

Konsument Piteå har år 2018 haft 655 reklamationsärenden under tiden januari-juni jämfört med 693 stycken under 

samma period 2017. Under samma period har budget- och skuldsanering haft 159 pågående ärenden jämfört med 174 

pågående ärende samma period 2017. Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med totalt 82 nya 

ärenden under perioden jämfört med 79 nya ärenden samma period 2017. Detta års första period har totalt 101 

ärenden behandlats och avslutats jämfört med 70 avslutade ärenden samma period 2017. Det innebär att 

verksamheten har 9,1% färre pågående ärenden trots att fler ärenden inkommit under 2018. Verksamheten har ingen 

kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Tillit till lokalsamhället 
 Pågår 

Riktlinje ÅR  Under 2017 deltog Piteå i 
undersökningen "Tillitsbarometern". 
Systematiken för delaktighet och 
dialoger behöver ständigt utvecklas. Ett 
utvecklingsområde är utökad samverkan 

med civilsamhället för att inkludera alla i 
samhällsutvecklingen. 

Piteå MR- kommun 2020 
 Pågår 

Riktlinje VEP Mänskliga rättigheter ska vara grunden i 
de tjänster och den service som 

kommunen ger piteborna. Folkbildning 
och kommunikation med alla delar av 
samhället, piteborna, arbetsplatser, 
näringsliv, föreningsliv och 

organisationer. MR ska synliggöras 
genom utställningar, Värt att veta, 
sociala medier, föreläsningar och 

dialogtillfällen, affischer sprids digitalt 
och fysiskt. Det internkommunala 
kunskapsbygget fortsätter. 

Näringslivsklimat 
 Pågår 

Riktlinje ÅR  Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus 
i och med att området är ett av 14 

övergripande mål och ett av tre 
prioriterade mål från 2019. För att 
skapa ett gott näringslivsklimat och ett 

attraktivt Piteå krävs dialog och 
kommunikation. Det består av 
företagsbesök, näringslivsdialoger och 

regelbundna möten med branschråd 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

och organisationer. Företagslotsen 

kommer att synliggöras för att 
tydliggöra vad kommunen kan bistå med 

samt fortsätta arbetet med etableringar 

och verksamheter för att starta eget. 
Utveckla och förbättra 
företagsfrukostarna för att skapa ett 

ökat intresse kring näringslivet samt ta 
fram ett förbättrat koncept kring olika 
mötesplatser, exempelvis 

"Vardagsrummet". Förbättra och 
synliggöra förvaltningens tjänster genom 
tydligare information via webb och 

sociala medier. 

Internt sker ett fortsatt arbete för att 
hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och 

servicegrad mot kommunens 
leverantörer. 

Kommunstyrelsen har beslutat att 
näringslivsutveckling är en av 
fokusdialogerna under 2018. Arbetet är 

påbörjat och under våren 2018 har 
näringslivsfrukost genomförts i samtliga 

landsbygdscentra 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 

uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

För att socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans har kommunchef 

påbörjat åtgärder som består av en 
översyn av tjänsteorganisationen, 
identifiering av löpande 

förbättringsarbeten inom hela 
socialtjänsten, utarbetat en 
handlingsplan för avdelningen stöd och 

omsorg, utveckla analysarbetet av 
verksamheterna samt arbeta för att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan kommunstyrelse, socialnämnd 
och socialtjänst. Återrapportering 
hösten 2018. 

Ge förslag på modell för 
indexuppräkning av vissa driftsanslag 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2015-
2017 

Rapporteras 
Delår 2017 

Förslag till modell är återrapporterad. 

Organisationsöversyn av IT-
verksamheten 

 Pågår 
Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 
IT-avdelningen har en komplex och 
omfattande verksamhet med stor 

variation i de sätt man levererar 

produkter, stöd och tjänster till de 
kommunala verksamheterna och 

bolagen samt hur detta finansieras. 
Samtidigt förändras sättet hur 
leverantörer tillhandahåller produkter 

och tjänster och dess affärsmodeller. 
Det leder till dels en otydlighet i utbud 
med svårigheter till uppföljning av 

funktion, kvalitet och kostnader men 
det innebär också svårigheter till att 
skapa incitament för kostnadseffektiva 
vägval. Investeringsäskanden kommer 

att successivt ersättas med 
leasinglösningar vilket påverkar 
nämnders ekonomiska förutsättningar. 

Beslut om en översyn av kommunens 
hela IT-verksamhet är därför tagen av 
kommunfullmäktige och uppstartad av 

kommunchef. Syftet med översynen är 
att skapa en grund för att kunna 

organisera koncernens frågor inom IT 

så att kommunen kan anta den 
utmaning som man står inför. 

Parallellt med organisationsöversynen 
behöver ett antal områden utvecklas för 
att möta externa och interna krav på 
kommunens IT-verksamhet. Det avser 

övergången till vissa molntjänster och 
anpassning av kommunens 
finansieringssystem för att kunna 

hantera nya förekommande 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

affärsmodeller på marknaden. För detta 

saknas engångsmedel för projektering 
2019 motsvarande 2,2 mkr och 

0,75 mkr för driftkonsekvenser. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Samverkan med civilsamhället har skett 
under två år avseende härbärge. 
Samverkanspartens bedömning är att de 
ekonomiska förutsättningarna inte 
speglat den faktiska arbetsinsatsen och 

en avsaknad av långsiktiga lösningar 
innebär att samverkan utifrån tidigare 
ansvarsfördelning och finansiering inte 

är aktuell. Däremot finns ett stort 
intresse att finna fler 
samverkansområden som kan 

kombineras med härbärge i 
kombination med att Piteå kommun är 
beredda att ta ett större 

arbetsledaransvar för berörd personal. 

Innovation och digitalisering 
 Pågår 

Riktlinje ÅR  Uppdraget förutsätter ett tydligt 
samspel mellan förvaltningar, centrala 
funktioner och samverkan med andra 
kommuner med fokus på bästa möjliga 

för Piteå. 

Kommunledningsförvaltningen har 
under året samlat och omprioriterat 
resurser i den mån detta varit möjligt 
samt tydliggjort vissa 

ansvarsförhållanden mellan 
avdelningarna. Fokus har hittills legat på 
att koordinera, leda och stötta 
kommunens innovation och 

digitaliseringsarbete. Förvaltningarnas 
efterfrågan har varit betydligt större än 
tillgången till nödvändiga resurser. 

Innovationsprojektet pågår till och med 
december 2019. Det har byggt på att 

innovationsstöd, ledning och 
koordinering för berörda förvaltningar 
har erhållits från 

kommunledningsförvaltningen. 
Processledare för uppdraget upphör 
dock augusti 2019 på grund av 

begränsad finansiering. Ett vägval krävs 
om centralt innovationsstöd och 
koordinering även i fortsättningen ska 
utgå från kommunstyrelsen eller om 

respektive nämnd ska överta det 
ansvaret. 

Inom digitaliseringsområdet har 
omfattande kommunövergripande 
förberedelser inför den nya 

dataskyddsförordningen genomförts, de 
första medborgarnära e-tjänsterna i den 
regionala e-tjänsteplattformen har 

driftsatts och en handlingsplan för 
digitaliseringsarbete 2018 är framtagen 
och förankrad i 

förvaltningschefsgruppen. Men de 
insatser som behövt ske för att hålla 
ihop en gemensam inriktning och vägval 
som stödjer politiska målsättningar har 

varit små utifrån den begränsade 

tillgången till resurser och rörliga medel 
viket begränsar möjligheterna. 

Flickors och kvinnors hälsa 
 Pågår 

Riktlinje ÅR  Åtgärder för att stärka flickors och 
kvinnors hälsa är viktiga för att vara en 
attraktiv kommun. Behov finns av 
insatser kring normer och värderingar, 
folkbildning, medvetandegörande och 

kampanjer. Ett fokusområde är 
maskulinitet. En långsiktig åtgärdsplan 
ska tas fram under hösten 2018. 

Piteå kommun som arbetsgivare arbetar 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

aktivt för att skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. 
Med ett aktivt internt hälsofrämjande 

arbete så omfattas knappt 10 procent 

av befolkningen i Piteå vilket borde 
antas ge positiv effekt på flickors och 
kvinnors hälsa i Piteå. 

Utveckla landsbygdscentra och 
stadsdelscentra 

 Pågår 
Riktlinje ÅR  Arbetet med fördjupad översiktsplan 

för landsbygdscentra är inne i sitt 

slutskede och förväntas antas av 
kommunfullmäktige september 2018. 
Därmed blir det aktuellt att påbörja 

nästa steg, dvs. arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för 
stadsdelarna. 
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Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

  

Periodens händelser 

 Periodens väder har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på 

räddningstjänstens utryckande verksamhet under perioden 

 Under perioden har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och 

nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn där Piteå kommun är tänkt som värdkommun 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 3 344 2 703 4 813 4 399  

Kostnader -26 646 -24 710 -40 610 -39 406  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -23 302 -22 007 -35 797 -35 007  

Anslag (skattemedel) 25 688 24 673 38 547 37 233  

Internränta -153 -150 -265 -226  

Avskrivning -1 234 -1 113 -2 471 -1 668  

Periodens utfall 999 1 403 14 332  

Investeringar 674 0 4 497 1 544  

Analys 

Ekonomi 

 

Det är svårt att göra helårsanalys pga. alla skogsbränder och den hjälp räddningstjänsten gett andra kommuner samt 

att periodens utryckningar är ca 80 st. fler än normalt hittills. För helåret prognostiseras dock ett nollresultat. 

Personal 

 

Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med alla kommunanställda. Alla anställda på 

räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 106,2 % av männens. 

Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå 1,4 % att jämföra med kommunens snitt på 5,4 %. Både frisknärvaron 

och frisktalen ligger också på en hög nivå, 76 % respektive 90 %. Antalet timanställningar är fortsättningsvis också 

på en låg nivå. 

Arbetet med jämställdhet fortgår enligt handlingsplanen. Piteå har en hög andel kvinnor i operativ tjänst såväl 

regionalt som nationellt, av totalt ca 90 anställda är 10 kvinnor varav 7 arbetar operativt. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av 

räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt 

kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på 

människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom 

av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning 

har varit god under delåret. Totalt har 65 (56) kurser genomförts med 1076 (902) deltagare. Av dessa deltagare är 

529 (617) kvinnor och 547 (285) män. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. 

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 

har ökat något. Totalt har 95 st (86) tillstånd och yttranden behandlats. 

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

har kommit igång efter tidigare resursbrist och följer planeringen. Totalt har 66 (52) tillsyner genomförts. 

Demokrati och öppenhet 

 

En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd och arbetas 

utifrån. 

Av totalt ca 90 anställda är tio kvinnor varav sju i operativ tjänst. Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid 

räddningstjänsten. En av två planerade riktade insatser till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänsten yrken 

har genomförts under perioden på utbildningsmässan för gymnasieelever. 

En synpunkt har inlämnats under perioden och besvarats. Synpunkten handlade om utrymning från höga hus. 

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för 

räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad. 

Livsmiljö 

 

Totala antalet larm under perioden är 893 stycken att jämföra med föregående års period 415. Vädret har gett både 

mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens utryckande verksamhet under 

perioden. De stora snömängderna innebar ovanligt många trafikolyckor samt takras och byggnadskollapser. När all 

denna snö tinade snabbt innebar det höga flöden och viss problematik i vattendrag. En varm vår och sommar har i sin 

tur inneburit många mark- och skogsbränder. Sommarens skogsbränder inleddes med att en styrka skickades från 

Piteå för att arbeta i Sala. Därefter har räddningstjänsten varit behjälpliga och samverkat med övriga kommuner i 

länet bland annat Älvsbyn, Jokkmokk och Gällivare och bidragit med personal och utrustning. Räddningstjänstens 

övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats. 

Personal från räddningstjänsten har vidare deltagit i saneringsövning i Köpenhamn. Inom detta område utgör Piteå en 

nationell resurs som ska kunna sanera människor vid olyckor, attentat med kemiska och farliga ämnen. 

En av räddningstjänstens kvinnliga brandmän tillika styrelseledamot för (KIRTJ) kvinnor inom räddningstjänsten har 

varit till England på Training and Development weekend för Women in the fire service UK. Årets tema på träffen var 

att bygga ett starkare förtroende för framtiden och under dessa dagar medverkade hon på olika workshops, 

föreläsningar samt utvecklande, inspirerande och lärorika samtal med kvinnor inom räddningstjänsten i olika delar av 

England. Via dessa samtal fick hon insikt i om hur de jobbar med jämställdhet, graviditet, befordran, utbildning, 

rekrytering osv. 

Arbetet med klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Plan för trygghetspunkter 

ligger för beslut. Arbetet med civilt försvar har påbörjats. Projektet ”Håll dig på benen”, ett uppdrag från 

folkhälsorådet pågår. 

Hittills i år har kommunkoncernen drabbats av 91 skador, varav 9 är ansvarsskador och 43 skadegörelser (förra året 

samma tid hade kommunen 196 skador, varav 8 ansvarsskador och 143 skadegörelser). Kostnad för skadegörelse 

hittills i år är 52 tkr (förra året samma tid 204 tkr). Det är en minskning av skadegörelse med 100 tillfällen och en 

minskad kostnad med drygt 150 tkr. 

Projektet för tillämpning av dataskyddsförordningen avslutas i maj och ett dataskyddsombud för kommunen och de 

helägda bolagen har utsetts. 

Ny lagstiftning utifrån det så kallade NIS-direktivet som träder i kraft i hela EU 2018 ställer nya krav på säkerhet i 

nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala 

tjänster. I Sverige införlivas direktivet från och med 1 augusti i Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster och Förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap ges föreskriftsrätt där föreskrifterna just nu är ute på remiss kommer att innebära nya 

krav på kommunen och de helägda bolagen. Arbete med anpassning och tillämpning av lagen, förordningen och 

föreskrifter pågår. 
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Åtgärder och uppdrag 

 

 
Foto: Helene Markström 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn 
har under lång tid samverkat i princip 

inom alla arbetsområden vid behov. 
Inom vissa områden är samverkan 
formaliserad och kontinuerlig. 
Ekonomiska- och verksamhetsvinster är 

redan gjorda i båda kommunerna. 
Under 2018 har ett omfattande arbete 
med att ta fram ett förslag/underlag på 

gemensam organisation och nämnd för 
räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn 
gjorts. Piteå kommun är tänkt som 

värdkommun. 

Piteås räddningstjänst är en del av 
räddningstjänstsamverkan i hela 
Norrbotten. Ett utökat samarbete 
mellan räddningstjänsterna efter Piteå 

och Skellefteå älvdalar pågår. 

Räddningstjänsten samarbetar med flera 
olika föreningar exempelvis: Frivilliga 

resursgruppen - FRG, 
Civilförsvarsföreningen, 
Brandskyddsföreningen, 

Sjöräddningssällskapet, mm 
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Barn- och utbildningsnämnden  

  

Periodens händelser 

  

 Fr.o.m. 1 juli 2018 är förskoleklassen obligatorisk, men i Piteå har nästan alla elever redan gått 

förskoleklass 

 Grans naturbruksgymnasium har blivit nominerat till utmärkelsen ”Årets Erasmusaktör” tack vare sina 

europeiska samarbetsprojekt som utvecklar undervisningen och ger studerande värdefull utlandspraktik 

 Strömbackaskolan har startat en räknestuga i samarbete med Mattecentrum, en ideell förening som arbetar 

med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik 

 En lärare vid Strömbackaskolan har tilldelats Svenska Akademins svensklärarpris 2018 

 Ett stort antal nyanlända barn och elever har integrerats i reguljära verksamheter och därmed har den 

tillfälliga förskole- och skolverksamheten på Pite havsbad avslutats 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 122 040 95 587 168 672 166 844  

Kostnader -654 073 -616 036 -1 034 585 -1 026 682  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -532 034 -520 449 -865 913 -859 838  

Anslag (skattemedel) 532 570 519 388 -864 229 850 152  

Internränta -248 -247 -321 -377  

Avskrivning -4 788 -4 411 -6 195 -6 756  

Periodens utfall -4 500 -5 719 -8 200 -16 819  

Investeringar 2 538 4 589 9 758 7 758  

Analys 

Ekonomi 

 

Resultatet för perioden visar underskott om -4,5 mkr, vilket är en förbättring om cirka 1,2 mkr jämfört med 

motsvarande period för 2017. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är 

fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om -8,2 mkr, vilket motsvarar 

budgetavvikelse om 0,9 %. 

Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för skollokaler vid Pite havsbad, vars 

kontrakt sagts upp under 2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett avslut där cirka 

3,6 mkr som avser 2019 belastar 2018. Resterande underskott om -4,6 mkr är hänförligt till uteblivna bidrag från 

Migrationsverket. För 2018 budgeterades det 4,6 mkr i ersättning från Migrationsverket som avsåg extraordinära 

kostnader bundna till verksamheten för nyanlända. Förvaltningen har inte fått någon information angående dessa 

ersättningar trots återkommande kontakt. Osäkerheten är väldigt stor och därav ingår inte dessa i prognosen. De 

bidrag som förvaltningen sökt för reguljär verksamhet från Migrationsverket ingår dock i prognosen. Dessa bidrag 

motsvarar cirka 10,7 mkr och inte heller där har förvaltningen erhållit någon information om godkännande eller 

avslag, men utifrån tidigare erfarenheter är bedömningen att bidrag kommer betalas ut i någon utsträckning. 

Migrationsverket har stora förseningar i sina handläggningstider vilket gör att förvaltningen inte har fått beslut 

angående sökta bidrag avseende kvartal 3 och 4 för 2017. 

I prognosen ingår även att förvaltningen har omfördelat kostnader avseende volymökningar samt interkommunala 

kostnader om cirka 1,7 mkr. Volymerna avser främst förskoleplatser. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och 

fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om -2 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är 
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avhängigt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt 

tilläggsbelopp redovisar underskott om -6,1 mkr. Trots en pressad budget har förvaltningen omprioriterat för att 

minimera dessa underskotts påverkan på resultatet. 

Personal 

 

Behovet av behöriga lärare och förskollärare fortsätter att öka främst på grund av volymökningar och 

pensionsavgångar. Mot bakgrund av detta antog Barn- och utbildningsnämnden i augusti en strategisk 

kompetensförsörjningsplan. Planen har utarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna och innehåller en rad 

budgeterade insatser som syftar till att behålla, vidareutbilda och rekrytera utbildningens viktigaste resurs: lärarna i 

skolan och förskolan. 

I samband med detta är det glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron har minskat jämfört med för ett år sedan. 

Bland kvinnor har den sjunkit från 5,6 till 4,6 % och bland män från 3,5 till 2,6 %. Andelen anställda som inte har 

någon sjukdag under hela året - frisknärvaron - har höjts från 34 till 47 %. Målet om 38 % är alltså med råge uppnått. 

Skolledare menar att deras arbete med rehab, trivsel, känslan att alla är viktiga, extra bemanning har bidragit till 

utvecklingen. Kommunens övergripande fokus på hälsa kan också ha spelat roll. Dessutom är Försäkringskassan 

betydligt striktare när det gäller ersättning för långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre inom förskolan 

än inom grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett fysiskt slitsamt jobb och smittorisken bland småbarn är hög. Att 

det nästan bara är kvinnor som arbetar inom förskolan kan antas vara en rimlig förklaring till att fler kvinnor har en 

högre sjukfrånvaro än män. Det kan också vara en av förklaringarna till att kvinnors genomsnittslön i augusti ligger 

på 92,7 % av mäns lön. Utbildningsförvaltningen ska, som en av insatserna i kompetensförsörjningsplanen, under 

vintern genomföra en djupare analys av personalnyckeltalen. 

Antalet timmar utförda av timanställda har minskat något jämfört med samma tidpunkt föregående år, medan antal 

anställda och faktisk sysselsättningsgrad ligger på i princip samma nivå och antalet personer som inte är 

tillsvidareanställda har minskat. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Att Piteå är en av landets bästa skolkommuner är ett viktigt bidrag till att nå befolkningsmålet. Den omnämnda 

strategiska kompetensförsörjningsplanen ses som en nyckel i det fortsatta arbetet för en attraktiv förskola och skola. 

Under våren har undersökningen av inne- och utemiljön inom förskola och skola mynnat ut i en omfattande 

investeringsplan för lokaler och miljö. För att skydda och värna om barn, elever och personal har nämnden även 

antagit den. Ett statsbidrag om 2,7 mkr har beviljats för insatser under hösten 2018 som syftar till att uppnå en större 

likvärdighet inom grundskolan. Gröna näringar gynnas genom att Grans naturbruksgymnasium investerar och växer. 

Med hjälp av medel från Skolverket startade under våren ett omfattande projekt som syftar till att stödja nyanlända 

barn och elevers lärande, med målet att ha en samhällsgemenskap där våra nyinvandrade unga har goda 

förutsättningar att så småningom vara aktiva i arbetslivet. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Den psykiska hälsan bland flickor har försämrats över tid, men förbättrades lite under läsåret 2017/2018, enligt 

enkätresultaten från Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Fler och fler flickor känner sig ofta oroliga eller 

rädda, både i Piteå och i länet, enligt samma enkät. Nuläget gällande flickors oro och rädsla analyseras under hösten i 

dialog med forskare, elevhälsan och skolledare. I november ska Utbildningsförvaltningen presentera analysen i 

kvalitetsrapporten Barn och unga - vår framtid. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Kommunens skolor visar skillnader i kunskapsresultat över tid. Skolverket vill genom ett riktat statsbidrag stödja 

arbetet med likvärdighet i grundskolan och beviljar därför Piteå kommun 2,7 mkr för att under hösten 2018 

genomföra insatser på några skolor i kommunen. 

Grans naturbruksgymnasium växer och satsar på utveckling av utbildningen. Det finns nu två nya maskinsimulatorer, 

94 internatplatser, skolan inrymmer en del av utbildningen för elever på byggprogrammet och ett avtal har slutits 

med Piteå ridklubb för att bedriva ridutbildningen där. Dessutom erbjuds från och med innevarande termin en dator 

till varje elev på Grans, liksom i grundskolans åk 7-9. Strömbackaskolan har utökat tiden för idrott samt startat en 

lokal idrottsutbildning i samverkan med ideella föreningar. Skolforskaren på Utbildningsförvaltningen handleder fem 

aktionsforskningsprojekt, bland annat en studie på Musik- och dansskolan av hur lärare kan påverka elevers lust till 

lärande. Alla skolledare har genomfört fortbildning i att leda digitalisering. 
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Demokrati och öppenhet 

 

Utbildningsförvaltningen har i samverkan med Skolverket utarbetat en projektplan för att stötta och utveckla 

nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till gymnasiet. I planen ingår att skapa rutiner för möten och 

kartläggningar, säkerställa ett gott mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en 

elevhälsoplan, ge pedagogerna en ökad kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbeta för 

social inkludering på Strömbackaskolan. Projektet pågår mellan april 2018 och december 2019. För att främja 

mångfald har också ett nätverk för män inom förskolan bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan. 

Det har under delåret inkommit totalt fem synpunkter på personal, utbildningens innehåll, en webbsida, 

schemaläggning och städning. Alla har besvarats och ingen ny insats har påbörjats med anledning av synpunkterna. 

Livsmiljö 

 

Skolenkätens resultat från våren 2018 (av Skolinspektionen) visar att resultaten sjunker något gällande trygghet, 

elevinflytande, ordningsregler, arbetet mot kränkningar och grundläggande värden på skolan. Främst gäller tappet 

elever i åk 9 men också bland personalen i grundskolan. Samma mönster syns på riksnivå. Personligt 2017 visar att 

könsskillnaderna minskar när det gäller andelen elever som upplevt sig kränkta, men fler blir kränkta av andra elever 

i skolan. För att säkerställa den vuxennärvaro som är så viktig för elevernas psykosociala miljö vill Barn- och 

utbildningsnämnden implementera den strategiska kompetensförsörjningsplanen som antogs i augusti. 

I augusti finns tre förskoleavdelningar och tolv klassrum i totalt 15 kostsamma moduler och fyra förskoleavdelningar 

i tillfälligt inhyrda lokaler. Delvis beror det på att befolkningsprognosen ändrats sedan 2012 och delvis på 

arbetsmiljö- och säkerhetsproblem i ordinarie lokaler. Det är fullt i förskolorna med 16,3 barn per avdelning och 11 

m² per barn. I augusti antog nämnden därför en investeringsplan för lokaler och miljö på skolor och förskolor. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utreda möjligheten till dansutbildning i 
egen regi 

 Klar 
Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 
Under hösten 2017 utreddes 
möjligheterna för Piteås framtida 
dansutbildning. Slutsatserna blev att det 

är fullt möjligt att bedriva dansutbildning 
i kommunal regi. Eftersom det är 
beslutat om en successiv nedläggning av 

Svenska Balettskolan kan en profilering 
tidigast starta hösten 2020. Det är dock 

svårt att uppnå en egen dansinriktning 
med samma spets som Svenska 

Balettskolan och det är viktigt att 
tydliggöra dansinriktningens ambition 
och syfte. En framtida dansinriktning 

bör ges en bred bas med möjlighet för 
fler elever att, inom ramen för skolans 
verksamhet, erhålla en dansutbildning. 

Dans- och Musikskolan bör bli ansvarig 
för att genomföra dansprofileringen. 

Det leder till samordningsvinster och 
skapar en samlad kompetens inom olika 
kulturyttringar så som dans, musik och 

drama. En möjlighet till samarbete med 
andra verksamheter som bedriver dans, 
bl a Strömbackaskolan och 
Musikhögskolan, bör utredas vidare. 

Kostnaden för att bedriva 
dansprofilering i egen regi beräknas ligga 
på ca 1 500 tkr per år vilket motsvarar 

kostnaden för två heltidsanställda 
danslärare, administration och utökad 
driftsbudget. 

Redovisa konsekvenser och ge förslag 
på nödvändiga åtgärder med anledning 

av det nationella uppdraget kring 
skolans digitalisering 

 Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

VEP Alla skolledare har genomfört 
kompetensutveckling via Skolverket. 

CMiT har påbörjat utbildning av 
handledare på skolorna i syfte att 
genomföra Skolverkets utbildning. Ett 

hundratal pedagoger har genomfört en 
intern fortbildning. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 

 Klar 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Strömbackaskolan har under våren 
2018 startat en räknestuga i samarbete 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

med Mattecentrum, en politiskt och 

religiöst obunden ideell förening som 
arbetar med att organisera kostnadsfri 

läxhjälp och aktiviteter för att öka 

intresset för matematik. 

Från höstterminen 2018 erbjuds Lokal 
idrottsutbildning för idrotterna fotboll 
och ishockey vid Strömbackaskolan, där 
idrottslärare samverkar med ledare från 

lokala föreningar. 

Familjens hus har idag ett brett 
samarbete med flera civila aktörer, 
exempelvis Lions, Röda korset, 
Majblommekommittén, Lilla hjärtat och 

Svenska kyrkan. Varje år ordnar 
Familjens hus och Svenska kyrkan ett 
subventionerat läger för ensamstående 
föräldrar och barn. 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Identifiera evidensbaserad metod för 
drogförebyggande arbete som kan 
användas generellt i våra verksamheter. 

(samarbete BUN/SN) 

 Pågår 
Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras 

ÅR 2017 
Rapporteras 
Delår 2018 

En uppdragsbeskrivning är nu gjord och 
en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning 
görs till hösten och en handlingsplan ska 
färdigställas senast 1 januari 2019. 
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Fastighets- och servicenämnden  

 

Periodens händelser 

 Snön har orsakat omfattande snöröjning samt skador i samband med detta. Ett antal fastigheter med akut 

dålig inomhusmiljö behöver åtgärdas 

 Upphandlingar gällande livsmedel och mejerivaror är avslutad 

 Ansvaret för produktion av kyld mat till ordinärt boende har övergått till Kost- och servicenämnden 

 Arbetssättet som utvecklats inom Städenheten fortsätter väcka stort intresse hos andra kommuner och 

organisationer. Antalet förfrågningar rörande enhetens utvecklingsarbete har ökat 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 234 121 212 877 347 470 349 587  

Kostnader -231 715 -203 762 -370 299 -359 044  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 2 405 9 115 -22 829 -9 457  

Anslag (skattemedel) 54 424 48 402 96 271 84 578  

Internränta -16 129 -15 741 -24 726 -23 720  

Avskrivning -33 358 -32 186 -51 216 -48 426  

Periodens utfall 7 342 9 590 -2 500 2 975  

Investeringar 55 387 41 922 121 545 70 879  

Analys 

Ekonomi 

 

Fastighets- och servicenämnden redovisar totalt överskott för perioden på 7,4 mkr, varav kapitalkostnad 2,8 mkr, 

vilket beror på senarelagda investeringar. Semesterlöneskulden visar underskott med -1 mkr. Alla avdelningar visar 

överskott. 

Fastigheters helårsprognos är underskott på -6,2 mkr varav snöröjning -5 mkr (jämför budget 5,5 mkr) samt 

tillkommande kostnader skador tak på grund av snömängd och snöröjning, vilka beräknas uppgå till 1,3 mkr. 

Kostnader för övriga vatten- och brandskador (omfattning osäker), och ökade kostnader för leasingbilar 0,2 mkr. 

Med anledning av ovanstående har avdelning fastigheter sett över prioriteringar rörande planerat underhåll, vilket 

innebär att underhållsåtgärder förskjuts med 3,0 mkr. Dessutom pågår utredning efter fukt- och vattenskadan i 

dagligverksamhet Onyxen samt kostnader för akut underhåll tillhörande trygghetsboenden i Öjebyn. Övriga 

avdelningar beräknas hålla budgetramen. 

För helåret prognostiseras underskott på -2,5 mkr. 

Personal 

 

Inom nämnden är könsfördelningen ojämn mellan avdelningarna; Fastigheter har största delen manliga medarbetare 

medan Staben, Måltidsservice och Städenheten har övervägande kvinnliga medarbetare vilket även återspeglar sig på 

dessa avdelningars chefsnivå där samtliga är kvinnor. Måltidsservice är den avdelning som idag inte erbjuder 

heltidstjänster till alla medarbetare. Städenheten och Måltidsservice deltar i det kommunövergripande projektet 

Heltidsresan för att öka andelen heltidstjänster och därmed öka förutsättningarna till en bättre ekonomi för kvinnor. 

Andelen kvinnor med heltidstjänster har minskat något. Antalet timmar utförda av timanställda har totalt minskat 

med 2,7 årsarbetare där kvinnor utgör 2,6 årsarbetare. 

Sjukfrånvaron är 5,7 % (till och med juli), en försämring med 0,6 procentenheter sedan årsskiftet. Frånvaron minskar 
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bland kvinnorna men ökar bland männen och totalt för förvaltningen har sjukfrånvaron blivit något högre till största 

delen beroende på ett fåtal långtidssjukskrivningar bland männen. Detta speglar även utfallet för frisktalet. 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat något men är fortfarande större än kommunens. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Nämnden ger service till övriga förvaltningar och har därför indirekt påverkan på befolkningsökningen i kommunen. 

Arbetet med att utbilda i mänskliga rättigheter och i mångfald fortsätter och är en naturlig del av medarbetarnas 

vardag. Tillsammans med PiteBo och PNF pågår en utredning om renodling av fastighetsbeståndet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att främst ge service till övriga förvaltningar, ingen prognostiserad 

förändring i målbedömning. Nämnden arbetar för att alla medarbetare ska vara goda ambassadörer för Piteå och 

bidra till känslan "det är hit man kommer när man kommer hem". 

Demokrati och öppenhet 

 

Via praktikplatser ger nämnden personer, med behov av språkträning och samhällsgemenskap, möjlighet att vara en 

del i ett sammanhang. Nämnden har en mångfald av etniciteter, kulturer, religioner, språk, livsöden och erfarenheter. 

Medarbetarna har axlat ett stort samhällssocialt ansvar för människor som behöver förändra sin livssituation. 

Måltidsmenyerna anpassas till närsamhället och särskilda temaveckor planeras i samråd med 

utbildningsförvaltningen. Löpande dialog förs med verksamheterna för att möta behov kopplat till lokaler både på 

kort och lång sikt. Under perioden januari till augusti har fyra synpunkter inkommit till Fastighets- och 

servicenämnden. Synpunkterna rör fastigheter, måltider, parkering och en synpunkt berör inte alls förvaltningens 

ansvarsområde. I ett ärende har avsändaren fått svar, en synpunkt har vidaresänts till annan förvaltning, en avsändare 

har varit anonym och en synpunkt är under handläggning. 

Livsmiljö 

 

Nämnden jobbar aktivt med hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta görs genom att 

bland annat ta hänsyn till miljön gällande planering av menyer, val av städmaterial, utbilda medarbetare i mångfald, 

mänskliga rättigheter och skapa tillit genom att leverera och utveckla de tjänster som efterfrågas. Styrning och 

ledning sker för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Hållbarhet är alltid en viktig faktor i verksamheten. 

Akuta insatser krävs i sådan omfattning att planerat underhåll inte kan genomföras enligt plan. Underhållsinsatser 

skjuts på framtiden och fastigheternas skick försämras, vilket ger ekonomiska konsekvenser för framtiden. Den 

ekonomiska hållbarheten har försämrats då den redan höga underhålls- och reinvesteringsskulden fortsätter öka. Ett 

arbete pågår för att göra nämndens information tillgänglig för fler via "Lättläst". Trygghets- och 

tillgänglighetsvandringar genomförs i kommunen, nämnden deltar då vandringen rör dess ansvarsområde samt vidtar 

åtgärder vid behov. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Klar 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Nämnden bedriver idag städverksamhet 
som resultatansvarsenhet med positivt 
resultat. Det är nämndens mening att 

initiativet och engagemanget, för att 
driva verksamhet som 
resultatansvarsenhet eller liknande, ska 

komma från personalen. Idag finns inga 
förfrågningar från övriga avdelningar att 
bedriva sin verksamhet i alternativ form. 
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Kultur- och fritidsnämnden  

 

Periodens händelser 

 Publikrekord 245 åhörare på Café och läs med Mikael Niemi 

 Bokprat på teckenspråk för Solanderskolans hörselklasser 

 Ny ispist klar på LF arenas ishall 

 Ny bidragsnorm för föreningar 

 Övertryckshallen klar 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 20 089 18 596 32 532 32 198  

Kostnader -87 107 -86 779 -137 540 -136 818  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -67 018 -68 183 -105 008 -104 620  

Anslag (skattemedel) 86 696 86 577 127 541 128 738  

Internränta -2 092 -1 923 -3 147 -2 912  

Avskrivning -12 719 -11 840 -19 386 -17 758  

Periodens utfall 4 867 4 631 0 3 448  

Investeringar 12 394 7 060 19 807 26 534  

Analys 

Ekonomi 

 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,9 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår fordran på 

förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. Överskottet för perioden hänförs även till lägre personalkostnader pga. 

utdragen rekryteringsprocess samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet med 

inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för takskottning samt oförutsedda 

reparationskostnader av maskiner på LF Arena. 

Nämndens prognos för helåret visar nollresultat. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs dels till en 

förändring av semesterlöner som innebär en resultatförsämring med 0,9 mkr. En brand i Norrfjärdens sporthall har 

medfört omfattande skador, vilket kommer att innebära en kostnad för självrisk med 0,4 mkr. Verksamheten 

Anläggningar förväntas nå sämre utfall på grund av uppstartskostnader och ökade energikostnader. I övrigt kommer 

utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar att ske under hösten och 

extrapersonal kommer att tas in för att fylla vakanser. 

Ingen förändrad målbedömning eftersom nämnden visar god ekonomisk hushållning. 

Personal 

 

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro det är dock kvinnorna som står för större delen av sjukfrånvaron. De 

långtidssjukskrivningar som finns bedöms inte vara arbetsrelaterade. Lika stor andel kvinnor och män har en 

heltidsanställning. Timanställningarna finns främst inom simhallar och Dans i nord och det är männen som står för 

flest timmar. 
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Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Satsningar på kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att måluppfyllelsen för de prioriterade målen nås. Fortsatt 

utveckling av anläggningar, parker och lekparker bidrar till 43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. Kaleido 

som ett kulturellt nav med underhållning, aktiviteter och möten stärker mångfalden. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Lekparken i Jävre är renoverad och invigd. Dessutom är uttjänt lekutrustning utbytt på ett flertal lekområden bl.a. i 

Bergsviken, Munksund, Öjebyn, Lillpite, och Kopparnäs. Lovaktiviteter som har erbjudits både yngre och äldre barn 

har varit välbesökta. Under sommaren har Balkongprojektet där unga gör aktiviteter för unga ökat med 25% jämfört 

med föregående år. Aktiviteterna är viktiga och lockar många pojkar och flickor. På Kaleido har en ny 

föreningsverksamhet "Piteå Makerspace" som vänder sig mot teknikintresserade barn och unga startat. Pitemodellen 

är ett samverkansprojekt där kommunen tillsammans med fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt i syfte att få fler 

att börja spela fotboll och fortsätta längre. Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. Utifrån verksamheternas 

bredd och den stora målgruppen anses måluppfyllelsen vara hög. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Det har varit svårt att hitta entreprenörer till de säsongsbundna verksamheterna. Efter att ha sänkt kravnivån hittades 

en ny entreprenör till cafét i Badhusparken. Entreprenören som drivit kiosken i Norra marinan fortsatte även denna 

sommar. Möjlighet till mer flexibla öppettider och krav på utbud är exempel på sänkta krav. Turbåtstrafiken startade 

upp i början av juni och har i sommar slagit rekord. Det har även varit bra uthyrning av skärgårdsstugorna. 

Demokrati och öppenhet 

 

Kommunens fristadsmusiker anlände i slutet av januari och har etablerat sig både som musiker och Pitebo. 

Utlåningen på biblioteken har minskat för perioden vilket även gäller besöken på biblioteken. En förklaring kan vara 

den vakanta tjänsten som barnbibliotekarie. Det har inneburit att antalet klassbesök på stadsbiblioteket med elever 

från skolorna som tar del av bokprat har minskat rejält. Bokutlåningen har också minskat som en följd av det. En 

annan förklaring kan vara introduktionen av Biblio-appen som var en stor succé. Med hjälp av den appen är det 

lättare att ta del av bibliotekets utbud av e-medier för att kunna lyssna på böcker i telefoner och plattor. Det har 

inkommit 10 synpunkter varav 8 är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade. 

Livsmiljö 

 

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan på 

Nördfjärden. Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att vinter- och barmarkssäsongen gick ihop. LF 

arena hade is, skidspåren drogs och Lindbäcksstadion var igång samtidigt som fotbollsplanerna skulle igång vilket 

innebar ökade driftskostnader. Den sena våren övergick sedan rekordsnabbt till sommar vilket innebar ett ökat tryck 

på sommarverksamheterna. En varm och härlig sommar innebar en del brända gräsmattor. Parken har fått lägga mer 

tid på att vattna i krukor, rabatter och nyplanterade träd. 
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Åtgärder och uppdrag 

 

Foto: Pixabay 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Nolia ishall 
 Pågår 

Uppdrag i VEP 2018-
2020 

ÅR  PHC driver frågan om en ny ishall på LF 
arena. De har fått klartecken att jobba 
vidare med frågan och presentera ett 

förslag som håller sig inom max 35-
40 mkr. 

Översyn fritidsanläggningar 
 Klar 

Uppdrag i VEP 2018-
2020 

ÅR  En sammanställning över vilka 
anläggningar som är lämpliga att 
samnyttja inom fyrkanten finns 

sammanställd och redovisad inom 
fyrkantssamarbetet. 

Alternativa driftsformer 
 Klar 

Uppdrag i VEP 2018-
2020 

ÅR  Kultur, park och fritidsverksamheter 
bedrivs till stor del i samverkan med 
föreningslivet. De flesta 

idrottsanläggningarna är föreningsdrivna. 
Förvaltningen arbetar även i nära 
samverkan med Föreningsservice. 

Utarbeta en utvecklingsplan för 
Badhusparken avseende 

användningsområden, driftsformer och 

investeringsbehov. 

 Klar 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Rapporteras 
Delår 2018 

Dialog med föreningar och andra 
intressenter kring utveckling av 

Badhusparken har genomförts. Utifrån 

synpunkterna presenteras en 
utvecklingsplan med uppskattade 

kostnader. Redovisas i VEP 2019-2021. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Klar 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Föreningsdrivna anläggningar ex 
fotbollsplaner och motionsspår på 
landsbygden. Vandringsleder och 
fiskesjöar drivs i samarbete med olika 

föreningar. Drift av Lindbäcksstadion 
längdanläggning sköts av Piteå skidallians 
som består av tio föreningar. Samverkan 

med föreningsservice som är en ideell 
förening. 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka 
barn och ungas möjligheter till kultur- 
och fritidsutbud i landsbygd 

 Pågår 
Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbetet med att kartlägga hur det ser ut 
påbörjas under hösten. 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Periodens händelser 

 YH-myndigheten har beviljat Piteå två yrkeshögskoleutbildningar 

 Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits 

 Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdcentra pågår 

 Fortsatt omställning av flyktingmottagningen har skett under året 

 Snörekord under vintern belastade vinterväghållningen 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 119 375 113 221 121 756 180 199  

Kostnader -206 425 -200 675 -260 493 -328 016  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -87 050 -87 454 -138 737 -147 817  

Anslag (skattemedel) 105 298 109 319 166 605 172 609  

Internränta -4 961 -4 839 -7 840 -7 287  

Avskrivning -11 198 -11 108 -17 526 -16 774  

Periodens utfall 2 089 5 918 2 502 731  

Investeringar 36 522 5 953 79 575 5 443  

Analys 

Ekonomi 

 

Perioden visar överskott med 2,1 mkr vilket förklaras av höga statsbidrag för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

samt minskning av semesterlöneskulden. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader 

för snöröjning, som förklaras av ovanligt stora mängder nederbörd, samt omfördelning av kostnader inom 

kommunen för Stadsberget. Den externa finansieringen uppgår till 54 %. 

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 2,5 mkr som förklaras av höga statsbidrag avseende 

arbetsmarknad och vuxenutbildning med 4,5 mkr. Överskottet kan lämnas trots höga kostnader för 

vinterväghållningen, ökade kostnader för samhällsutveckling och samhällsbyggande i form av övergripande 

planeringsarbete samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. 

Personal 

 

Könsfördelningen bland personalen inom nämndens verksamhet är relativt jämn, då andelen kvinnor är 55 % och 

andelen män 45%. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt 

högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. 

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period ifjol och uppgår till 4,7 %. Den är högre bland kvinnor 

än bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre totalt och bland kvinnor, men högre 

bland män. Frisknärvaron har ökat och ligger i nivå med kommunen som helhet, men är lägre bland kvinnor än bland 

män. 

Andelen heltider uppgår till 92 %, vilket är högre än kommunen som helhet. Andelen har ökat jämfört med fjolåret, 

vilket är en följd av omställningen inom flyktingverksamheten. Andelarna som arbetar heltid är nu jämn mellan 

kvinnor och män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 48 % jämfört med samma period 2017, 

vilket också är en följd av omställningen av flyktingverksamheten. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (55 

%) än av män (45 %). Kvinnors löner uppgår till 103,1 % av männens, vilket är oförändrat jämfört med fjolåret. 

Till följd av skillnaderna i andelen kvinnor bland de anställda, i sjukfrånvaro och löner, m.m., finns fortsatt anledning 
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till aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv. Sådana åtgärder kan gälla arbetsförhållanden, löner och 

anställningsvillkor, möjligheter till befordran, tillgång till utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att 

förena förvärvsarbete med föräldraskap. 

Inom delar av nämndens verksamheter rapporteras även i år hög arbetsbelastning, varför ett aktivt arbetsmiljöarbete 

fortsatt behövs. I någon mån har vissa uppdrag och arbetsuppgifter prioriterats ned på grund av arbetsbelastningen. 

Förvaltningen har aktivt deltagit i de kommunövergripande satsningar som gjorts för ökad arbetsglädje och friskvård. 

Ett utvecklingsarbete pågår också i syfte att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Ett 

särskilt problem som behöver uppmärksammas är inomhusmiljön i Stadshuset när det gäller luftkvalitet och 

temperatur. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Nämndens verksamheter har under året främst bidragit till de prioriterade målen genom en samhällsplanering och 

genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att ge förutsättningar för fler bostäder och 

verksamhetsytor. Under året har ett stärkt fokus lagts på frågor som rör förutsättningarna för näringsliv och 

företagande, där bland annat tillgången till kompetent arbetskraft satts i förgrunden. I syfte att öka verksamhetens 

måluppfyllelse har ett större projekt påbörjats för långsiktig utveckling och effektivisering. 

Barn och unga - vår framtid 

 

I huvudsak har arbetet för barn och unga bedrivits utan större avvikelser inom nämndens verksamhet. Det finns dock 

fortsatt oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa i gruppen. Folkhälsoarbetet prioriterar bland annat därför 

området barns och ungas hälsa. Trots betydande omställningar i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

rapporterar de boende hög upplevd trygghet. Barn och unga har kunnat medverka i arbetet kring fördjupade 

översiktsplaner för landsbygd. Föräldrar med försörjningsansvar prioriteras fortsatt inom 

arbetsmarknadsverksamheten i samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Befolkningen har under det första halvåret minskat, främst till följd av vidareflyttning bland invandrare. 

Utvecklingen försvårar möjligheterna att nå befolkningsmålet. Inom nämndens verksamheter fortgår arbetet att skapa 

förutsättningar för befolkningsutveckling i form av bland annat framtagen bostadsförsörjningsplan, handlingsplan för 

översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. 

Arbetslösheten ligger i stort på motsvarande nivå som ifjol och är lägre än för riket och länet. Bland unga ligger den 

dock något över länet och riket. Bland utrikesfödda ligger den kraftigt över. Den öppna arbetslösheten bland 

utrikesfödda har dock minskat, då fler nu återfinns i program med aktivitetsstöd än tidigare. Den låga arbetslösheten 

visar sig i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem, vilket kan hämma tillväxt och konkurrensförmåga. 

Särskilda insatser behövs fortlöpande för grupper långt från arbetsmarknaden. Verksamheten med extratjänster når 

troligen deltagarmålet under året och projekt riktade till målgruppen visar goda resultat. 

Ett brett utbildningsutbud ger goda möjligheter till livslångt lärande. Utbudet utvecklas fortlöpande och två 

utbildningar inom yrkeshögskolan har startat i augusti. Nämnden har antagit en reviderad strategi för vuxnas lärande. 

Deltagandet i vuxenutbildning ligger fortsatt högt. 

Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande omfattar en rad aktiviteter, som bland annat rör 

planarbete, särskilda utvecklingsprojekt, utbildningsutbud, m.m. Utbudet av yrkesutbildningar påverkas av pågående 

upphandling av externa utbildningsleverantörer inför 2019. Verksamheten strävar efter att erbjuda ett väl anpassat 

utbud yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet. Under året har särskilt fokus legat på tillgång till 

industritomter på Harahomen, där utvecklingstakten varit ovanligt hög. 

Demokrati och öppenhet 

 

Arbetet för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har bland annat omfattat dialoger kring trygghet i 

landsbygdscentra, trygghetsvandring och dialog kring utvecklingen av Rådhustorget. Inom planarbetet noteras att 

digitala dialoger resulterar i att fler medborgare deltar och lämnar sina åsikter. Övergripande insatser planeras i syfte 

att motverka segregation. Flyktingverksamheten har präglats av omfattande behov av omställning till följd av 

minskat inflöde av flyktingar. En utmaning som noterats handlar om hur målgruppen utrikesfödda ska kunna nås 

inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet och om att samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas 

ytterligare. 
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De insatser som gjorts för att utveckla jämställdheten i service och bemötande omfattar främst verksamhetsnära 

åtgärder: utbildning kring hedersförtryck inom flyktingverksamheten, inventering av gång- och cykeltunnlar, 

aktiviteter inom EU-projekt m.m. Ambitioner finns att genomföra riktade kartläggningar och området är i fokus i 

arbetet med fördjupade översiktsplaner. Mönstret i utbildningsval noteras dock fortfarande vara könsstereotypt. 

Under perioden har 36 synpunkter kring nämndens verksamheter kommit in, vilket är färre än ifjol. Fyra av dessa är 

fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Samtliga avslutade synpunkter har besvarats, utom de som 

inlämnats anonymt. Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor. 

Livsmiljö 

 

Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av bland annat kommunens plan för hållbarhet. En del 

består i att utveckla beslutsunderlag så att hållbarhetsanalyser görs och används i samhällsbyggnadsprocessen. 

Hållbarhetsfrågorna ligger även i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. 

Insatserna för trygghet fortgår enligt plan och kommunen har förbättrat sin position i kommunrankingen över 

tillgänglighet. 

Under året har riktlinjer för bostadsförsörjning antagits. Inriktningen är att 275 bostäder bör tillkomma per år och 

hittills har 175 färdigställts under året. Av dessa ligger 49 utanför den centrala staden. Bedömningen är att målet för 

helåret inte kommer att nås fullt ut. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på Universitetsområdet har 

påbörjats. 

Under årets inledning föll mycket stora snömängder, vilket har belastat vinterväghållningen och även i viss mån fått 

konsekvenser för barmarksunderhållet. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav på vägnätet. En ny gång- 

och cykelplan är färdig för antagning. Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats och det tidigare avtalet 

förlängs 6 + 6 månader. Under sommaren har en ökning av resandet med kollektivtrafik märkts. 

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Arbetet 

under året har bland annat omfattat Rådhustorget, gestaltningsplan för offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse 

och inventering av stadens "golv" (markbeläggning m.m.). 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Redovisning av åtgärder och effekter 
gällande arbetslöshet bland utrikesfödda 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Rapporteras 
Delår 2018 

Deltagarantalet inom Sfi ökar. Riktade 
aktiviteter för utrikesfödda visar goda 
resultat. Matchnings- och 

språkstödfunktioner som prövats i ESF-
projekt införs i ordinarie verksamhet. 

Dialog med anvisande parter pågår om 
hur inflödet till aktiviteter ska kunna 

ökas. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Redovisades i nämndens förslag till VEP 
2019-2021. 

Redovisa överenskommelse/avtal samt 
kalkyl för beslut i KF om övertagande av 
gator från Durrnäs samfällighet 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2012-
2014 

Rapporteras 
ÅR 2017 

 

Se över prisnivån avseende försäljning 
av industritomter 

 Pågår 
Uppdrag i VEP 2014-
2016 

Rapporteras 
ÅR 2017 

Ett förslag finns framtaget och är under 
beredning inför beslut. 
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Miljö och tillsynsnämnden  

 

Periodens händelser 

  

 Ökat behov av provtagningar av badvatten vid EU-badplatser 

 Tillsynsprojekt med inriktning på inomhusmiljön vid förskolor 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 

Jan - Aug 

2017 

Prognos 

helår 2018 

Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 4 835 4 288 7 173 7 001  

Kostnader -7 049 -6 865 -11 193 -10 864  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -2 214 -2 577 -4 020 -3 863  

Anslag (skattemedel) 2 612 2 449 4 045 3 938  

Internränta -8 -3 -23 -6  

Avskrivning -74 -9 -102 -13  

Periodens utfall 316 -140 -100 56  

Investeringar 118 95 118 392  

Analys 

Ekonomi 

 

Resultatet för perioden visar överskott med 0,3 mkr och årsprognos med -0,1 mkr. Periodens överskott förklaras, 

trots höga kostnader avseende personalomsättning, av positiv semesterlöneskuld samt intäkter från händelsestyrd 

tillsyn. Den externa finansieringsgraden uppgår till 68 %. 

Årsprognosen -0,1 mkr förklaras av höga kostnader avseende personalomsättning. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd 

tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Tillsynsbehovet sorteras i fyra kategorier: styrd tillsyn, 

behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under perioden har verksamheten bedrivits 

utan betydande avvikelser från den upprättade planeringen. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Tillsynsverksamheten visar under året inte på några betydande avvikelser när det gäller barn och unga. 

Tobakstillsynen sker enligt en rullande plan, där planerade insatser i år kommer att genomföras under hösten. En 

rapport från sommaren visar minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av förebyggande 

arbete inom området. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande tillsynsbehov. Länsstyrelsen har t.ex. lämnat 

över tillsynen av det nya vattenskyddsområdet till kommunen. Trots det hålls överlag handläggningstider och 

dialogen med näringslivet bedöms fungera bra. Nya riktlinjer för serveringstillstånd har tagits av nämnden och dessa 

arbetades fram i samverkan med krognäringen. I huvudsak har verksamheten bedrivits utan särskilda avvikelser. 
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Demokrati och öppenhet 

 

Under året har flera större evenemang genomförts. Erfarenheterna från dessa visar att samarbetet kring tillstånd samt 

utövning av verksamhet som alkoholservering, hälsoskydd och livsmedel i allmänhet fungerar bra. Dialogen mellan 

myndighet och verksamhetsutövare har utvecklats, bland annat i genomförandet av olika uppföljningsmöten. 

Under perioden har fem synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in. Synpunkterna har i huvudsak rört 

olika former av störningar (buller, rökning på stränder, etc.). En av synpunkterna är under handläggning, medan 

övriga är avslutade. Tre av dem lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras. 

Livsmiljö 

 

Under augusti påbörjades en besvärsundersökning som syftar till att ge en beskrivning av hur allmänheten anser att 

det är att leva och bo i Piteå. Undersökningen skall vara klar i november 2018. Under året har provtagningen av 

badvatten vid större EU-bad ökat kraftigt. Proverna visar att vattnet hållit en god kvalitet. Alkoholtillsynen har visat 

på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. I övrigt har verksamheten inte visat på betydande avvikelser. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Redovisades i nämndens förslag till VEP 
2019-2021. 
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Socialnämnden  

 

Periodens händelser 

 Nya förutsättningar på grund av ny lag vid utskrivning från slutenvården - tre dagars frist vid hemgång 

 Arbetet med att upphandla ett gemensamt ramavtal av köpta tjänster på området Barn och familj är 

färdigställt och träder i kraft från 2019 

 Test av läkemedelsrobot samt anställt undersköterskor i hemsjukvården, med medicinska uppdrag i ordinärt 

boende, för att minska arbetsbelastningen för legitimerad personal 

 Öppnat ny enhet på Norrgården som ersättningsboende på grund av vattenskadade lokaler. Även Onyxen 

har drabbats av vattenskada som påverkar verksamheten 

 Berggatans gruppboende har flyttat till nya lokaler på Berget 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 196 019 188 624 279 029 284 146  

Kostnader -770 504 -738 181 -1 165 425 -1 136 577  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -574 485 -549 557 -886 396 -852 431  

Anslag (skattemedel) 546 496 525 607 834 173 817 058  

Internränta -180 -185 -270 -278  

Avskrivning -1 944 -2 010 -2 916 -3 037  

Periodens utfall -30 112 -26 144 -55 409 -38 688  

Investeringar 1 164 2 673 1 746 3 773  

Analys 

Ekonomi 

 

Socialnämndens budgetavvikelse till och med augusti är -30,1 mkr och prognosen för helåret är -55,4 mkr varav -

1,6 mkr avser semesterlöneskuld. De största försämringarna från maj till augusti inom Stöd och omsorg beror på 

ökade kostnader inom personlig assistans då intäkterna har minskat efter ett retroaktivt beslut från Försäkringskassan 

i ett stort ärende. Även fler vårddygn inom institutionsvård för vuxna med missbruk har haft en negativ påverkan i 

resultatet. Inom Äldreomsorgen beror försämringen till största del av ökat antal hemtjänsttimmar samt höga 

personalkostnader på särskilt boende. Träffar med ekonom, boendechefer och områdeschef är inplanerade under 

hösten för att se över ekonomi i helhet och schemaläggning i synnerhet. 

Stöd och Omsorg 
Resultatet för perioden är -27,9 mkr, vilket är ca 2,4 mkr sämre än motsvarande period året innan. 

Inom Stöd till barn och familj har intäkterna från Migrationsverket minskat till följd av skärpta regler från 

myndigheten vilket gör att fler av kommunens ansökningar avslås samt att dygnschablonersättning har sänkts. 

Ledningen på stöd och omsorg ser över hemmaplanslösningar i syfte att minska kostnader. 

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat jämfört med samma period 2017, under sommarmånaderna har det dock 

skett en minskning i utbetalningarna till följd av att vissa personer har sysselsättning under perioden. 

Förvaltningen ser utmaningar med Försäkringskassans ändrade regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade 

kostnader för kommunerna. Höga kostnader för ett ärende som har fått retroaktivt beslut om indragen ersättning från 

Försäkringskassan har påverkat resultatet negativt inom egen produktion av personlig assistans. Vikariekostnader har 

ökat under semesterperioden och förväntas avta under hösten. 

Äldreomsorg 
Resultat per augusti är -4,9 mkr (varav semesterlöneskulden är -0,1 mkr) vilket är 2 % i budgetavvikelse. I början av 
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2018 gjordes en omorganisation på äldreomsorgen vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets resultat 

med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa delar flyttats om samt att ett nytt område har 

tillkommit; hälso- och sjukvård. Särskilt boende är det område som har svårast att hålla budgeten. Detta beror på att 

de flesta boendena har svårt att klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande 

vårdtagare som har fordrat högre bemanning. Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att det har anlitats 

bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 0,8 mkr. Äldreomsorgens plan för att på ett mer långsiktigt sätt 

säkerställa framtidens sjuksköterskebemanning i egen regi är att tillhandahålla praktikplatser till 

sjuksköterskestudenter och efter avslutad utbildning erbjuda dessa personer anställning. Den enskilt största 

budgetavvikelsen är kopplad till hemtjänsttimmar som visar underskott på -7,3 mkr. 

Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, 

hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar överskott. Helårsprognosen för 

äldreomsorgen (inkl. semesterlöneskulden på -1,0 mkr) beräknas till -9,2 mkr. 

Personal 

 

Personalen består till övervägande del av kvinnor (88,5 % kv, 11,5 % m). Sjukfrånvaron fortsätter att minska och 

uppgår nu till 7,2 % totalt för kvinnor och män (7,5 % kv, 5,0 % m). Den procentuella minskningen har varit ungefär 

lika för både kvinnor och män jämfört med 2017. Arbetsplatserna fortsätter att arbeta med hälsosam schemaläggning 

med brukaren i fokus och har deltagit i hälsofrämjande gruppaktiviteter. Andel heltidstjänster är oförändrat på 

totalen, 97,0 % men däremot har den ökat något för kvinnorna (97,2 %) men minskat något för männen (95,0 %) 

jämfört med förra året. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har fortsatt att öka och ligger nu på 102,3 %. 

Antalet timmar utförda av timanställda har ökat med 3,3 % jämfört med 2017. Det motsvarar ca 7 årsarbetare. Under 

året har Socialtjänsten deltagit i projektet Heltidsresan. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal till Socialtjänstens 

verksamheter och man har under 2018 bland annat varit tvungen att anlita hyrsjuksköterskor till Äldreomsorgen. 

Utifrån en förändrad kompetens- och utbildningsnivå bland baspersonalen samtidigt som det är svårare att rekrytera 

legitimerad personal påbörjades inför sommaren 2018 ett projekt där utbildade erfarna undersköterskor anställdes i 

hemsjukvården. Dessa ska utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för att minska de 

delegerade insatserna till hemtjänstpersonal. Syftet är att minska antalet incidenter, primärt med allvarliga 

konsekvenser, i samband med läkemedelshantering samt att minska antalet arbetsuppgifter för legitimerad personal. 

Utvärdering sker hösten 2018. 

Inför rekryteringen sommaren 2018 var en ovanligt hög andel av de sökande män (42 %) och detta resulterade också 

i att 38 % av alla som anställdes under sommaren 2018 var män. Många av de män som anställdes var utrikesfödda. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Genom att erbjuda medborgare, i behov av särskilt boende, attraktiva boendealternativ kan man skapa rotation på 

bostadsmarknaden, så att fler kan få bostad. 

Socialnämnden har ett stort behov av personal och genom att skapa bra förutsättningar för arbetsintroduktion ökar 

förutsättningen för nyanställning och att nyinflyttade stannar i kommunen. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, 

Kompetenslyftet PA. Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Ett 

exempel på mångfaldsarbete som pågår inom förvaltningen är projektet ”Föreningspatrullen” i samarbete med 

Föreningsservice, där man jobbar med nya former för daglig verksamhet. Andra aktiviteter som pågår är särskild 

introduktion, språkstöd, Lagkamrat, Boendepatrullen och Kulturarenan. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Stöd till barn och familj beviljats medel från kommunens Innovationsfond och har anställt två personer som ska 

arbeta förebyggande och uppsökande med barn och unga som befinner sig i riskmiljöer. En innovationssprint 

kommer att genomföras under september månad tillsammans med olika samarbetspartners för att hitta nya metoder 

och utökade samverkansmöjligheter kring samma målgrupp. 

Socialtjänsten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen givits ett uppdrag att utarbeta en handlingsplan för 
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förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Startat i augusti 2018. Arbetet med att göra översyn samt 

omarbeta öppenvården på Stöd till barn och familj har pågått under perioden, detta då verksamheten Våga Vilja 

upphört och det givit anledning att göra en total översyn på tillgänglighet, metodstöd samt betydelsen av tidiga och 

uppsökande insatser. Syftet är att på sikt öka möjlighet till hemmaplanslösningar och där det är möjligt minska 

antalet uppbrott och placeringar av barn och unga. 

En ramavtalsupphandling avseende institutionsvård för barn och unga är färdig och från och med 2019 kommer Piteå 

kommun att ingå i SKL Kommentus ramavtal. 

Inflödet av antalet ärenden på Stöd till barn och familj fortsätter att öka (t.o.m. aug 2018, 1 719 st, jmf 1 450 st aug 

2017). Årsprognosen visar på 30 % ökning jämfört med 2017. Det medför fortsatta utmaningar att hålla den 

lagstadgade utredningstiden samt verkställighet på beslut enligt § 4 SoL. Dock sjunker antalet ärenden med 

utredningstid längre än fyra månader. Ökad bemanning under hösten 2018 skapar förutsättningar för just detta och 

den tidigare kösituation som beskrivits ser bättre ut än på länge. 

Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat från i 

snitt 28 placerade per månad till 29. Antalet placerade barn på institution och/eller familjehem per sista augusti var 

88 barn. Verksamheten har fortsatta svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser samt rekrytera nya familjehem 

vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. En handlingsplan för rekrytering av familjehem är 

antagen av Socialnämnden. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Från 2018 erbjuds alla avgångselever med godkända betyg från Vård- och omsorgscollege tillsvidareanställning i 

Socialtjänsten och i juni var det 16 elever som tackade ja till detta erbjudande. 

Inom EU-projektet "Lärande rekrytering" har nästan alla som deltagit i projektet under våren 2018 erbjudits 

sommarjobb inom Socialtjänsten. 

EU-projektet "Kompetenslyftet PA" inom personlig assistans startade under våren och har som syfte att 

kompetenshöja personal inom Socialtjänsten som arbetar som personlig assistent. 

Projekt "Föreningspatrullen" startade den 1 februari där målet är att hitta nya former för daglig verksamhet/-

sysselsättning. Detta projekt sker i samarbete mellan Daglig verksamhet och Föreningsservice. 

Med hjälp av statliga medel har Stöd och omsorg anställt en arbetsanpassare vars uppgift är att hitta sysselsättning 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet har varit gott. Antalet personer som gått från långvarig 

psykisk ohälsa till sysselsättning har ökat från 10 till 18 personer och kön till daglig sysselsättning har minskat från 

4-5 ansökningar till 1. 

Under början av 2018 ökade antalet hushåll med försörjningsstöd ganska kraftigt jämfört med 2017. Januari- augusti 

är antalet hushåll några färre jämfört med 2017, 686 hushåll 2018 och 693 hushåll 2017. Färre hushåll i gruppen 65 

och äldre jämfört med 2017. Arbetslösa, deltagare i etableringsprogrammet och personer med ohälsa är som tidigare 

de stora grupperna som uppbär försörjningsstöd. Arbetslösa 49,4 %, sjuka 15,7 %. 

Stöd till försörjning deltar i ett 3-årigt projekt som leds av SKL, där 27 kommuner medverkar, för att utveckla nya 

modeller för att minska det långvariga försörjningsstödet. 

Inom försörjningsstöd utreds möjligheterna att använda en e-tjänst för att förenkla administrationen kring 

försörjningsstöd. Enheten har gjort studiebesök till ett flertal andra kommuner som använder sig av detta. 

Våren 2018 inleddes ett arbete kring personer med ohälsa. Projektansvarig är samordningsförbundet Activus där 

parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunen. Projektet ska förbättra samverkan och 

den enskildes handlingsplan och därmed möjligheter att återgå i arbete. 

Demokrati och öppenhet 

 

Medborgare har möjlighet att påverka via tre kommunala råd inom socialtjänstens område. 

Socialstyrelsen skickar varje år ut en brukarundersökning gällande äldreomsorg där resultatet finns i Kolada. Syftet 

med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Genom dessa kan äldreomsorgen 

följa upp och jämföra sig mot hela landet. I nuläget finns förbättringspotential inom både särskilt boende och 

hemtjänst. 

Stöd och omsorg har arbetat med delaktighetsmodellen där fyra handledare är utbildade för att leda samtal mellan 

brukare och personal. Pengar har beviljats från kommunens innovationsfond för att implementera metoden i andra 

gruppbostäder. 

Broschyrer med anpassad text är fortfarande en viktig del i tillgängligheten. 

Jämställdhetskartläggningen vad gäller Stöd till försörjnings anvisade deltagare till projekt Kompetens för alla har 
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gjorts för sista gången under våren pga. att projektet avslutas sista augusti. Vid sista mätningen framkom att andelen 

män och kvinnor som deltog i projektet (apr: kv 56 %, m 44 %)  i jämförelse med andelen män och kvinnor som 

uppbär försörjningsstöd (apr: kv 43 %, m 57 %) hade förändrats från tidigare mätningar. 

Elva synpunkter har inkommit hittills under 2018. Fyra rör orosanmälningar gällande barn och de har lämnats vidare 

till Stöd till barn och familjer. De andra synpunkterna handlar bl.a. om felparkerade hemtjänstbilar, husdjur på 

äldreboende och mer personal till äldreomsorgen. Samtliga synpunkter är hanterade. 

Livsmiljö 

 

Socialnämnden tillhandahåller trygghetslarm, nattpatrull och nattlig tillsyn via kamera för att säkerställa tryggheten 

för de personer som bor i ordinärt boende. Alla brukare som har hemtjänst har nyckelgömmor. Hemtagningsteam 

inom äldreomsorgen ger ökat stöd till äldre i ordinärt boende. Arbetar med att ge ut broschyrer och text på hemsida 

med anpassning för personer med funktionsnedsättning och personer från annat land. Socialtjänstens lokaler är i stor 

utsträckning anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

Under våren har Stöd och omsorg gjort en förändring i strukturen för träffpunkter för personer med psykisk ohälsa, 

vilket inneburit att träffpunkten i Öjebyn avvecklats. 

Socialnämnden arbetar aktivt för digitalisering. Bland annat önskas utveckla en e-tjänst för försörjningsstöd, 

teknikanpassa nya lokaler, utveckla avvikelserapporteringen till att ske digitalt, utöka den mobila dokumentationen, 

anpassa verksamhetens planeringsverktyg till digitala lösningar. 

Verksamheten anpassar boende och livsmiljö utifrån brukarens behov och verksamhetens förutsättningar. Flera hus 

med vattenskador och renoveringar påverkar livsmiljön för brukare på särskilda boenden och dagliga verksamheter 

inom både Stöd och omsorg och Äldreomsorgen. Många boenden finns i äldre fastigheter med renoveringsbehov 

vilket medför vakanser under renoveringen. På Norrgården öppnades en ny enhet som ersättningsboende pga av 

vattenskadade lokaler. Nya äldreboendet bredvid Berggården byggs för fullt och beräknas vara klart för inflyttning 

under hösten 2019. 

Berggatans gruppboende flyttar till nya lokaler på Berget pga. dålig livsmiljö. Projektering av nytt LSS-boende och 

nytt vård- och omsorgsboende planeras enligt antagen boendeplan. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 

organisationsförändring i syfte att 

tydliggöra ansvar och rollfördelning 
mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

På uppdrag av kommunchef har en 
förstudie genomförts avseende en 
eventuell organisationsförändring. 

Fortsatt uppdrag att arbeta med 
ekonomi, innovation och digitalisering 

 Pågår 
Riktlinje ÅR  Arbete med bemanningsekonomi 

påbörjat inom SO. Syftet är att resurser 

kan fördelas utifrån brukarnas behov på 
ett bättre sätt. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Verksamhetsutvecklare på stöd och 
omsorg deltar i projektet. 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Identifiera evidensbaserad metod för 

drogförebyggande arbete som kan 
användas generellt i våra verksamheter. 
(samarbete BUN/SN) 

 Pågår 
Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras 

ÅR 2017 
Rapporteras 

Delår 2018 

En uppdragsbeskrivning är gjord och en 
arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning 
kommer att göras till hösten och en 

handlingsplan ska färdigställas senast 1 
januari 2019. 
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Överförmyndarnämnden  

 

Periodens händelser 

 Kommunfullmäktige har fattat beslut om gemensam överförmyndarverksamhet och nämnd med Älvsbyns 

kommun från den 1 januari 2019 

 Verksamheten har arbetat med att utveckla tillgång och information såsom blanketter på webben 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 

Jan - Aug 

2017 

Prognos 

helår 2018 

Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 812 1 229 1 218 1 988  

Kostnader -3 203 -3 649 -4 782 -5 307  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -2 391 -2 420 -3 564 -3 319  

Anslag (skattemedel) 2 385 2 006 3 578 3 127  

Internränta 0 0 -1 0  

Avskrivning -9 -7 -13 -10  

Periodens utfall -15 -421 0 -202  

Investeringar      

Analys 

Ekonomi 

 

Nämnden redovisar utfall i linje med budget för perioden januari till augusti och prognostiserar detsamma för helåret. 

Under perioden har de sista inbetalningarna från Migrationsverket, enligt det gamla kostnadstäckningssystemet för 

ensamkommande barn kommit in och framöver ersätts nämnden för denna verksamhet med ett schablonbelopp per 

individ. Antalet nya ensamkommande till kommunen är och förväntas kommande år vara relativt få till antalet. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun och Älvsbyns kommun har under våren fattat beslut om att samverka i en 

gemensam överförmyndarnämnd med verksamheten förlagd i Piteå kommun med start 1 januari 2019. Att samverka 

med Älvsbyn medför en ökad ärendemängd motsvarande 15 %. Verksamheten i Piteå kommun kommer att 

bemannas med befintlig personal som består av fem årsarbetare. Att genomföra detta arbete har påbörjats under 

perioden och har ställt stora krav på verksamheten vad gäller förberedelse och genomförande. Förberedelsen består 

av genomgång av verksamhetens riktlinjer, rutiner och övriga dokument vilket innebär ett stort merjobb för 

verksamheten under hela 2018. 

Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den 

enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan bo kvar i sitt boende. 

Att ensamkommande barn får stöd och hjälp av en god man bidrar till deras integration i samhället. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Under perioden har det skett ändringar i lagen om mottagandet av asylsökande med flera. Det innebär att en kommun 

som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast 

om kommunerna har ingått särskild överenskommelse om placering. Placeringen sker med stöd av lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande 

vårdbehov eller det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen. Verksamheten har under våren 
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tagit emot ensamkommande barn enligt ovanstående bestämmelser. 

I ärenden angående ensamkommande barn arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt. 

I samtliga förmynderskap, 209 stycken, arbetar nämnden för att barnens bästa ska tillvaratas i varje beslut. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Verksamheten har under perioden förberett en utbildning för alla ställföreträdare i Piteå kommun och Älvsbyns 

kommun. Utbildningen kommer att genomföras i oktober 2018. 

Demokrati och öppenhet 

 

Nämnden har under perioden haft en ökad efterfrågan på allmänna handlingar. 

Verksamheten har arbetat med att utveckla nya rutiner och riktlinjer för ökad effektivitet och rättssäkerhet. 

Verksamheten har vidare arbetat med att revidera blanketter och material för att förenkla för användarna. 

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit. 

Livsmiljö 

 

Under perioden har verksamheten inte sett att den nya lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017 har 

fått något genomslag för verksamheten. Inte heller tillägget i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för 

anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning har fått något större genomslag hos 

verksamheten. Verksamheten har under våren informerat anhöriga om den nya lagen, men bankernas bestämmelser 

gör att anhöriga har svårt att använda sig av det nya tillägget i föräldrabalken varför godmanskap ändå måste 

anordnas. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Ej 
påbörjad 

Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Då gemensam nämnd och verksamhet 
med Älvsbyns kommun är beslutad är 
arbetet med detta uppdrag ej påbörjat. 
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Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 

Koncernberättelse 

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet 

Resultat efter finansiella poster 
(tkr) Utfall jan-aug 2018 Utfall jan-aug 2017 Prognos 2018 Utfall helår 2017 

Piteå Kommunföretag AB -6 374 -6 441 -9 824 -10 284 

AB PiteBo 23 708 20 632 26 714 20 338 

Piteå Renhållning och Vatten AB 6 637 5 013 8 693 7 233 

Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 13 042 13 781 14 500 18 944 

Piteå Hamn AB 5 861 6 036 7 738 9 412 

AB PiteEnergi (konc) 43 130 37 151 69 007 69 268 

Piteå Science Park AB -2 205 -1 365 -3 200 -2 520 

Periodens händelser 

 NBA Energi & Miljöutveckling AB ombildades i början av året till Trähallen AB och blev ett delägt bolag 

mellan Piteå Näringsfastigheter AB (51 %) och Lundkvist Trävaru AB (49 %). 

 Norrgasol AB är sedan början av året ett helägt dotterbolag till AB PiteEnergi. Arbetet med att hitta en 

extern köpare till bolaget eller en extern hyresgäst till anläggningen fortsätter. 

 Ny VD rekryterades i början av året till Piteå Näringsfastigheter AB, då tidigare VD drabbats av sjukdom 

och senare avled. 

 Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (Dataskyddsförordningen) har pågått under perioden och är nu 

implementerat i bolagen. 

 Reviderat ägardirektiv för Nolia AB har framtagits tillsammans med de övriga ägarkommunerna Skellefteå 

och Umeå. 

 Arbetet med samverkan/samordning inom koncernen och med kommunen har fortsatt. Inom fokusområdet 

Inköp har en lösning med en gemensam inköpsorganisation för koncernen beslutats och beräknas vara i 

funktion under sista kvartalet i år. 

 Nolias VD slutade sin anställning i augusti. Till t f VD har utsetts Jonas Dahlberg. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 690 977 639 746 1 086 423 1 006 162  

Kostnader -580 011 -532 614 -930 398 -846 729  

Rörelseresultat 110 966 107 132 150 025 159 433  

Finansiella intäkter 388 227 1 610 1 070  

Finansiella kostnader -35 572 -39 726 -52 340 -55 795  

Resultat efter finansiella 
poster 

75 782 67 633 105 295 104 708  

Investeringar 215 493 199 442 380 533 358 638  

Analys 

Ekonomi 

 

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå 

Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå 

Science Park AB. Nolia AB ägs till 33,33 procent och redovisas som intressebolag. 

Dotterbolagens resultat efter finansiella poster ligger i nivå med eller bättre än utfallet för samma period föregående 

år. Totalt sett är koncernens delårsresultat något bättre än för samma period föregående år, och landar på 75,8 mkr. 

Resultatförbättringen fördelar sig jämnt mellan minskade räntekostnader och ett förbättrat rörelseresultat. 

Årsprognosen för koncernen beräknas till 105,3 mkr, vilket är i paritet med resultatet för 2017. 

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden januari - augusti 2018 uppgått till 

215,5 mkr. Årsprognosen beräknas till 380,6 mkr, budgeterat är 445,4 mkr. 
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Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 180831 till 96,6 mkr. 

I jämförelse med 171231 har likviditeten ökat marginellt. 

Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 180831 till 2 434,7 mkr. Lånen har under perioden 

januari – augusti 2018 ökat med 12,7 mkr. 

 

 

  

 
Foto: Maria Fäldt 
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) 

 

Periodens händelser 

 Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman i maj att lämna utdelning med 7,45 mkr utifrån bokslut 2017, 

till ägaren Piteå kommun. 

 Riskanalys och internkontrollplan har framtagits för 2018. 

 Möte har genomförts med Näringslivsenheten och bolagens VDar i syfte att tydliggöra roller och ansvar 

avseende att förbättra Piteås arbete med att utveckla näringslivet i kommunen. 

 En reviderad bolagspolicy har framtagits samt även beslutats av Kommunfullmäktige. 

 Ett arbete med förbättrad Info-säkerhet drivs nu i samverkan mellan kommunen och bolagen. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 263 291 384 518  

Kostnader -3 292 -3 063 -5 182 -4 951  

Rörelseresultat -3 029 -2 772 -4 798 -4 433  

Finansiella intäkter 0 0 0 0  

Finansiella kostnader -3 345 -3 669 -5 026 -5 851  

Resultat efter finansiella 
poster 

-6 374 -6 441 -9 824 -10 284  

Investeringar 0 8 500 0 28 500  

Analys 

Ekonomi 

 

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - april uppgår till - 6,4 mkr, vilket är marginellt bättre än 

budget och lika som samma period föregående år. Räntekostnaderna är något lägre än föregående år, då en mindre 

del av de långfristiga lånen amorterades bort under hösten 2017. Årsprognosen beräknas till -9,8 mkr, vilket är i 

samma nivå som budget. Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. 

Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt att vidare stärka 

varumärket Piteå. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom 

redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla 

potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Piteå Kommunföretag AB har tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal 

samhällsbyggnadsprojekt som bland annat utbyggnad av hamnen på Haraholmen. 

Demokrati och öppenhet 

 

Moderbolagets hemsida har utvecklats med mer information som är tillgängligt för alla. 
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Livsmiljö 

 

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen projekterat bostäder i centrala 

Piteå och i ytterområden. 

AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen, bland annat genom 

nybyggnationen av solcellsparken på Universitetsområdet. 

Gemensamt arbete med koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, 

Näringslivskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 
effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 

Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr/år. 

Dock kan utdelningen reduceras med 

eventuellt bokfört koncernbidrag till 
Piteå Science Park AB, för det år som 
utdelningen härrör från. 

 Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

 

Kommunchefen får i uppdrag att 
tillsammans med koncern-VD ta ansvar 

för de ledningskonsekvenser samt 
utveckla och samordna de områden 
som beskrivs under kapitel 6 i 

”Riktlinjer 2018-2020”. Syftet är ökad 
måluppfyllelse för de övergripande 
målen med särskilt fokus på de tre 
prioriterade målen. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
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AB PiteBo  

 

Periodens händelser 

 Strömbackas produktion av hus 4 på Furulund, fortgår enligt plan. Leverans av 4 lägenheter beräknas ske 

2019. 

 Strömbackas produktion av hus 1 på Universitetsområdet har planerats och förberetts för byggstart under 

hösten 2018. Hus 1 är det första i raden av totalt 3 hus. 

 Utredning av potentiella framtida nyproduktionsprojekt, pågår fortlöpande. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 167 378 157 711 249 945 243 972  

Kostnader -132 800 -123 589 -207 048 -204 569  

Rörelseresultat 34 578 34 122 42 897 39 403  

Finansiella intäkter 2 0 3 2  

Finansiella kostnader -10 872 -13 490 -16 186 -19 067  

Resultat efter finansiella 
poster 

23 708 20 632 26 714 20 338  

Investeringar 13 364 71 643 28 500 88 774  

Analys 

Ekonomi 

 

Resultatet uppgick till 23,7 mkr (efter finansiella poster) vilket ger en avkastning på 6,3 %.Prognosen för helåret 

2018 bedöms till 26,7 mkr, vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 21,4 mkr. 

Den största anledningen till den positiva avvikelsen är högre intäkter än budgeterat samt låga räntekostnader. 

Personal 

 

Under perioden har samtliga anställda erbjudits hälsoundersökning och 90% av medarbetarna  deltog. Under våren 

2018 har 20 medarbetare deltagit i ett hälsoprogram som bedrivits tillsammans med en extern coach. Bolaget har 

genomfört en utbildning för samtliga medarbetare på temat "värdskap". Vidare har utbildning genomförts avseende 

hantering av personuppgifter. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

För att kommunen ska kunna växa och möta en större efterfrågan på bostäder, arbetar bolaget fortlöpande med att 

identifiera, planera och projektera framtida nyproduktionsprojekt. Detta görs i samarbete med kommunen. Det är en 

stor utmaning att hitta ledig tomtmark i ett attraktivt område där det finns efterfrågan. En annan utmaning är att 

bygga kostnadseffektivt så att det inte leder till alltför höga hyresnivåer. I varje enskilt projekt försöker därför 

bolaget kombinera ett rationellt byggande som leder till en rimlig hyresnivå, på en plats med stor efterfrågan och som 

utmynnar i upplevelsen av en attraktiv boendemiljö. 

Bolaget samarbetar med kommunen och har lyckats bidra med bostäder till nyanlända utifrån kommunens behov. 

Bolaget har därigenom bidragit till samhällsgemenskap och mångfald. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Samarbetet mellan bolaget och Strömbacka går in i en intensiv fas med två byggprojekt parallellt, Furulund och 

Universitetsområdet. Projektet på Universitetsområdet omfattar 3 hus med 3 våningar, totalt 24 lägenheter. Utredning 

av andra nyproduktionsprojekt fortgår löpande. Mest aktuellt är ett projekt med ca 70 lägenheter, om det kan 

realiseras. 

Demokrati och öppenhet 

 

Bolagets kösystem säkerställer en objektiv tilldelning av lägenheter, oavsett kön, religion eller etnicitet. 

Livsmiljö 

 

Bolaget har för avsikt att under perioden inleda arbetet med konvertering till ftx-ventilation med värmeåtervinning 

för 30 lägenheter. Projektet kommer att påbörjas under hösten 2018. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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AB PiteEnergi (koncernen) 

 

Periodens händelser 

 Årets andra tertial har präglats av ett historiskt varmt väder under perioden. Det varmare vädret har påverkat 

försäljningen negativ men ej i samma mån som det extremt kalla vädret under tertial 1 påverkade 

försäljningen positivt. 

 Under perioden har VIPP-anläggningen (Vortex Intensive Power Process, sv. småskalig 

förgasningsanläggning) i Hortlax sålts till tidigare samarbetspartner. 

 En tjänsteavdelning med fokus och syfte att arbeta mot utveckling och etablering av bland annat solel och 

laddinfrastruktur har startats upp under perioden. 

 Inom bredband har fokus under perioden legat mot att arbeta med bidragsansökningar för etablering av nya 

och utökning av befintliga nät inom glesbygden. Detta för att bidra till ökad kommunikation och förbättrad 

infrastruktur inom kommunen. 

 Fortsatta investeringar för Elnät, Bredband samt Värme & Kyla i samband med den fortsatta expansionen på 

Haraholmen. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 344 646 317 655 562 998 503 383  

Kostnader -297 871 -276 554 -489 291 -428 060  

Rörelseresultat 46 775 41 101 73 707 75 323  

Finansiella intäkter 460 180 462 258  

Finansiella kostnader -4 105 -4 130 -5 162 -6 313  

Resultat efter finansiella 
poster 

43 130 37 151 69 007 69 268  

Investeringar 50 150 52 985 106 650 102 136  

Analys 

Ekonomi 

 

Den ovanligt kalla vintern medförde under årets första månader ökad försäljning, vilket påverkat resultatet positivt, 

utfallet är högre än budget och samma period föregående år. Under året har även aktier i NBA samt 

förgasningsanläggningen i Hortlax avyttrats, vilket bidragit positivt till resultatet. Resultatet för helåret förväntas bli 

8,0 mkr bättre än budget. 

Personal 

 

Den likabehandlingsplan som startades under tertial 1 har fortskridit enligt plan där fokus under perioden legat på 

uppföljning och utvärdering från samtliga chefers svar via enkät. Fortsatt kommer fokus ligga mot att framställa en 

åtgärdsplan för samtliga medarbetare och genomföra utbildningar inom området för samtliga medarbetare. Bolagets 

arbete inom området likabehandling och diskriminering är ett led i att skapa ännu bättre förutsättningar för en god 

arbetsmiljö, ökad trivsel och välmående medarbetare. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Bolaget har arbetat med de prioriterade övergripande målen genom utökning av befintlig och leverans av ny 

infrastruktur för el, bredband och fjärrvärme. Bolaget har fortsatt arbetet mot långsiktig social-, miljö- samt 
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ekonomisk hållbarhet. samt ett fortsatt stark relation med kunder och samarbetspartners. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Bolagets bidrag till Piteå kommuns fortsatta expansion inom arbete och näringsliv fortgår, främst genom anpassning 

av befintlig och utveckling av ny infrastruktur i hela kommunen. 

Demokrati och öppenhet 

 

Bra kundbemötande och transparens av information prioriteras högt för att dels stärka bolagets varumärke men också 

för att bolaget skall ses som en attraktiv samarbetspartner som bidrar till demokrati och öppenhet. 

Livsmiljö 

 

Miljö- och kostnadseffektivisering är för bolaget viktiga ledmotiv för att ständigt arbeta för att tillgodose 

privatpersoner och företag med el, värme och infrastruktur inom data-och telekommunikation. All el som säljs av 

bolaget är idag ursprungsmärkt. 

Åtgärder och uppdrag 

 

 

Foto: Maria Fäldt 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 
effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)  

 

Periodens händelser 

 PnF har via dotterbolaget Trähallen AB (tidigare NBA) tillsammans med Lundqvist Trävaru AB (delägare 

till 49%) förvärvat en fastighet om ca 40 000 kvadratmeter på Haraholmen. Under sensommaren har 

Trähallen AB upphandlat och startat entreprenaden avseende uppförande av kontor och produktionslokaler 

för uthyrning till Lundqvist Trävaru AB. I höst pågår primärt mark och grundläggningsarbeten parallellt 

med kommunens utbyggnad av infrastrukturen på området. 

 Sunpine har beslutat om en kraftig utbyggnad av sin produktionskapacitet vid deras anläggning på 

Haraholmen. Med detta följer ett ökat lokalbehov i form av kontorsytor och laboratorieytor. PnF har i syfte 

att möta Sunpines ökade lokalbehov upphandlat en totalentreprenad för ändamålet. Arbetena innebär att del 

av befintligt kontor byggs på med en våning samt viss utbyggnad av bottenplanet. 

 För att säkerställa en god arbetsmiljö samt kapacitet och kvalitet i våra processer har under sensommaren 

rekrytering av marknadskoordinator samt drift- & underhållsansvarig slutförts. Tjänsterna tillträds i 

september respektive oktober månad. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 92 945 89 993 138 000 137 998  

Kostnader -69 831 -63 522 -106 000 -101 559  

Rörelseresultat 23 114 26 471 32 000 36 439  

Finansiella intäkter 801 206 1 100 900  

Finansiella kostnader -10 873 -12 896 -18 600 -18 395  

Resultat efter finansiella 
poster 

13 042 13 781 14 500 18 944  

Investeringar 33 618 43 077 73 400 68 242  

Analys 

Ekonomi 

 

Koncernen visar ett bra resultat för perioden, trots en besvärlig vinter med stora utgifter för hantering av snö och 

följdskador som uppstått i på grund av de stora snömängderna. Räntabiliteten för justerat eget kapital överstiger det i 

ägardirektivet angivna långsiktiga målet om 5%. Soliditeten stärks och fortsätter närma sig ägarens långsiktiga mål 

om 20%. 

Personal 

 

Koncernen arbetar fortsatt aktivt för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

PnF verkar aktivt för att uppnå de prioriterade målen. 

Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter i 

kommunen. Under årets första åtta månader har inte mindre än 25 verksamheter fått sin hemvist i våra lokaler. 

Tillsammans med de 27 befintliga hyresgästerna som fått utökade ytor under samma period har vi alltså skapat nya 

möjligheter för 52 verksamheter/företag att utvecklas i våra lokaler. 
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Vårt arbete med demokrati och öppenhet kan bland annat exemplifieras med vårt veckomöte. Utöver de 

ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar som hålls regelbundet i företaget har vi dessutom ett veckomöte för alla 

medarbetare. I syfte att öka delaktighet, engagemang och inflytande får alla ta del av och dela med sig av de senaste 

händelserna i vår verksamhet. Här ges tillfälle för var och en att hålla sig uppdaterad och även att lyfta sin fråga i 

stort och i smått. 

Stor del av vår tid spenderas på våra arbetsplatser. Vår livsmiljö är alltså mer än bara vårt hem. Den inkluderar 

utöver hemmet, vägen till och från hemmet, rekreationsytor, mötesplatser och inte minst vår arbetsplats. Ett exempel 

på hur livsmiljön har förbättrats för en av våra hyresgästers medarbetare, samarbetspartners och kunder återfinns i 

Stadsvapnet. Där har butikslagerytor omvandlats till attraktiva och för nyttjarna hållbara verksamhetsytor. I de 

utökade ytorna får ett av Piteås växande digitala tjänsteföretag nytt utrymme för social samvaro, återhämtning, 

varierande arbetsmiljöer och mötesplatser. Med andra ord en förbättrad livsmiljö för individen och för företaget. 

  

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för verksamheter och företag att etablera sig, 

verka och utvecklas i vårt fastighetsbestånd. 

Demokrati och öppenhet 

 

Koncernen verkar i sitt arbete för ett demokratiskt och jämställt bemötande av medarbetare, hyresgäster och övriga 

samarbetspartners. 

Livsmiljö 

 

Koncernen satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och dess 

medarbetare att verka och utvecklas i. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

 

Periodens händelser 

 Ny säljorganisation för att öka servicen mot våra företagskunder 

 Ingått samarbetsavtal med Piteå Port & Hub för drift och skötsel av fastigheter samt oljehamn 

 I juni beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar där samtliga 

bostadsfastigheter år 2025 ska ha tillgång till fastighetsnära insamling 

 Slutfört anpassningar för GDPR 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 104 833 97 081 164 096 154 489  

Kostnader -95 032 -88 382 -150 309 -141 737  

Rörelseresultat 9 801 8 699 13 787 12 752  

Finansiella intäkter 29 30 45 46  

Finansiella kostnader -3 193 -3 716 -5 139 -5 565  

Resultat efter finansiella 
poster 

6 637 5 013 8 693 7 233  

Investeringar 39 442 21 321 80 467 45 679  

Analys 

Ekonomi 

 

Den positiva intäktstrenden fortsatte under årets andra tertial. Vindkraften, fortsatt högt byggnationstryck i 

kommunen och högre metallpriser är några faktorer som ligger till grund för det höga intäktsutfallet. I kombination 

med en stabil kostnadskontroll landar periodens resultat historiskt högt och bättre än både budget och fjolåret. 

Det fortsatt positiva ekonomiska utfallet för årets två första tertial medför att helårsresultatet prognostiseras upp för 

andra gången i år jämfört mot budgeterat resultat. 

Personal 

 

Från och med första juli har personalen möjlighet till en motionsbonus i form av en ledig dag. Motionsbonusen delas 

ut till de anställda som tränat minst 20 gånger under årets andra hälft. Motionsbonusen ingår i en friskvårdssatsning 

för att minska sjukfrånvaron. 

All personal har under april och maj månad haft en egen verksamhetsdag med sin avdelning och utifrån en 

genomförd SWOT tillsammans skapat aktiviteter i Pirevas verksamhetsplan. För närvarande är 163 aktiviteter 

kopplade till verksamhetsplanen. 

  

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Under året har Pireva arbetat fram en ny verksamhetsplan förankrad i kommunens prioriterade mål. 

Leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och miljönytta ingår som strategiska områden i verksamhetsplanen. Inom dessa 

områden driver bolaget aktiviteter för att, bland annat, skapa attraktiva boendemiljöer samt öka service och 

tillgänglighet för medborgarna. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Under året har en säljare anställts för att aktivt vara ute hos företagskunder och i möjligaste mån tillgodose deras 

behov inom avfall- och VA-tjänster och därmed ge en bättre service till näringslivet. 

Hittills i år har 454 studenter fått information om Pirevas verksamheter. Bland annat har 80 % av kommunens 

femteklassare läsåret 2017/2018 fått information om avfallssortering vilket var ett bättre utfall än målsättningen på 

70 %. 

  

Demokrati och öppenhet 

 

Vid kokningsrekommendation i Koler under augusti månad skickades, för första gången någonsin, information ut på 

även engelska och arabiska. En insats för att säkerställa att information om viktiga samhällstjänster når alla nyttjande 

inom kommunen. 

Vidare är även en guidad tur för hörsel och synskadad inplanerad på Bredviksbergets avfallsanläggning. 

Livsmiljö 

 

En betydande del av årets investeringar har använts för att långsiktigt bevara och utveckla kvalitets- och 

leveranssäkerheten inom VA-verksamheten. 

Entreprenadupphandlingen för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön är klart och projektet förväntas sätta 

igång under hösten 2018. 

Förslaget om vattenskyddsområde i Svensbyfjärden har lämnats in till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

beslut. Om kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget väntar en prövning av ärendet hos länsstyrelsen. 

Åtgärder och uppdrag 

 

 

Foto: Maria Fäldt 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Piteå Hamn AB 

  

Periodens händelser 

 Investeringen i en ny hamndel "Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" pågår sedan maj 

2017 och färdigställs under Q4 2018. Resultatet är en ny hamndel med ny kajplats och anslutande 

infartsväg. 

 Perioden har inneburit omfattande logistik med vindkraftsdelar till Markbygdenprojektet, fler och större 

fartyg till kaj och omfattande vägtransporter från lager i Piteå Port & Hub till site i Markbygden. Under 

perioden har 86 vindkraftverk lossats vid kaj. Verksamheten 2018 är ett viktigt genrep inför 2019 då 

verksamheten relaterat till vindkraft kommer att växa till det dubbla. 

 Bolagets VD representerar Piteå Hamn AB och regionen i det nyligen etablerade nationella 

godstransportrådet med infrastrukturministern som ordförande. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 29 095 24 059 42 527 37 294  

Kostnader -22 108 -16 982 -33 314 -26 369  

Rörelseresultat 6 986 7 077 9 213 -10 925  

Finansiella intäkter 0 0 0 0  

Finansiella kostnader -1 125 -1 041 -1 475 -1 513  

Resultat efter finansiella 
poster 

5 861 6 036 7 738 9 412  

Investeringar 78 579 10 284 91 036 52 186  

Analys 

Ekonomi 

 

Periodens resultat är 5,9 Mkr, vilket överträffar bolagets periodiserade budget. 

Jämfört med samma period ifjol så har intäkterna ökat tack vare ökade affärer och ökade godsvolymer. Även 

kostnadssidan har följt med då ökat antal fartygsanlöp generar ökad service vid kaj. Vinterkostnaderna från den 

hårda vintern samt en ökad ambitionsnivå vad gäller underhåll belastar resultatet. 

Bolagets affärer och logistikflöden utvecklas väl. Bidragande till ökade intäkter är i huvudsak ökade godsflöden 

oljehamn, import vindkraftsdelar samt import skogsråvara med anledning av stängning hamn SCA Munksund. 

Containertrafiken fortsätter sin återhämtning, men har ännu inte uppnått samma nivå som 2016. 

Antal fartyg har ökat med 37% jämfört med samma period ifjol och den genomsnittliga godsvolymen per 

fartygsanlöp fortsätter öka, framför allt vad gäller trafik oljehamn. 

  

Personal 

 

Piteå hamn har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. 

Piteå hamn har under perioden inlett ett samarbete med PIREVA vad gäller samnyttjande driftorganisation. PIREVA 

levererar tjänster inom hamndrift och bemanning oljehamn. Det finns ett uttalat mål att utöka samverkan inom Piteå 

kommunföretag, vilket denna samverkan bidrar till. 
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Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

På en övergripande nivå och utifrån bolagets uppdrag, så kan måluppfyllelsen anses vara god. Bolagets verksamhet 

vid Piteå Port & Hub har stor betydelse för det regionala näringslivet. 

Regionens tillverkande företag fortsätter investera i befintliga och nya produktionsenheter. Inom Haraholmens 

industriområde investeras ca 1 miljard kronor, bestående av privata och kommunala investeringar. Pitëå hamns 

investeringar i utökad infrastruktur är en viktig del av detta och ett betydande bidrag till fler företag och ökad 

sysselsättning inom kommunen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling 

av nya affärer och logistikflöden. Bolagets insatser vad gäller utökad linjetrafik och containertrafik och insatserna för 

att etablera kustsjöfart (inrikes sjöfart) möjliggör en fortsatt expansion av basindustrier såväl som nya industrier 

såsom biobränsle och vindkraft. 

Demokrati och öppenhet 

 

Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i stor omfattning, och har därmed begränsade 

möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv. 

Ett arbete pågår i olika faser från upphandling till dialog med leverantörer av tjänster för att bidra till ökad mångfald. 

Livsmiljö 

 

Bolaget förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub, vilket i grunden bidrar till en utveckling av infrastruktur och goda 

kommunikationer för hela regionens näringsliv. 

Sjöfartens potential återkommer i ett antal styrande dokument på nationell nivå, exempelvis i den nationella 

godstransportstrategin formuleras en tydlig målsättning att flytta gods från land till sjö för att kunna minska framtida 

investeringar och öka andelen fossilfria transporter i framtiden. Trafikverkets analys menar att transportarbetet 

kommer att öka med 2,3%/år till 2040 och att sjöfarten ska ta en större andel än de andra transportslagen. 

Kapaciteten finns redan. Verksamheten ser en tydlig trend mot större volym gods per fartyg och allt större fartyg som 

anlöper hamnen, vilket minskar miljöpåverkan per transporterad mängd gods. 

Exempel på åtgärder för ökad miljöstyrning: 

- miljödifferentierade avgifter 

- elanslutning vid kaj 

- ökad andel linjesjöfart, vilket attraherar mindre mängder gods vilket annars hade gått på väg. 

- utvecklingsprojekt pågår för att på sikt uppnå ökad digitaliseringsgrad vad gäller hamnrelaterade tjänster och ökad 

styrning av fartygsanlöp. Målsättningen är effektivisering av tjänster, ökat kapacitetsnyttjande kaj och följaktligen 

ökade godsvolymer med oförändrad infrastrukturkapacitet. 

Bolaget har slutfört investeringar i omställning till energieffektiv belysning, vilket har sänkt energiförbrukningen. 

Bolaget strävar efter ett långsiktigt hållbart ekonomiskt resultat, som möjliggör långsiktiga investeringar i 

infrastruktur som bidrar till regionens framtida konkurrenskraft. 

Via fortsatt utveckling av Piteå Port & Hub bidrar bolaget indirekt till etablering av verksamhet inom 

bostadsbyggande. Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Port & Hub i 

kombination med strukturomvandling Norrbotniabanan möjliggöra stadsutveckling och bostadsbyggande. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Piteå Science Park AB 

  

Periodens händelser 

 Inflyttning och invigning av nya kontor på Universitetsområdet 

 Införande av uthyrning av tillfälliga arbetsplatser, så kallat co-working space 

 Drift av regionala kluster kring bioekonomi, spelindustri och komposit 

 Genomförande av projekt med fokus på innovation och förnybar energi 

 Inflyttning av YH-utbildningar i kårhuset på Universitetsområdet 

 Etablering av industriellt makerspace för kompositindustrin i Öjebyn 

 Genomförande av fredagsfrukostar och Piteå Science Talks 

 Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av stiftelsen Festspelen i Piteå 

 Genomförande av paneldebatt om cirkulär och biobaserad ekonomi i Almedalen 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 
 

Intäkter 9 813 7 727 15 469 14 918  

Kostnader -12 016 -9 091 -18 666 -17 437  

Rörelseresultat -2 203 -1 364 -3 197 -2 519  

Finansiella intäkter 0 0 0 0  

Finansiella kostnader -2 -1 -3 -1  

Resultat efter finansiella 
poster 

-2 205 -1 365 -3 200 -2 520  

Investeringar 341 132 500 769  

Analys 

Ekonomi 

 

För perioden till och med augusti 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -2,2 Mkr vilket ligger i 

linje med bolagets periodiserade budget. 

Jämfört med samma period i fjol har intäkterna ökat med 2 Mkr då man driver fler projekt inom innovationsarenan 

som finansieras med bland annat EU-medel. Dessa projekt finansieras även av Piteå Science Park till 0 - 22% 

beroende på projektets externa finansieringsgrad. Studio Acusticums intäkter till och med augusti ligger i samma 

nivå som föregående år. 

Piteå Science Park AB bedriver ett flertal projekt där extern finansiering är en avsevärd andel av den totala 

finansieringen. Dessa externa finansiärer betalar ut ersättning i efterhand vilket gör att Piteå Science Park AB ska 

klara tillfälliga kraftiga likviditetsvariationer under året.  Prognosen är osäker till följd av stor osäkerhet avseende 

utbetalningar av återsökta projektmedel. Handläggning av dessa har lång eftersläpning och stor osäkerhet råder 

därmed avseende när i tid medlen inkommer. 

Personal 

 

Under perioden har en nystartsarbetare praktiserat, vilket ledde till en rekrytering vid periodens slut. 
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Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Piteå Science Park fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva 

mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och 

nyföretagande samt driver kluster. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och 

branscher vilket skapar attraktiva arbetsplatser för nya och gamla pitebor. Genom Studio Acusticum levererar 

bolaget kulturell bredd inom en rad olika konstformer som bidrar till en samhällsgemenskap med mångfald som 

grund. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget bidrar till en stark utbildningskedja, 

från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Vidare skapar bolaget attraktiva 

mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för affärsutveckling och nyföretagande samt 

driver kluster inom bioekonomi, komposit och kulturella och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet 

och stimulerar samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och 

samhällstjänster. 

  

Demokrati och öppenhet 

 

Konserthuset Studio Acusticum är en viktig del av bolaget. I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt 

och hållbar samhällsutveckling. Att Piteå numera är en fristad för förföljda musiker präglar utbudet. 

Livsmiljö 

 

Bolaget arbetar aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa utveckling och tillväxt utifrån platsens styrkor 

och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På Universitetsområdet håller en 

ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder och attraktiva mötesplatser. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 
effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

 Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Ekonomiska sammanställningar  
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Resultaträkning (mkr) 

  Koncern Kommun 

 Jan - Aug 

2018 

Jan - Aug 

2017 

Jan - Aug 

2018 

Jan - Aug 

2017 

Budget 

helår 
2018 

Prognos 

helår 
2018 

Resultat 

helår 
2017 

Verksamhetens intäkter 947 858 364 335 740 554 578 

Verksamhetens kostnader -2 155 -2 022 -1 798 -1 716 -3 020 -2 898 -2 799 

Avskrivningar -188 -181 -73 -70 -116 -112 -107 

Verksamhetens nettokostnader -1 396 -1 344 -1 507 -1 451 -2 396 -2 456 -2 328 

Skatteintäkter 1 383 1 354 1 383 1 354 2 070 2 077 2 036 

Generella statsbidrag och utjämning 241 211 241 211 359 364 324 

Finansiella intäkter 10 9 21 22 23 24 23 

Finansiella kostnader -37 -39 -5 -5 -5 -6 -6 

Periodens/årets resultat 201 191 133 131 51 3 49 

- Därav minoritetsintresse -1 -2      

Semesterlöneskuldens resultateffekt   62 56  -4  

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

  8,4 % 8,7 % 2,1 % 0,1 % 2,1 % 

 

 

Balansräkning (mkr) 

  Koncern Kommun 2017 

 
Aug Aug Aug Aug 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Helår 

 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 

TILLGÅNGAR        

Immateriella anläggningstillgångar 7 15      

Materiella anläggningstillgångar 6 024 5 770 2 163 2 085 2 336 2 280 2 121 

Finansiella anläggningstillgångar 29 31 518 508 518 518 518 

Anläggningstillgångar 6 060 5 816 2 681 2 593 2 854 2 798 2 639 

Förråd 16 15 3 3 3 3 3 

Fordringar 382 323 214 113 195 195 195 

Kortfristiga placeringar 150 118 150 118 120 119 119 

Kassa och bank 226 321 191 301 126 9 269 

Omsättningstillgångar 774 777 558 535 444 326 586 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 834 6 593 3 239 3 128 3 298 3 124 3 225 

        

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

       

Eget kapital 3 168 3 025 2 512 2 462 2 431 2 382 2 380 

- därav periodens/årets resultat 201 191 133 131 51 3 49 

- minoritetens andel av eget kapital 17 4      

Avsättningar för pensioner 191 175 188 172 193 189 175 

Andra avsättningar 251 238      

Avsättningar 442 418 188 172 193 189 175 

Långfristiga skulder 2 318 2 511 44 36 45 45 45 

Kortfristiga skulder 906 644 495 458 629 508 625 

Skulder 3 224 3 155 539 494 674 553 670 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

6 834 6 593 3 239 3 128 3 298 3 124 3 225 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

  Kommunen  

 Resultat Resultat Budget Prognos Resultat  

 Jan - Aug Jan - Aug Helår Helår Helår  

 2018 2017 2018 2018 2017  

Den löpande verksamheten       

Periodens/årets resultat 133 131 51 3 49  

Justering för av- och nedskrivningar 73 70 116 112 107  

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 69 66 103 100 95  

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 275 267 270 215 251  

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -20 124   42  

Ökning (-) / minskning (+) förråd       

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar -30 -4   -5  

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga avsättningar       

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -188 -243 -82 -203 -104  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 145 188 12 184  

       

Investeringsverksamheten       

Investering immateriella anläggningstillgångar       

Investering materiella anläggningstillgångar -115 -81 -331 -272 -174  

Investeringsinkomster materiella anläggningstillgångar     21  

Förändring finansiella anläggningstillgångar  -8   -18  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 -89 -331 -272 -171  

       

Finansieringsverksamheten       

Förändring långfristiga skulder  1   10  

Förändring långfristiga fordringar  -1   -1  

Minskning långfristiga förutbet kostnader     1  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0   10  

       

Förändring av likvida medel 0 55 0 0 23  

       

Likvida medel vid årets början 269 246 269 269 246  

Likvida medel vid periodens slut 191 301 126 9 269  
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Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr) 

  Utfall Utfall Prognos Utfall  

 Jan - Aug 2018 Jan - Aug 2017 Helår 2018 Helår 2017  

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 686 407 -100 64  

Kommunstyrelsen 9 791 8 594 466 8 195  

- Kommunledningsförvaltningen 8 792 7 191 452 7 863  

- Räddningstjänsten 999 1 403 14 332  

Barn- och utbildningsnämnden -4 500 -5 719 -8 200 -16 819  

Fastighets- och servicenämnden 7 342 9 590 -2 500 2 975  

Kultur- och fritidsnämnden 4 867 4 631 0 3 448  

Miljö- och tillsynsnämnden 316 -140 -100 56  

Samhällsbyggnadsnämnden 2 089 5 918 2 502 731  

Socialnämnden -30 112 -26 144 -55 409 -38 688  

Överförmyndarnämnden -15 -421 0 -202  

Summa nämnder/styrelse -9 536 -3 284 -63 341 -40 240  

 

Investeringsredovisning kommunen (tkr) 

  Utfall Budget Prognos Avvikelse  

 Jan - Aug 2018 Helår 2018 Helår 2018 
Budget-

Prognos 

 

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 0 0 0 0  

Kommunstyrelsen 6 880 33 055 36 785 -3 730  

- Kommunledningsförvaltningen 6 206 27 413 32 288 -4 875  

- Räddningstjänsten 674 5 642 4 497 1 145  

Barn- och utbildningsnämnden 1 982 13 407 10 529 2 878  

Fastighets- och servicenämnden 55 387 185 488 121 545 63 943  

Kultur- och fritidsnämnden 12 394 25 496 19 807 5 689  

Miljö- och tillsynsnämnden 118 108 118 -10  

Samhällsbyggnadsnämnden 36 522 86 430 79 457 6 973  

Socialnämnden 1 171 4 107 3 273 834  

Överförmyndarnämnden 20 160 160 0  

Summa nämnder/styrelse 114 474 348 251 271 674 76 577  
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Redovisningsprinciper 
Allmänna redovisningsprinciper 
Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och aktuella 

rekommendationer giltiga för året 2018 från Rådet för kommunal redovisning, med några mindre avvikelser som 

kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i 

kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. 

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen. 

Kommunen tillämpar komponentredovisning sedan 1 januari 2017 och har därmed bytt redovisningsprincip sedan 

årsredovisningen 2016. 

Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med 

upprättandet av delårsrapporten: 

 Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager. 

 Förändringar i pensionsskulden, löneskatt, skatteprognosen och statsbidragen är redovisade i enlighet med 

RKRs uppdaterade rekommendation och är till största möjliga utsträckning beaktade utifrån augustiprognos 

från KPA respektive SKL. 

 Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsbokslut 

 Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre 

omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen. 

 Resultat- och balansräkning redovisas utan noter i delårsrapporten i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut. 

 Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket 

kommunens externa resultaträkning inte gör. 

Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa. 

Sammanställd redovisning 
Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB 

med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår och bolag med mindre än 50 % ingår 

endast med resultatandel. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Samma redovisningsprinciper 

används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det av kommunen 

förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i 

koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens resultat 

redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt 

eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag samt uppskrivningar i syfte att 

korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga 

redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen. 
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Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2018 
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Läsanvisning till nyckeltalen 

Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier: 

 Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av instrumenten för att bedöma grad måluppfyllelse. För att kunna stärka grad av 

måluppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål. 

 Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller 

kan ackumuleras till augusti. Del två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per 

nämnd/bolag. 

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. Ambitionen är alltid att redovisa senast tillgängliga värden. 

Så här läser du nyckeltalen i delårsredovisningens nyckeltalsbilaga 

Del 1 - Nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål 

I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas: 

 Nyckeltalsnamn. Ackumulerade nyckeltal markeras med parentes efter nyckeltalsnamnet 

 Augustivärdet för kvinnor och män, om nyckeltalet är individbaserat.  

 Utfall Piteå augusti. Avser utfallet en tidigare period redovisas det inom parentes efter nyckeltalsnamnet. 

 Utfall Piteå augusti föregående år 

 Utfall Norrbotten augusti 

 Utfall Riket augusti 

Personalnyckeltalen redovisas per juli månad med könsuppdelning för både innevarande och föregående år, på grund av den naturliga eftersläpningen i rapportering av bland annat sjukfrånvaro och timmar utförda av 

timanställda. 

Del 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet 

Andra delen av bilagan består av verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet. Basnyckeltalen ska beskriva en process inom den aktuella verksamheten från Utbud och Efterfrågan till 

Prestation samt resurser i form av Personal och Ekonomi. 

 

I tabellkolumnerna för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas: 

 Basnyckeltalstabellen läses radvis från vänster till höger där respektive rad utgör en process inom verksamheten. 

 Nyckeltalsnamn följt av siffror i fet stil avser utfall totalt. 

 Efter utfall totalt redovisas i kursiverad stil den period som utfallet avser, exempelvis (2017) avser helårsvärdet 2017. Endast senast tillgängliga värde redovisas. 

 Kan utfallet redovisas per kön redovisas det i fet stil enligt formen Kv x,x / M y,y där Kv avser utfall kvinnor och M avser utfall män. 
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Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning 

Barn och unga - vår framtid 

Nyckeltal Aug Kvinnor Aug Män Aug 2018 Aug 2017 
Länet Aug 

2018 

Riket Aug 

2018 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, % 77 % 77 % 77 %  71 %   

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 83 % 81 % 81 %  88 %   

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 89 % 76 % 78 %  82 %   

  -  Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn 34 37 71  86   

  -  Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) 17 37 54  60   

Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %    62 %   

Utbildning, arbete och näringsliv 

Nyckeltal Aug Kvinnor Aug Män Aug 2018 Aug 2017 
Länet Aug 

2018 

Riket Aug 

2018 

Antal invånare (innevarande år: juli) 20 880 21 197 42 077  41 904  10 182 291 

Arbetskraftens storlek 16-64 år (innevarande år: juli) 12 066 12 849 24 915  25 006   

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år 4,4 % 4,7 % 4,5 %  5 % 4,7 % 5,6 % 

  -  Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år 2,3 % 2,4 % 2,4 %  2,7 % 2,6 % 3,1 % 

  -  Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år 2 % 2,2 % 2,1 %  2,3 % 2,1 % 2,5 % 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 6,5 % 7,2 % 6,5 %  6,8 % 6 % 5,6 % 

  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år 2,8 % 3,1 % 3 %  3,2 % 2,8 % 3 % 

  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 2,8 % 4,1 % 3,5 %  3,6 % 3,2 % 2,7 % 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16,6 % 18,8 % 17,6 %  19,6 % 13,2 % 14,6 % 

  -  Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 7,2 % 7,4 % 7,3 %  12 % 6,6 % 7,7 % 

  -  Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 9,4 % 11,4 % 10,4 %  7,6 % 6,6 % 6,9 % 

Demokrati och öppenhet 

Nyckeltal Aug Kvinnor Aug Män Aug 2018 Aug 2017 
Länet Aug 

2018 

Riket Aug 

2018 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats   9  9   

Livsmiljö 

Nyckeltal Aug Kvinnor Aug Män Aug 2018 Aug 2017 
Länet Aug 

2018 

Riket Aug 

2018 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 13,5 5,6 9,4  12 8,2 9,7 

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år 80 125 205  204   
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Personal 

Nyckeltal 
Kvinnor juli 

2018 
Män juli 2018 Juli 2018 Juli 2017 

Kvinnor aug 

2018 

Män juli 

2018 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) 5,9 % 3,5 % 5,4 6,2 6,8 % 4 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) 64 % 79 % 67 % 77 % 74 % 88 % 

Andel heltidstjänster, % 94,5 % 95,1 % 94,6 % 94 % 93 % 95 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) 254 076 79 798 327 382 333 274 254 076 79 198 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet)   94,3 % 93 %   
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Basnyckeltal 

Bibliotek 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal bibliotek/bokbuss 7  (2018) 

 

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 
225 446  (2017) 

 

Bibliotekslån, antal/inv 7,9  (2016) 

 

Antal årsarbetare, bibliotek 23,4  (2017) 

Kv 21,4 / M 2 

Nettokostnad bibliotek, kr/inv 467  (2017) 

 

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 18  (2017) 

 

Antal besökare vid stadsbiblioteket 
110 013  (2017) 

 

Antal lån/besökare 1,47  (2017) 

 

  

Simhallar 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 39  (2017) 

 

Antal besökare simhallar 171 847  (2017) 

 

 Årsarbetare, simhallar 18,5  (2017) 

Kv 14,5 / M 4 

Nettokostnad Idrotts- och 
fritidsanläggningar, kr/inv 1 015  (2017) 

 

Antal simhallar/utomhus pool 4  (2018) 

 

    

Parker 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal kommunala parker 15  (2018) 

 
 Nöjdhet med tillgång till parker, 

grönområden och natur, skala 1-10 7,6  

(2017) 

 

Årsarbetare, parker 8  (2017) 

Kv 1 / M 7 

Nettokostnad parker, kr/inv 456  (2017) 

 

Säsongsanställda, parker 37  (2017) 

Kv 14 / M 23 
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Förskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal förskolor 45  (2018) 

 

Antal barn i förskola 1 968  (2018) 

 

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 
88,2 %  (2017) 

 

Antal barn per lärare (årsarbetare) i 
förskolan 5  (2017) 

 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 
147 816  (2017) 

 

Antal fristående förskolor 6  (2018) 

 

Antal barn i fristående förskola 149  
(2018) 

 

Genomsnitt antal heltidsplatser per 
barngrupp i förskola  (2018) 

 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen förskola, % 62 %  (2017) 

 

Kostnad förskola, kr/inv 6 963  (2017) 

 

Fritidsverksamhet 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal fritidshem i kommunen 21  (2018) 

 

Antal elever i fritidsverksamhet 1 755  

(2018) 

 

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 

54 %  (2017) 

 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 

antal 16,7  (2017) 

 

 

Antal fristående fritids 3  (2018) 

 

Antal elever i fristående fritidsverksamhet 
79  (2018) 

 

 Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 76 %  (2017) 

 

 

Grundskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal skolenheter 25  (2018) 

 

Elever i grundskola, hemkommun, antal 
4 068  (2018) 

 

 Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
grundskolan 11,4  (2018) 

 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, 
kr/elev 118 884  (2017) 

 

Antal högstadieskolor 8  (2018) 

 

Elever i fristående grundskola belägen i 
kommunen, antal 94  (2018) 

 

 Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning grundskola, % 97 %  

(2016) 

 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, 
kr/inv 11 532  (2017) 

 

Antal fristående skolor 3  (2018) 

 

    

Gymnasieskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal inriktningar, egen gy skola 30  (2018) 

 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 
1 641  (2018) 

 

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, 
högskoleförberedande program 

kommunala skolor, andel (%) 82,3 %  
(2017) 

Kv 82,2 % / M 82,4 % 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
gymnasieskolan 10,5  (2017) 

 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev 149 679  (2017) 

 

Antal elever, annan huvudman 151  (2017) 

 

Gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) 
81,4 %  (2017) 

 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning gymnasieskola, % 
81,4 %  (2017) 

 

Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/inv 5 046  (2017) 
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Fastigheter 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal lägenheter (som ägs av 
primärkommunen) 650  (2018) 

 

 Antal bostadsanpassningar 360  (2017) 

 

Årsarbetare, fastigheter 74  (2017) 

Kv 5 / M 69 

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 3 871  
(2017) 

 

Antal lägenheter med rivningsklausul 12  
(2018) 

 

 Planerat underhåll kr/m2 62  (2017) 

 

  

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 127  
(2018) 

 

 Totalarea/inv 6,48  (2018) 

 

  

Antal lägenheter, särskilda boenden 454  
(2018) 

 

 Felavhjälpande underhåll kr/m2 70  (2017) 

 
  

Antal lägenheter, trygghetsboenden 57  
(2018) 

 

 Energikostnad/m2 137  (2017) 

 

  

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 
272 484  (2018) 

 

    

Måltidsservice 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal produktionskök 4  (2018) 

 
 Antal portioner 10 300  (2018) 

 

Årsarbetare, måltidsservice 121,1  (2017) 

Kv 110,1 / M 11 

Nettokostnad för måltidsverksamheten, 
kr/inv 1 736kr  (2017) 

 

Antal tillagningskök 4  (2018) 

 

    

Antal mottagningskök 51  (2018) 

 
    

Städ 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

  Städad golvyta i skolor, m2 114 127  
(2018) 

 

Årsarbetare, städ 86,8  (2017) 

Kv 85,8 / M 1 

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 
905kr  (2017) 
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Räddningstjänst 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Andel invånare som nås av räddningstjänst 
inom 30 min 98,6 %  (2018) 

 

Antal utryckningar som räddningstjänst 
medverkat i 641  (2017) 

 

Antal informationsinsatser inom skydd och 
säkerhet riktat till allmänheten 9  (2017) 

 

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i 
räddningstjänstarbete 40  (2017) 

 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 885  
(2017) 

 

Antal räddningstjänst-personal som rycker 
ut inom 90 sek 6  (2018) 

 

    

Antal räddningstjänst-person tillgängliga 
inom 8-15 min 6  (2018) 

 

    

Antal räddningsvärn 3  (2018) 

 
    

Näringsliv 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal lotsärenden 24  (2017) 

 

Antal företagsbesök av näringslivsenheten 
42  (2017) 

 

Årsarbetare, näringsliv 9  (2017) 

Kv 5 / M 4 

Nettokostnad näringslivsfrämjande 
åtgärder, kr/inv 509  (2017) 

 

Konsument 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal skuldsatta i Piteå kommun 970  
(2017) 

 

Antal pågående ärenden inom budget och 
skuldsanering 159  (2018) 

 

Antal inskickade skuldsaneringar 51  
(2017) 

 

Årsarbetare, konsument 3  (2017) 

Kv 3 / M 0 

Nettokostnad för konsument- och 
energirådgivning, kr/inv 47  (2017) 

 

Antal timmar konsumentvägledning med 
juridisk vägledning per vecka 40  (2017) 

 

Antal konsumentkontakter 655  (2018) 

 

Antal utförda föreläsningar inom 
konsumentområdet 37  (2017) 
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Vuxenutbildning 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Andel invånare 20-64 år som deltar i 
vuxenutbildning 4,9 %  (2017) 

Kv 6 % / M 3,8 % 

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt 
(unika personer) 1 046  (Aug 2018) 

Kv 617 / M 429 

 Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-
64 år 834  (2016) 

 

Antal deltagare upp till och med 24 år i 
vuxenutbildning (unika personer) 359  (Aug 
2018) 

Kv 196 / M 163 

  

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 
2 153  (Aug 2018) 

Kv 1 332 / M 821 

  

Antal studerande SFI 279  (Aug 2018) 

Kv 145 / M 134 

  

Arbetsmarknad 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

  Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, antal 286  (2017) 

Kv 150 / M 173 

 Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, 
kr/inv 622  (2016) 

 

Flyktingsamordning 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal platser, ensamkommande barn 33  
(2018) 

 

 Antal inskrivna ensamkommande barn 23  
(Aug 2018) 

Kv 6, M 17 

 Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv 
184  (2016) 

 

Plan, bygg, mark 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal bygglovsansökningar 482  (2018) 

 

Handläggningstid bygg, dagar 40  (2018) 

 

  

 Antal bygglov per aktuell mätperiod 60  
(Aug 2018) 

 

   

Trafik 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal resor i kollektivtrafik (inkl 
regionaltrafik) 339 076  (2018) 

 

  Nettokostnad gator och vägar samt 
parkering, kr/inv 1 974  (2016) 

 

 Antal resor med länstrafikens lokala linjer 
91 321  (2018) 
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal resor med tätortstrafiken 247 755  
(2018) 
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Livsmedelskontroll 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll  
(2018) 

 

 Genomförda inspektioner, 
livsmedelskontroll  (2018) 

 

 Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, 
myndighetsutövning, kr/inv 51  (2016) 

 

 Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 
150  (2018) 

 

  

Hälsoskydd 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, hälsoskydd  (2018) 

 

 Genomförda inspektioner, hälsoskydd  

(2018) 

 

  

 Antal kontrollerade tobaksobjekt 0  (2018) 

 

  

Miljöskydd 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, miljöskydd  (2018) 

 

 Genomförda inspektioner, miljöskydd  
(2018) 

 

  

 Antal kontrollerade verksamheter i 
inomhusmiljö 68  (2018) 

 

  

Alkoholtillsyn 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn  
(2018) 

 

 Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn  
(2018) 

 

  

 Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd 
58  (2018) 
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Äldreomsorg 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal särskilda boendeplatser 478  (2017) 

 

Antal personer som har hemsjukvård 462  
(2017) 

 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 
månader, äldreomsorgen 20  (Aug 2018) 

Kv 12 / M 8 

Årsarbetare, äldreomsorg 924,9  (2017) 

Kv 862,9 / M 62 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 51 847  
(2016) 

 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, äldreomsorgen 0  (Aug 2018) 

Kv 0 / M 0 

  

Andel invånare 80+ i särskilt boende 
13,8 %  (2017) 

Kv16,2 / M 10 

Antal planerade besök av nattpatrullen 
12 622  (Aug 2018) 

 

  Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, 
kr/inv 65+ 21 132  (2016) 

 

 Antal personer som har hemtjänst 679  
(Aug 2018) 

 

  Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 10 640  
(2016) 

 

Stöd och omsorg 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal särskilda boendeplatser, stöd och 
omsorg 169  (2018) 

 

Antal inledda utredningar av barn och unga 
217  (Aug 2018) 

 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg 6  (Jul 2018) 

 

Årsarbetare, stöd och omsorg 600,6  
(2017) 

Kv 499,5 / M 101,1 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 
1 421  (2016) 

 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg 8  (Jul 2018) 

 

  

 Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd 686  (Aug 2018) 

 

  Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 635  
(2016) 

 

 Antal personer som alkohol- och 
narkotikagruppen ger stöd till 326  (2018) 

 

  Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 712  
(2016) 

 

 Antal besök på alkohol- och 
narkotikagruppen 4 206  (2018) 

 

  Kostnad ordinärt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, 
exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 1 055  
(2016) 

 

    Kostnad särskilt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 
0-64 år 719  (2016) 
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Överförmyndarverksamhet 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal avslutade ärenden senaste 12 
månaderna 142  (2017) 

 

Antal aktiva ärenden 585  (2017) 

 

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 
5  (Aug 2018) 

Kv 4 / M 1 

 

 Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 
100  (2017) 

 

Andel årsräkningar som är granskade inom 
6 månader från sista inlämningsdag 77 %  
(2017) 

 

  

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 
347  (2017) 
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Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr.
Perioden    Januari  t. o. m. augusti

Verksamhet

Budget jan-

aug 2018

Utfall jan-aug 

2018

Budgetavvikelse 

jan-aug 2018

Utfall jan-aug 

2017

Budgetavvikelse 

jan-aug 2017

Budget helår 

2018

Prognos 

avvikelse helår 

2018

Budgetavvikelse 

2017

Budgetavvikelse 

prognos (%)

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 18 558 15 587 2 971 16 251 -2 151 28 319 262 -1 730 0,9%

Politisk verksamhet 1 094 1 122 -28 950 -18 1 642 0 -1 0,0%

Förvaltningsledning 2 565 2 525 41 9 087 -2 195 3 850 -230 -2 348 -6,0%

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 15 213 13 178 2 035 5 921 480 22 827 377 912 1,7%

   Förändring semesterlöneskuld -314 -1 238 924 293 -417 0 115 -293 

STÖD O OMSORG 213 363 241 296 -27 933 202 809 -24 977 327 298 -46 428 -38 222 -14,2%

Avdelningsgemensamt -349 -1 924 1 575 1 715 136 6 930 -988 2 553 -14,3%

   Betalningsansvar 667 277 390 252 331 1 000 500 483 50,0%

   Omvårdnadsintäkter -607 -672 66 -544 25 -910 100 8 -11,0%

   Övrigt avdelningsgemensamt 4 449 4 351 98 2 481 972 6 840 -900 1 719 -13,2%

   Förändring semesterlöneskuld -4 858 -5 880 1 022 -474 -1 191 0 -688 344

Stöd till försörjning 29 921 32 790 -2 869 27 705 -1 389 44 924 -5 600 -1 572 -12,5%

   Försörjningsstöd 12 259 17 266 -5 007 12 523 -1 923 18 388 -8 050 -4 175 -43,8%

   Övriga verksamheter stöd till försörj. 17 662 15 524 2 138 15 182 534 26 536 2 450 2 603 9,2%

Stöd till vuxna med funktionshinder 46 255 54 526 -8 272 42 629 -4 740 69 097 -12 240 -6 211 -17,7%

   Hemtjänst 4 213 5 435 -1 222 3 859 -272 6 320 -1 500 -300 -23,7%

   Bostadsanpassning 2 288 2 450 -162 2 166 -191 3 431 -200 184 -5,8%

   Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2 229 3 041 -813 2 492 -596 3 343 -1 600 -1 406 -47,9%

   Personlig assistans 32 316 39 271 -6 955 30 017 -4 097 48 192 -9 500 -5 498 -19,7%

   Övriga verksamheter vuxfunk 5 209 4 329 880 4 096 416 7 812 560 809 7,2%

Stöd till barn och familj 49 348 62 257 -12 909 51 279 -12 574 74 023 -20 150 -22 193 -27,2%

   Institutionsvård, barn och unga 3 458 9 949 -6 491 8 826 -6 085 5 188 -9 400 -9 169 -181,2%

   Förstärkta familjehem 4 400 5 592 -1 192 3 926 -76 6 600 -2 100 -2 600 -31,8%

   Familjehem 8 834 9 520 -686 9 376 -1 647 13 250 -1 300 -2 191 -9,8%

   Övriga verksamheter barn och familj 32 656 37 196 -4 540 29 151 -4 766 48 985 -7 350 -8 233 -15,0%

Psykosocialt stöd 88 188 93 647 -5 459 79 481 -6 409 132 324 -7 450 -10 800 -5,6%

   Hemtjänst 417 334 83 248 306 625 100 505 16,0%

   Psykiatriboenden 17 453 18 120 -667 13 359 -88 26 151 -500 -1 012 -1,9%

   LSS-boenden 50 148 51 439 -1 291 42 712 -623 75 262 -1 500 -2 039 -2,0%

      Gärdet 1 828 1 356 472 218 1 547 2 744 1 358 0,0%

      Boendegrupp 1 9 588 10 027 -439 9 258 253 14 390 137 0,0%

      Boendegrupp 2 10 684 11 096 -412 9 961 -1 822 16 036 -2 257 0,0%

      Boendegrupp 3 9 017 8 959 58 9 259 -926 13 531 -1 281 0,0%

      Boendegrupp 4 7 579 7 796 -217 7 495 -114 11 375 -94 0,0%

      Boendegrupp 5 8 845 9 735 -890 7 966 -50 13 277 -374 0,0%

   Institutionsvård vuxna 6 196 10 309 -4 113 11 612 -5 539 9 293 -6 100 -7 490 -65,6%

   Övriga verksamheter psykosocialt stöd 13 974 13 445 529 11 551 -464 20 992 550 -764 2,6%
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Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr.
Perioden    Januari  t. o. m. augusti

Verksamhet

Budget jan-

aug 2018

Utfall jan-aug 

2018

Budgetavvikelse 

jan-aug 2018

Utfall jan-aug 

2017

Budgetavvikelse 

jan-aug 2017

Budget helår 

2018

Prognos 

avvikelse helår 

2018

Budgetavvikelse 

2017

Budgetavvikelse 

prognos (%)

ÄLDREOMSORG 314 575 319 441 -4 866 264 088 2 156 478 557 -9 243 1 264 -1,9%

Avdelningsgemensamt 80 112 83 595 -3 483 65 033 1 998 118 618 -5 400 5 086 -4,6%

   Betalningsansvar 317 7 310 161 35 476 300 187 63,1%

   Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 63 863 71 183 -7 320 58 047 -4 119 94 570 -7 000 -6 716 -7,4%

   Färdtjänst 1 832 1 811 21 1 546 57 2 750 0 -1 0,0%

   Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 14 100 10 593 3 506 5 279 6 024 20 823 1 300 1 836 6,2%

Framtidens äldreomsorg 2 582 1 190 1 392 1 660 1 965 3 823 1 500 2 393 39,2%

Ordinärt boende 48 358 45 522 2 837 43 495 -316 72 193 1 000 -48 1,4%

   Hemtjänstproduktion & anhörigvård 15 359 13 447 1 912 12 383 -1 109 23 041 1 000 -394 4,3%

   Äldrecentrat 16 178 16 731 -553 1 201 219 24 032 -400 362 -1,7%

   Bostadsanpassning 2 426 1 626 800 2 238 -115 3 640 0 -148 0,0%

   Övriga verksamheter ordinärt boende 14 395 13 717 678 27 674 690 21 480 400 221 1,9%

Särskilt boende 171 623 176 720 -5 097 145 011 -2 487 254 380 -4 800 -3 602 -1,9%

   Österbo 16 534 16 112 422 14 039 -183 24 509 400 45 1,6%

   Källbogården 14 294 15 104 -810 11 619 -271 21 203 -1 000 -231 -4,7%

   Öjagården 12 192 12 825 -633 10 452 -72 18 081 -700 -154 -3,9%

   Norrgården 18 922 19 133 -211 15 827 122 28 036 200 102 0,7%

   Mogården 19 438 20 653 -1 214 16 495 1 28 800 -1 500 -259 -5,2%

   Hortlaxgården 19 446 20 287 -841 17 455 -1 121 28 815 -1 000 -1 664 -3,5%

   Roknäsgården 13 935 14 413 -478 11 970 -52 20 650 -400 -135 -1,9%

   Berggården 22 157 22 435 -278 17 851 -111 32 846 -200 -190 -0,6%

   Rosågränd 6 065 6 446 -381 5 587 -501 8 985 -400 -760 -4,5%

   Munkberga 13 381 14 077 -696 11 355 -464 19 823 -800 -938 -4,0%

   Villa Utkiken 5 556 5 336 219 10 -10 8 240 300 - 3,6%

   Övriga verksamheter särskilt boende 9 703 9 900 -197 12 360 165 14 392 300 583 2,1%

Hälso och sjukvård 32 751 33 992 -1 240 22 676 334 48 693 -1 600 -170 -3,3%

   Hemsjukvård 20 387 20 955 -569 13 160 43 30 249 -800 233 -2,6%

   Rehabenheten 12 365 13 036 -672 9 516 291 18 444 -800 -404 -4,3%

Omvårdnadsintäkter -12 759 -13 544 785 -11 383 889 -19 150 1 100 1 575 -5,7%

   Förändring semesterlöneskuld -8 092 -8 033 -59 -2 403 -227 0 -1 043 702

Totalt Socialtjänsten 546 496 576 324 -30 112 483 148 -24 971 834 173 -55 409 -38 688 -6,6%
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Månadsuppföljning ekonomi augusti 2018 
 
Socialförvaltningen har till och med augusti en budgetavvikelse på -30,1 mkr. Prognosen för helåret är 

en budgetavvikelse på -55,4 mkr.  

 

Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet av 

anmälningar och ärenden är högt samt att intäkterna från migrationsverket har minskat pga striktare 

regler. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat jämfört med samma period 2017, under 

sommarmånaderna har det dock skett en minskning i utbetalningarna till följd av att vissa personer har 

sysselsättning under perioden. Inom psykosocialt stöd har antalet placeringar på institutionsvård 

minskat under sommaren vilket har bromsat kostnaderna något. Verksamheten arbetar med att se över 

och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna för att förbättra resultatet.  Inom personlig 

assistans är prognosen något försämrat jämfört med tidigare månader, detta beror i stort på en 

kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. Verksamheten arbetar med att se över de 

beställda hemtjänsttimmarna för att minska dem. 

 

På äldreomsorgen gjordes en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett 

rättvisande sätt jämföra årets resultat med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa 

verksamheter flyttats om samt att ett nytt VO har tillkommit; hälso- och sjukvård. Särskilt boende är 

det område som har svårast att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta husen har svårt att klara 

personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat 

högre bemanning. Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har ledd till att man har tagit in 

bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 0,8 mkr. det enskilt största minuset ligger på beställare 

hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under avdelningsgemensamt där man utför betydligt fler 

hemtjänsttimmar än budgeterad. Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom 

Framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att 

omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott. 

 

Politik, Förvaltningsledning och administration 
 

Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på ett överskott om 2,9 mkr 

för perioden att jämföra med föregående år då budgetavvikelsen var -2,3 mkr. Under året har 

bemanningsenheten bättre förutsättningar att klara sin budget eftersom ersättningarna har korrigerats 

samt att inga nya bemanningspooler är planerade vilket initialt ökade kostnaderna under fjolåret. 

Prognosen för hela området är 0,3 mkr. För bemanningsenheten är prognosen -0,2 mkr vilket beror på 

att vissa bemanningspooler inte har upparbetat tillräckligt mycket överskott inför semesterperioden. 

Inom administrationen har vissa oförutsedda kostnader uppkommit så som utbetald sparad semester 

till pensionär, utbetalning av avgångsvederlag samt ökad lokalhyra och viss ofinansierad 

dubbelbemanning inom administrationen på grund av pensionsavgångar. 

 

 

Stöd och Omsorg 
 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 28,5 mkr, vilket är 2,9 mkr sämre än i juli 

och ca 3 mkr sämre än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -46,4 

mkr. 

 
Stöd till försörjning Under årets första månader har trenden varit att det varit fler hushåll i år jämfört 

med föregående år. Under augusti har dock antalet minskat och är i nivå med 2017.  Dock oklart om 

detta håller i sig då sommarmånaderna brukar ha färre antal hushåll utifrån möjligheten till 

sommarjobb. Fler hushåll under 2018 leder till ökade kostnader och kostnaden till och med augusti är 
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3,5 mkr högre än 2017. Gruppen arbetslösa utan ersättning och gruppen i etableringsprogrammet står 

för en stor del av medborgarna som uppbär försörjningsstöd. Även gruppen Ensamkommande unga 

samt hushållen med ohälsa fortsätter att öka jämfört med 2017. 

 

Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett arbete med 

samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa, med målet att förbättra samverkan och 

utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna.  

 

För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring förbättrad 

samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. Översyn av rutiner och 

samverkansdokument samt gemensam planeringsdag ingår bl.a. i arbetet. 

 

Stöd till vuxna med funktionshinder Förvaltningen ser utmaningar med försäkringskassans ändrade 

regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade kostnader hos Piteå kommun. Beräkningar av 

kostnadsövervältring till kommunen visar på utökade kostnader för 2018 på ca 11 mkr. Personlig 

assistans har idag en budgetavvikelse på – 7 mkr, prognosen för helåret är – 9,5 mkr. 

 

Stöd till barn och familj Intäkterna som kan återsökas från Migrationsverket har minskat jämfört mot 

föregående år. En orsak till detta är att Migrationsverket har skärpt regler för återsökningar vilket 

genererar fler avslag för Piteå kommun. Dessutom har schablonbeloppen som kan återsökas sänkts. 

Antalet vårddygn inom institutionsvården har minskat samt att det varit billigare placeringar har 

medfört att kostnaderna har minskat jämfört med 2017.  

 

Det är tre barn placerade enligt LSS där vi kan återsöka kostnaderna för en av dessa hos 

Migrationsverket. Totalt har det inneburit en kostnad på 3,1 mkr under de åtta första månaderna 

jämfört med föregående år då inget barn var placerat. Ledningen på SO ser över alternativa 

hemmaplanslösningar för att eventuellet minska kostnader. Budgetavvikelsen är för barn och familj 

-12,9 mkr och prognosen för helåret är -20,1 mkr. 

 

Psykosocialt stöd Inom institutionsvård vuxna har antalet placerade minskat något sedan juli och är 

nu 16 stycken varav 1 LVM. Totalt under året har det varit 4 LVM placeringar. Budgetavvikelsen för 

institutionskostnaderna är på -4,1 mkr och prognosen för helåret är på -6,1 mkr.  Inom boendena har 

avvikelsen ökat för psykiatriboendena medan LSS-boendena har minskat sin budgetavvikelse jämfört 

med juli. Arbete pågår med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna för att 

minska underskottet. Psykosocialt stöd har en budgetavvikelse till och med augusti på – 5,5 mkr och 

prognosen för helåret är -7,5 mkr. 

 

 

Äldreomsorg 
 
Äldreomsorgens resultat t.o.m. augusti är -4,9 mkr (varav semesterlöneskulden är -0,1 mkr) vilket är 

2% i budgetavvikelse. Helårsprognosen för ÄO (inkl. semesterlöneskulden på -1,0 mkr) sätts till -9,2 

mkr. 

 

Avdelningsgemensamt har ett resultat på -3,6 mkr t.o.m. augusti. De flesta konton inom VO-området 

gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till detta är att det vid ingången 

av 2018 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare 

motsvarar ca. 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca. 725 tim/dag. I 

augusti är det 781 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat. Detta leder till ett stort 

underskott för beställare hemtjänst. 
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Jobbet med att skärpa av biståndsbedömningen fortsätter för att hålla nere minuset på hemtjänst-

timmarna. Höjningen av timtaxan förra året har dock inte gett någon märkbar effekt på resultatet 

eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots avgiftshöjningen. Eftersom Norrgården varit 

drabbat av en vattenskada är det flera lägenheter som står tomma på grund av renovering. Arbetet med 

att kunna öppna 9 lägenheter som ersättning för dessa pågår och förmodas blir klart under hösten. Ca. 

25 personer står i kö för särskilt boende och har således stora hemtjänstinsatser i dagsläget. 

Helårsprognosen för avdelningsgemensamt sätts därför till -5,4 mkr. 

 

Framtidens äldreomsorg har t.o.m. augusti ett resultat på 1,4 mkr. Framtidens äldreomsorg är ett 

omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att flyttas ut till andra verksamheter. 

Helårsprognosen sätts till 1,5 mkr. 

 

Ordinärt boende har ett periodresultat på 2,8 mkr t.o.m. augusti. De flesta verksamheterna gör plus-

resultat under perioden men Äldrecentrat har svårt att klara budgeten. Anledningen till detta är oroliga 

vårdtagare samt långvarig sjukdom bland såväl boende som personal. Det är problematiskt att sätta 

prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut i 

efterhand och korrigeras mot avdelningsgemensamt, det gör att period-resultatet kan ändras. Detta i 

kombination med att några verksamheter, ex. bostadsanpassningen, faktureras sent på året gör att 

helårsprognosen för ordinärt boende endast sätts till 1,0 mkr trots ett starkt periodresultat. 

 

Särskilt boende har t.o.m. augusti ett resultat på -5,0 mkr. Den stora försämringen från maj månad 

beror till stor del på att fakturorna för inhyrda sjuksköterskor har inkommit till ÄO, kostnaden för 

dessa är hittills 1,7 mkr. Kostnaden för en inhyrd sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie 

personal vilket totalt ger en fördyring för verksamheterna om ca. 0,8 mkr. Det har varit brist på 

sjuksköterskor under hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara 

bemanningskraven. Underskottet i övrigt beror på att de flest boendena har svårt att klara 

personalbudgeten. En anledning till detta är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som 

har fordrat högre bemanning, endast på Mogården kan denna kostnad beräknas uppgå till 0,2 mkr per 

månad. Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid samt att 

det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många i personalen, såväl ordinarie som 
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vikarier, har drabbats av influensa och magsjuka. Mogården och Hortlaxgården har varit extra hårt 

drabbade av dessa sjukdomar, totalt på samtliga särskilda boenden uppgår sjuklönerna till drygt 2,4 

mkt vilket är 0,5 mkr mer än under motsvarande period 2017. 

 

Norrgården har haft en vattenskada och fått hålla 12 platser stängda på grund av det. 

Fastighetskontoret som är hyresvärd och står för renoveringen ska kreditera ÄO för tomhållningen av 

platser men kreditfakturan på 0,2 mkr för augusti månad var försenad. Villa Utkiken som startades 

under hösten 2017 fortsätter göra ett bra resultat. Detta i kombination med att några boenden går med 

noll- eller plusresultat gör att helårsprognosen sätts till -4,8 mkr. 

 

Hälso- och sjukvård har ett resultat på -1,3 mkr t.o.m. augusti. Hemsjukvård dag, rehabteamet och 

hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till hemsjukvård natts negativa resultat är 

att en anställd som gått i pension har mycket innestående semester och komptid som betalats ut under 

våren och sommaren. Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den 

nya utskrivningslagen, i vilken omfattning är dock ännu oklart. Helårsprognosen är -1,6 mkr. 

 

Omvårdnadsintäkterna har t.o.m. augusti ett resultat på 0,8 mkr och helårsprognosen är 1,1 mkr. 

Färdtjänsten tillsammans med riksfärdtjänsten har ett nollresultat t.o.m. augusti och helårs-prognosen 

är 0 mkr. Semesterlöneskulden är -0,1 mkr för perioden och helårsprognosen är -1,0 mkr. 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med enskilt

huvudmannaskap (PBL 4 kap 8 § punkt 2)

GataGATA

NaturNATUR

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BostäderB

Tekniska anläggingar - luftledning

E
1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Största byggnadsyta per tomtplats är 175 kvadratmeter

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvadratmeter

Största byggandsarea för komplementbyggnad är 50 kvadratmeter

Högst tre byggnader får uppföras på varje fastighet (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

0,0

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

p Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns.

Komplementbyggnader ska placeras minst 2 meter från tomtgräns

(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b Lägsta sockelhöjd på byggnad ska vara minst 2,5 meter över

nollplanet (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1

eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Kommunen är inte huvudman för allmän plats (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)
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Planbeskrivning 
 

Handlingar 

Planen omfattar följande handlingar: 

 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Samrådsredogörelse  

 Granskningsutlåtande 

 Fastighetsförteckning 

 

Planens syfte 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för cirka elva nya fritidshustomter på näset mellan 

fastlandet och Nörd-Haraholmen (se planillustration samt figur på framsidan av denna handling). Ett 
genomförande av detaljplanen kan skapa attraktiva tomter för fritidsbebyggelse i ett relativt 

centrumnära område i direkt anslutning till havet. 

Förenlighet med 3,4, och 5 kap. miljöbalken 

Kapitel 3, miljöbalken 

Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten och preciserar 
vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse.  

 

Norrbottens kust och skärgård är utpekat som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

(1998:808). Planområdet är delvis beläget inom detta riksintresseområde. Riksintresset bedöms 
påverkas i måttlig utsträckning vid ett genomförande av detaljplanen. Konsekvenserna av ett 

genomförande bedöms dock som små, tack vare fortsatt möjlighet till passage över näset. 

Kapitel 4, miljöbalken 
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse för t.ex. natur och 

kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv.  

 
Norrbottens skärgård är utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken 

(1998:808).  Beskrivningen av riksintresseområdet lyder ”Natur- och kulturvärden som i sin helhet är 

av riksintresse och av betydelse för turism och friluftsliv”. Riksintresseområdet omfattar såväl havs- 

som kustområden inom och i närheten av planområdet. Riksintresset omfattar knappt halva 
planområdet och bedöms påverkas i måttlig utsträckning vid ett genomförande av detaljplanen. 

Konsekvenserna av ett genomförande bedöms dock som små, tack vare fortsatt möjlighet till passage 

över näset. 

Kapitel 5, miljöbalken 

Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet inom vissa geografiska områden eller för 

hela landet. För att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön finns 
miljökvalitetsnormer för t.ex. buller, luft och vattendrag reglerade. Ett genomförande av föreslagen 

detaljplan bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer överskrids. 
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Plandata 
 

Läge 

Planområdet ligger cirka 12 kilometer öster om Piteå centrum, se figur 1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Areal 

Planområdet omfattar ett cirka fem hektar stort markområde. Planområdet är väl avgränsat kring det 

område som avses att bebyggas och andelen naturmark är begränsad. Avgränsningen har gjorts 
framförallt med syfte att inte ta strandskyddade områden i anspråk samt att fortsatt möjliggöra passage 

över näset för friluftslivet. Hela planområdet är beläget utanför strandskyddade områden (se figur 2).  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Markägarförhållanden 

Marken inom planområdet är privatägd. 

Figur 1. Översiktskarta över aktuellt planområde utpekat med rött i öster. 

Figur 2. Inom rödmarkerade 

områden gäller utökat 

strandskydd på 300 meter och 

inom blåstreckade områden 

gäller generellt strandskydd på 

100 meter. Planområdet ör 

markerat med lila (Länsstyrelsen, 

Beslut om utvidgat strandskydd, 

Dnr 511-12282-13). 
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Tidigare ställningstaganden 
 

Översiktsplan 

Enligt gällande översiktsplan för Piteå kommun (Piteå 2030, antagen december 2016) är större delen 

av planområdet markerat som Bebyggelse, planerad (se figur 3), som i översiktsplanen definieras som 
”Område där bebyggelse föreslås”. Planområdet berörs även av Närnatur, särskild betydelse (se figur 

4). Detta område beskrivs i översiktsplanen som ”Natur- och grönområden som utgör värdekärnor med 

kombinerade sociala och ekologiska värden med betydelse för Piteås identitet. Områdena är särskilt 
betydelsefulla och har en överordnad roll i grönstrukturen”. Planområdet berörs även av 

Utvecklingsområden natur (se figur 5). Detta område beskrivs i översiktsplanen som ”Särskilt 

värdefullt naturområde med högt ekologiskt värde och social utvecklingspotential. Skydd kan 

övervägas och plan för skötsel och utveckling tas fram för att områdets attraktivitet, tillgänglighet och 
värden ska kunna öka. Vid tillståndsgivning och planläggning ska dessa områden undantas från 

verksamheter som påverkar värdena”.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Figur 3. Planerad 

bebyggelse enligt 

gällande översiksplan 

markerad med orange. 

Ungefärlig plangräns är 
markerad med röd linje. 

Figur 4. Närnatur av 

särskild betydelse enligt 

gällande översiktsplan 

markerad med grönt. 

Ungefärlig plangräns är 
markerad med röd linje.  

 

Figur 5. 

Utvecklingsområden 

Natur enligt gällande 

översiktsplan markerad 

med grönt. Ungefärlig 

plangräns är markerad 
med röd linje.  
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Efter planprogrammets godkännande (läs under rubrik Planprogram nedan) har översiktsplanen 
anpassats utifrån inriktningen att bebygga området. Detaljplanen är därför till stora delar förenlig med 

översiktsplanen. Det är endast de planerade bostäderna i södra delen av planområdet som inte har 

uppenbart stöd i översiktsplanen. Då detta område dels ligger i direkt anslutning till befintlig 

fritidsbebyggelse och väg, dels då området är av begränsad storlek, bedöms detaljplanen inte motverka 
översiktsplanens intentioner. Området beskrivs enligt gällande översiktsplan som natur- och 

grönområde och att det utgör värdekärnor med kombinerade sociala och ekologiska värden. 

Skogsområdet för de nya bostadstomterna är avverkad, vilket bör kunna ses som att de tidigare 
värdena har gått förlorade. Planområdets avgränsning mot strandområdet och natursläpp som har 

säkerställts igenom planområdet bedöms säkerställa att omgivande natur- och grönområden med dess 

särskilda värden bibehålls både ekologiskt och socialt. 

Detaljplan 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. Detaljplanerad fritidsbebyggelse finns dock norr om 

planområdet, längs Nörd-Haraholmens västra strand.  

Planprogram 
Ett planprogram har godkänts för området. Planprogrammet visar var ny bebyggelse kan lokaliseras 

samt vilken exploateringsgrad som bör tillåtas per tomtplats. Strandskyddet ska beaktas och en frizon 

lämnas på näset för att möjliggöra passage för det rörliga friluftslivet. Figur 6 visar en principskiss på 
hur området kan bebyggas. Detaljplanen har utformats helt i enlighet med planprogrammets 

intentioner.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behovsbedömning och betydande miljöpåverkan  

En strategisk miljöbedömning (3§, kap 6 miljöbalken) ska göras för planer och program om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningsprocessen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till 

ställningstagandet om betydande miljöpåverkan kan förväntas. Behovsbedömningen utgör också ett 

viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver utredas vidare i 

planbeskrivningen eller i en separat MKB.  
 

Figur 6. Utdrag ur planprogrammet som ger anvisningar om var nya bostäder får anläggas 

(markerat med gult). Grön pil och symboler illustrerar möjlig passage för det rörliga friluftslivet. 
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Med behovsbedömningen som underlag och efter samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län har 
Piteå kommuns Samhällsbyggnadsnämnd beslutat att den sammanvägda bedömningen blir att 

detaljplanen för Pitholm 1:3 bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan (beslut 2016-09-13). 

Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande 2016-06-14 meddelat att de delar kommunens uppfattning om 

att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt §§ 11-12, kap 6 miljöbalken ska tas fram. 

 

Risk för påverkan har i kommunens behovsbedömning tagits upp framförallt när det gäller: 
 

Rekreationsområde  Starkt friluftsintresse i området. Viktig passage för friluftslivet såväl 

sommar som vinter. 

 
Tyst/ostört område  Ökad närvaro i ett idag lågexploaterat område. 

 

Barriäreffekter  Risk att ny bostadsbebyggelse ger känsla av att området är privatiserat. 
Påverkar passager för friluftslivet. 

 

Grundvattenkvalitet  Enskilda avloppsanläggningar innebär ökad risk för miljöbelastning på 
grundvatten, strandområden och havsvikar. 

 

Landskaps/stadsbild  Ett tidigare orört område exploateras. 

 
Markområde  Den östra stranden är lågexploaterad. Planförslaget innebär förtätning 

och indirekt påverkan på strandområdet. Risk för siktröjning mellan 

tomter och strandområde. 
 

Skyddsvärd naturmiljö  Risk för störningar på ett rikt fågelliv, påverkan på skogliga naturvärden 

och nyckelbiotoper och påverkan på sammanhängande, lågexploaterad 
havsstrand. 

 

Rödlistade/hotade arter Risk för påverkan när det gäller ävjebrodd, ullticka och spillkråka. 

Generell risk för möjligheten för flora och fauna att röra sig mellan olika 
områden. 

 

Risk för betydande miljöpåverkan har i kommunens beslut motiverats med att miljökvalitetsnormerna, 
det rörliga friluftslivet, hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt kan komma att 

påverkas negativt som en följd av näringsutsläpp och ökad exploatering genom den nya bebyggelsen. 

 

En MKB har tagits fram till planförslaget. Den behandlar främst de aspekter som lyfts fram i 
behovsbedömningen inom de områden som nämnts i föregående stycke, men även aspekter som 

framkommit under det fortsatta detaljplanearbetet. En sammanfattning från MKB:n, där 

konsekvenserna av ett genomförande av planförslaget beskrivs, följer nedan: 
 

Ny bebyggelse kan innebära påverkan på vattenkvaliteten genom exempelvis 

dagvattenhantering, spill av petroleumprodukter, avloppshantering och skötsel av 
tomter. Bebyggelse och anläggningsarbeten kan därmed orsaka negativ påverkan på 

grund- och ytvattenkvalitet. Risken för sådan påverkan bedöms vara liten. 

 

Avlopp kan innebära negativ påverkan på grund- och ytvatten genom direkta och 
diffusa utsläpp av avloppsvatten. Därför kommer en gemensam anläggning att förordas 

och yta för ändamålet reserveras i planen.  
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Negativ påverkan på grundvattnet kan även uppstå vid schaktning och byggnation inom 
området då markens naturliga skyddsskikt kan skadas eller förstöras. Geotekniska 

undersökningar kan behöva genomföras för att fastställa grundvattnets nivå och vidta 

eventuella, erforderliga försiktighetsåtgärder. Risken för påverkan bedöms i nuläget 

som liten. 
 

Ett genomförande av planförslaget kommer att påverka riksintresset för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv. Ett byggnadsfritt område lämnas mellan befintlig och planerad 
bebyggelse för att upprätthålla möjlighet till passage över näset, i första hand för 

vinterturism och friluftsaktiviteter som hundspann samt skoter- och skidåkning. 

Turismen och friluftslivet bedöms påverkas i måttlig utsträckning. Den informella 

parkeringsplatsen norr om de två sydligast belägna tomterna lämnas opåverkad och kan 
fortsatt nyttjas t.ex. för det rörliga friluftslivet. 

 

Planområdet är beläget inom Östra Kikkejaure samebys vinterbetesmarker. Då Nörd-
Haraholmen redan är bebyggd kommer den utökade bebyggelsen i anslutning till den 

redan befintliga bebyggelsen inte att leda till någon påverkan av betydelse för 

rennäringen. Samråd med samebyn har skett, inga synpunkter har inkommit. 
 

Mark kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. Naturmark och habitat kommer att 

försvinna. Ytorna är dock relativt små och består i övervägande utsträckning av 

avverkade skogspartier med redan påverkat/reducerat naturvärde. Det finns också stor 
tillgång på de ianspråktagna naturvärdena i planområdets omgivningar. Påverkan 

bedöms därmed bli av endast ringa omfattning med små konsekvenser. 

 
I direkt anslutning till planområdet, men inom influensområdet, finns ett oexploaterat 

strand- och kustområde med höga värden sett till naturvård och friluftsliv. Inom detta 

område bedöms tillkommande bebyggelse och därigenom ökad mänsklig aktivitet 
innebära risk för negativa konsekvenser i form av ökat slitage, risk för siktröjning etc. 

 

Fler människor kan komma att vistas i och i närheten av strandområdet. Indirekt 

bedöms strandområdet, och dess upplevelsevärde, därför påverkas negativt via den 
förtätning av bebyggelse som planförslaget innebär. Ett tidigare tyst/ostört område 

kommer att påverkas negativt. Konsekvensen bedöms bli liten då den förtätning som 

sker är småskalig sett till hela det värdefulla strandområdet respektive till det stora, 
sammanhängande riksintresseområdet för friluftsliv. 

 

Ytvattenförekomsten Vargödraget kan komma att påverkas av ett genomförande av 

planen, då ny bebyggelse riskerar att påverka vattenkvaliteten t.ex. genom utsläpp av 
avlopps- och dagvatten. På liknande sätt kan också vattenförekomsten 

Haraholmsfjärden komma att påverkas. Risken för påverkan bedöms bli liten till måttlig 

och risk för att miljökvalitetsnormerna inte kommer att kunna uppfyllas bedöms bli 
liten. 

 

Det bedöms inte finnas någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att 
överskridas i området vid ett genomförande av planförslaget. 

 

Ny bebyggelse på Nörd-Haraholmen kommer att påverka landskapsbilden i området. 

Bebyggelsen har placerats i närheten av befintlig bebyggelse samt inom avverkade 
skogsområden vilket minskar negativ visuell påverkan. 

 

Slutsatserna i MKB:n har inarbetats i planbeskrivningen. 
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Kommunala beslut 

Kommunen har godkänt Planprogram del av Nörd-Haraholmen, fastigheten Pitholm 1:3 2015-10-13. 
Kommunen beviljade startbesked till detaljplanen 2016-03-17. Planen genomförs med utökat 

förfarande. 
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Befintliga förhållanden  

Natur 

Nörd-Haraholmen är en halvö cirka 12 kilometer öster om Piteå centrum, som tidigare har varit en ö. 

Den forna ön har till följd av landhöjningen vuxit ihop med Pitholmen. Halvön har en smal och låglänt 
midja som delar upp havet i två vikar. Den nordliga viken är väl skyddad från vindar. Här finns flera 

fritidshus, båthus och båtplatser. Den östra stranden har flacka, långgrunda stränder i ett exponerat 

läge där havets vågor och vindar ständigt omdanar strandområdet. Området är därför olämpligt för 

båtplatser och båttrafik. 
 

Skogsvårdslagen reglerar hur skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 

som den biologiska mångfalden ska bibehållas. Vid skogsbruksåtgärder ska hänsyn tas till andra 
allmänna intressen. För kalavverkad skogsmark som ligger utanför detaljplan gäller plikt att 

säkerställa återväxt enligt Skogsvårdslagens 5 §. Lagen säkerställer att avverkad skogsmark ska 

återbeskogas. Allemansrätten gäller också inom skogsmark. För mark som ingår i detaljplan gäller inte 

återplanteringsplikt enligt 3 § Skogvårdslagen. Därför omfattar planområdet så lite naturmark som 
möjligt. 

Mark och vegetation 

Den tidigare skogsmarken inom planområdet är till stor del avverkad för cirka 3-10 år sedan enligt 
Skogsstyrelsen (Skogliga grunddata, januari 2108). Det finns ett par sparade skogsdungar där vägarna 

delar sig och i anslutning till ledningsgatan, ungefär mitt i planområdet (se figur 7). 

Markanvändningen i planområdets närhet präglas främst av spridd fritidshusbebyggelse, skogsbruk 

och friluftsliv samt viss rennäring. Ny bebyggelse placeras till största delen på kalhyggen. Genom 
området löper en kraftledningsgata. Området på den smalaste delen på näset lämnas fritt från 

bebyggelse för att möjliggöra passage för det rörliga friluftslivet.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

I planområdets närhet finns nyckelbiotop och naturvärden, enligt Skogsstyrelsen (Skogens Pärlor, 

januari 2018), se figur 8. Nyckelbiotop (N1779-2002) är en 1,9 ha stor strandskog mellan vägen och 
kustlinjen, strax öster om planområdet. Biotopens höga värden består av lövsumpskog, rikligt med 

döda träd och högstubbar, rikligt med död ved, sjö/havsstrand gränsar till del av objektet, 

landhöjningsskog, rikligt med lågor samt rik förekomst av vedsvamp/tickor. Biotopen har stora 

ornitologiska värden, bl.a. har hackmärken efter hackspettar noterats. 

Figur 7. Nyligen avverkade skogspartier 

(inringade, ljusgröna partier) inom och i 

närheten av aktuellt planområde 

(rödmarkerat område). Luftledning 

markerad med svart linje med streck. 

(Underlagskarta från Skogliga 
Grunddata, Skogsstyrelsen 2018) 
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Skogsstyrelsen har även avsatt två områden som naturvärden, d.v.s. områden som är viktiga för den 

biologiska mångfalden, men som inte uppfyller kraven för att klassificeras som nyckelbiotop. De två 

områdena är naturvärde N1780-2001 och N1795-2001 ”Månsgrönnan” som utgörs av alsumpskogar 

och är 1,5 respektive 1,9 ha stora. Det 1,9 ha stora sumpskogsområdet finns i sydväst intill vägen. Det 
1,5 ha stora sumpskogsområdet löper syd-sydost om vägen och i huvudsak inom och intill 

ledningsgatan (se figur 8).  

 
En mindre del av det mindre sumpskogsområdet kommer att tas i anspråk vid ett genomförande av 

detaljplanen. Ytan som berörs är dock liten i förhållande till hela det naturvärdesklassade 

alskogspartiet. Mindre än 10 % av naturvärdesarealen bedöms påverkas och därmed bedöms att de 
ekologiska sambanden och förutsättningar för den biologiska mångfalden påverkas endast i liten 

utsträckning. Någon fragmentering av området kommer inte att ske då endast den nordligaste delen av 

naturvärdesområdet tas i anspråk av planområdet. 

 
Vid ett genomförande av detaljplanen föreslås som försiktighetsåtgärd att eventuell förekomst av död 

ved flyttas till omgivande skogspartier utanför tomterna. Avbaningsmassor bör också, i den 

utsträckning sådana kommer att uppstå inom naturvärdet, hanteras varsamt för att kunna återanvändas 
i närområdet.  

 

Längs stränderna växer en albård som bedöms vara värdefull för fågellivet. Stränderna har höga 

naturvärden, men ligger utanför planområdet. 
 

En klassad våtmark finns, enligt våtmarksinventeringen (VMI) med mycket högt naturvärde (VMI-

klass 1). Området benämns ”Våtmark vid Revelviken”, 9 km öster om Piteå och omfattar 57,8 ha (se 
figur 9). Denna ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas närmare av planförslaget. Den 

kan dock komma att påverkas av promenadstråk till och från strandområdet. Som försiktighetsåtgärd 

kan spångar anläggas för att undvika slitage och risk för markskador i våtmarksområdet. 
 

Tidigare genomförda inventeringar (Länsstyrelsen 2016 och Piteå kommun 2012) bekräftar 

strandområdets höga naturvärden med bl.a. värdekärnor i form av sumpskog, albård, örtrika 

strandängar och skyddsvärda arter som t.ex. flera fågelarter, bräkenarter, glasörter, strandsandjägare 
och ävjebrodd. 

  

Figur 8. Nyckelbiotop (rödmarkerat 

område) samt naturvärden 

(orangemarkerade områden) i närheten av 

respektive delvis inom planområdet (violett 

område). Blåstreckade områden utgörs av 

sumpskog (Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen, 
2018). 
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Figur 10. Huvuddelen av marken 

består av moränmark (ljusblå 

färg). Näset i söder samt området 

vid kraftledningen består av 

finsand (orange färg med 

prickmönster).På näset ligger 
också drumliner (lila färg).  

Drumliner är långsmala 

moränavlagringar som skapats 

under glaciärer vid senaste istiden. 

Drumliner ligger utsträckta i isens 

rörelseriktning och uppträder ofta 

i svärmar. (SGU 2017) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2018-05-03 upplyst om att inventeringar och utredning pågår av 

området längs sydöstra kusten av Nörd-Haraholmen för ett eventuellt marint områdesskydd. Planen är 
att de marina miljöerna, och eventuellt också strandmiljöerna, inventeras vidare under sommaren 

2018. Därefter kan en samlad naturvärdesbedömning ske för området. 

Geotekniska förhållanden 

Marken består huvudsakligen av moränmark och finsand. Den sluttar svagt mot söder och/eller öster 

inom föreslagna tomter och bedöms ha goda grundläggnings- och infiltrationsegenskaper, se figur 10.  

 
  

Figur 9. Våtmark med mycket högt 

naturvärde (Planeringsunderlag 

Norrbotten, Länsstyrelsens webbGIS 
2018). 
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Förorenad mark 

Inga verksamheter har förekommit i området. Marken bedöms därför inte vara påverkad av 

föroreningar. 

Radon 

Området bedöms inte ha förhöjd risk för radon. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Marken inom planområdet är relativt plan. Ingen risk för skred föreligger. Tomtplatserna i norra delen 
av planområdet ligger på cirka 1-4 meters höjd över havet (RH 2000). De södra tomterna ligger cirka 

2-2,5 meter över havet (RH 2000).  

 
Havsnivån kommer att stiga till följd av klimatförändringar. Den upplevda landhöjningen kommer 

därmed att avta och upphöra fram till 2100 (Klimatförändringar i Norrbottens kommuner, Piteå, 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport nr 4/2013). Någon risk för översvämning av planområdet till 

följd av förhöjd havsnivå kan därför inte befaras i planområdet inom en överskådlig framtid. Däremot 
beräknas klimatet bli mer extremt, med kraftigare vattenståndsvariationer som följd. Enligt SMHI 

(Höga havsnivåer idag och i framtiden, karttjänst med mätstationer) gör topografin runt Sveriges kust 

och lågtryckens riktning att de största höjningarna förväntas i Västerhavet, södra Östersjön och i 
Bottenviken. 

 

Det högsta beräknade havsvattenståndet visar hur högt vattenståndet kan stiga tillfälligt, under en 

storm. Enligt SMHI:s karttjänst ligger för mätstationen i Kalix högsta beräknade havsvattenståndet 
med dagens klimat på plus 2 meter, relativt medelvattenståndet. För år 2100 ligger den några 

centimeter högre. För mätstationen i Furuögrund ligger värdena för respektive klimatscenario några 

decimeter lägre. Värdena har kompenserats för klimatförändringar och landhöjning. Varken värdena 
för dagens klimat eller för år 2100 ska ses som en absolut övre gräns för hur högt vattenståndet kan 

bli. Dock kan man dra slutsatsen att planområdet till viss del ligger i farozonen för översvämning vid 

stormar.  
 

Enligt Riktlinjer för klimatanpassning (Luleå kommun, fastställd av kommunstyrelsen 2015-01-12) 

ska markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet utformas översvämningssäkra 

upp till +2,5 m i RH 2000. Då man enligt de tidigare presenterade högsta beräknade havsvattenståndet 
kan räkna med cirka två meters höjning över medelvattenståndet och då aktuellt planområde ligger på 

cirka 1-4 meters höjd över havet (RH 2000) bör samma utgångspunkt råda här. En lägsta sockelhöjd 

på 2,5 meter över nollplanet (RH 2000) styrs på plankartan med planbestämmelsen b, för att 
säkerställa att bebyggelsen inom planområdet inte översvämmas. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom influensområdet enligt 

Riksantikvarieämbetet (Fornsök, januari 2018). Inte heller finns några av Länsstyrelsen angivna 
ogranskade fornlämningar (LSTwebbGIS, januari 2018). 

 

Om någon fornlämning påträffas vid anläggningsarbete ska arbetet avbrytas och samråd ske med 
Länsstyrelsen. Tillstånd enligt Kulturmiljölagen måste inhämtas innan arbetet kan återupptas. 

Rennäring 

Östra Kikkejaure är en skogssameby med upp till 3 500 renar i vinterhjorden. Samebyn har sina 

vinterbetesmarker inom bl.a. Piteå kommun. Samebyns norra gräns omsluter Nörd-Haraholmen. 
Riksintresse för rennäringen finns söder om planområdet. Området med lavrika barrskogar används 

som vinterbetesland. Nörd-Haraholmen är inte utpekat som någon strategisk plats eller viktigt område 

för renskötseln, men är beläget inom samebyns vårvinter- och vinterland.  
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Bebyggelseområden 

I anslutning till planområdet, framförallt längs Degerbergsvägen där den viker av norrut, finns 
fritidshus av skiftande karaktär och standard. Det finns också båthus och båtplatser längs 

strandområdena. En mindre grusväg löper parallellt längs den södra fastighetsgränsen fram till spridda 

fritidshus mot den sydöstra kustlinjen. Dessa är placerade på mindre uddar som skjuter ut i havet. 

Tidigare fanns det fiskestugor som senare har byggts om till fritidshus. 
 

Tillkommande bebyggelse placeras i anslutning till befintlig fritidsbebyggelse på den sydvästra delen 

av Nörd-Haraholmen. Merparten av bostadstomterna placerad på tidigare skogsmark som är 
kalavverkad (se figur 11). 

Bostäder 

Detaljplanen skapar möjlighet för ca 10-13 stycken nya tomter, beroende på tomtstorlek, som kan 
bebyggas med fritidsbostäder. Detaljplanen följer i huvudsak de rekommendationer som angavs i 

planprogrammet. Tomterna placeras på näset söder om befintlig väg samt längs den norra 

fastighetsgränsen. En ny väg ska anläggas längs norra fastighetsgränsen. Tomtplatserna placeras söder 

om denna väg. Bebyggelsen placeras då lämpligen på den norra delen av tomterna så att en solbelyst 
friyta kan ordnas på den södra delen av tomten. Detaljplanens byggrätter följer de rekommendationer 

som angetts i planprogrammet. Maximalt 175 kvadratmeter på varje tomt får bebyggas och 

huvudbyggnaden får maximalt uppgå till 100 kvadratmeter. Högst tre byggnader får uppföras på varje 
tomt. Detta innebär att tomterna inte kommer att kunna överexploateras. En högsta nockhöjd på 8 

meter reglerar möjligheten att bygga maximalt två våningar. 

Figur 11. Planillustration som visar hur området kan bebyggas. Bebyggelsen placeras i huvudsak på kalavverkad 
skogsmark. 
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Service 

Området saknar kommunala serviceanläggningar som skolor, förskolor och allmänna 

kommunikationer. Vägar, vatten och avlopp samt hamnar i närområdet är enskilda anläggningar som 
förvaltas av vägföreningar och samfällighetsföreningar. 

Tillgänglighet 

Krav på tillgänglighet och användbarhet för människor med rörelseinskränkningar eller 

orienteringsproblem finns i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen samt i Boverkets 
byggregler, föreskrifter, allmänna råd och tillägg. Kraven gäller för såväl tomter som för byggnader. 

Att tillgänglighetskraven uppfylls vid exploatering av planområdet hanteras i bygglovsskedet. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Omgivande bebyggelse består av fritidshus av skiftande karaktär och standard. Planområdet är 

obebyggt. Det finns ingen enhetlig byggnadskultur i området. Planbestämmelserna saknar därför 

utformningsbestämmelser som påverkar gestaltningen av ny bebyggelse i området.  

 
Friytor 

Lek, rekreation och naturmiljö 

Det finns god tillgång till skog och stränder inom och i planområdets närhet som är allemansrättsligt 

tillgängliga. Bär- och svampplockning samt jakt och fiske förekommer i området under 

sommarhalvåret. Vintertid idkas friluftsliv i form av färder med skoter, skidor och skridskor. 
Framförallt den västra stranden av Nörd-Haraholmen, i anslutning till redan befintlig 

fritidsbebyggelse, nyttjas flitigt för rekreation och friluftsliv. Området saknar större stigar, skoter- och 

vandringsleder. 

Vattenområden 

Planområdet ligger nära havsvikar både i norr och i söder, men i detaljplanen ingår dock inget 

vattenområde. Vattenområdet kommer inte att påverkas av exploateringen då tomtplatserna placeras 
mer än 100 meter från stranden. Stränderna påverkas kanske mest av att fler människor kan komma att 

vistas i området.  

 
Det finns inget fastställt vattenskyddsområde inom eller i närheten av planområdet (Naturvårdsverket, 

2018). Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer för 

samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet. Inga klassade vattenförekomster finns på 

Nörd-Haraholmen, varken yt- eller grundvatten. Däremot finns ett par vattenförekomster inom 
detaljplanens influensområde; Haraholmsfjärden och Vargödraget. 

 

Ytvattenförekomsten Haraholmsfjärden norr om planområdet uppnår miljökvalitetsnormerna Måttlig 
ekologisk status respektive Ej klassad kemisk ytvattenstatus, se figur 12 (enligt 

Vatteninformationssystem Sverige, VISS). Miljökvalitetsnormen (beslutad 2017-02-23) innebär att 

vattenförekomsten ska uppnå God ekologisk status och God kemisk status 2027. 

 
Den måttliga ekologiska statusen beror framförallt på näringsbelastning (fosfor) sommartid vilket 

orsakar syrefattiga förhållanden och där källorna är urban markanvändning och enskilda avlopp.  

 
Miljögifter är utpekat som miljöproblem när det gäller halter av kvicksilver, PDBE, PCB m.m. i fisk 

p.g.a. atmosfäriskt nedfall. Risk finns enligt Vattenmyndigheten att miljökvalitetsnormen inte följs och 

att en god miljöstatus inte uppnås 2021. Vattenförekomsten är också skyddad enligt 
Avloppsvattendirektivet (inom kategori avloppskänsliga vatten/nordlig kust/fosfor). 
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Vattenförekomsten Vargödraget (SE651475-214300), söder om planområdet, se figur 13, uppnår 

enligt VISS miljökvalitetsnormerna Måttlig ekologisk status respektive Uppnår ej god kemisk status. 

Miljökvalitetsnormen (beslutad 2017-02-23) innebär att vattenförekomsten ska uppnå God ekologisk 

status och God kemisk status 2021. Kadmium och kadmiumföreningar har tidsfrist till 2021. 
 

Miljögifter är utpekat som miljöproblem framförallt p.g.a. förhöjda kadmium- och arsenikhalter i 

sediment. Gränsvärden för kvicksilver och PDBE överskrids också i abborre. 
 

Risk finns enligt Vattenmyndigheten att miljökvalitetsnormen inte följs och att en god miljöstatus inte 

uppnås 2021. Vattenförekomsten är också skyddad enligt Avloppsvattendirektivet (inom kategori 
avloppskänsliga vatten/nordlig kust/fosfor) samt ingår i Natura 2000, art- och habitatdirektivet, för 

Vargödraget (SE0820330) med kvalitetskravet gynnsamt tillstånd. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gator och trafik 

Utökad bebyggelse ger förutsättningar för mer trafik till och från området. Planförslaget omfattar cirka 

elva tomter och trafikökningen bedöms bli förhållandevis marginell eftersom etablerad bebyggelse 

redan finns på Nörd-Haraholmen. 
 

På grund av den lite osäkra situationen kring både befintlig och planerad väg är det lämpligt att inte 

planlägga den befintliga vägen (Kogrundvägen) i sydost. Den befintliga vägen ansluter till fritidshusen 

Figur 12. Vattenförekomsten 

Haraholmsfjärden. (VISS, 
Vattenmyndigheten 2018) 

Figur 13. Vattenförekomsten 

Vargödraget. (VISS, 
Vattenmyndigheten 2018) 
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i nordost, utanför planområdet. Denna kan därför få finnas kvar. Något ställningstagande kring 
bildande av gemensamhetsanläggning för befintlig väg som rör planområdet är inte nödvändigt i 

nuläget.  

 

Den nya vägen längs den norra fastighetsgränsen anläggs under förutsättning att tomterna avstyckas 
och förvärvas. Vägen bör kunna ordnas med enkel standard men med god bärighet. Ytskiktet ska bestå 

av grus för att underlätta för avrinning och infiltration. Vägdiken anläggs. På sikt kommer en ny väg 

att anläggas på hela skiftet, längs den norra fastighetsgränsen, vilken kan användas av alla fastigheter 
som är avstyckade från stamfastigheten Pitholm 1:3. Kogrundvägen får i och med detta en ny dragning 

enligt planförslaget. Standarden på vägen blir bättre än nuvarande väg och en 

gemensamhetsanläggning för vägen kommer att bildas. 

Kollektivtrafik 

Det finns ingen kollektivtrafik ordnad fram till området. 

Parkering, utfarter, varumottagning 

Parkering ordnas på respektive tomtplats.  

 
Den informella parkeringsplatsen norr om de två sydligast belägna tomterna kommer att lämnas 

opåverkad, men regleras inte i detaljplanen. Den lilla parkeringsytan kan fortsatt nyttjas t.ex. för 

besökare (skidåkare, skridskoåkare etc.) som vill göra en rundtur runt Nörd-Haraholmen. 

Störningar 

Inga störningar befaras när planen är genomförd. 

 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp samt dagvatten  

Det aktuella området ligger utanför kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Som mest 

beräknas tillkommande bebyggelseområde omfatta 15 tomter med en buffertzon på 50 meter, vilket 

inte utlöser kravet på kommunalt VA. Kommunen har därför inte skyldighet att lösa VA-frågorna, så 
länge det inte uppstår ett behov av samlad lösning av miljö- eller hälsoskäl (tillsyn enligt lagen om 

allmänna vattentjänster). Området ligger inte inom något särskilt känsligt område som omfattas av 

skyddsförordnanden eller Natura 2000-områden för vattendrag.  
 

De enskilda brunnar som finns registrerade inom detaljplanens influensområde är en enskild 

vattenbrunn, en energibrunn samt två stycken brunnar med okänd användning (sannolikt provborrade 

brunnar), se figur 14. Den enskilda vattenbrunnen har anmärkning på förhöjd salthalt avseende 
vattenkvaliteten. Enligt SGU är grundvattenkapaciteten i berggrunden upp till 600 l/h inom aktuellt 

område.  

 
 

 

 
  

Figur 14. Brunnar i närheten av 

planområdet. Grön droppe: 

Vattenbrunn, Grön kvadrat: 

Energibrunn, Rosa/grön prick: 

Brunn med okänd användning. 
(SGU Brunnsarkivet, 2018) 
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I nordöstra delen av planområdet finns en kallkälla. En gemensam vattentäkt för den nya bebyggelsen 
föreslås därför där kallkällan ligger, troligtvis inom planlagt naturområde. Täkten bör placeras på en 

mindre höjd, väl avskild från befintliga och planerade avloppsanläggningar. Vattnet distribueras via ett 

gemensamt ledningsnät. Täkt, ledningsnät och övrig utrustning för vattenförsörjning ska också ingå i 

gemensamhetsanläggningen. Utifrån markägarnas erfarenhet, befintliga vattenbrunnar i området samt 
platsbesök bedöms det tekniskt möjligt att ordna vatten av god kvalitet och kvantitet till området. 

Kapaciteten i berggrunden på upp till 600 l/h är förhållandevis god, men en geoteknisk undersökning 

alternativt provborrning behöver utföras för att närmare fastställa förutsättningarna på platsen 
inklusive vattenkvaliteten. 

 

Det finns många olika enskilda avloppslösningar som kan fungera inom planområdet. Torrklosetter 

eller förbränningstoaletter får anordnas utan särskilt tillstånd.  Förbränningstoalett kan kompletteras 
med en tvåkammarbrunn med efterföljande markinfiltration för bad-, disk- och tvättvatten. En sådan 

anläggning är anmälningspliktig till kommunen. 

 
Många nybyggda fritidsbostäder byggs idag med hög standard på vatten och avlopp. Fritidsbostäder 

används ibland året runt när VA-standarden är hög med vattenklosett. Det kan därför inte uteslutas att 

enskilda avloppsanläggningar kan komma att anläggas. För planområdet förordas att enskilda 
avloppslösningar ordnas gemensamt, där flera fastigheter kan gå samman på en gemensam anläggning. 

Dessa kräver dock tillstånd enligt 13§ FMH (Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd). Ansökan prövas av kommunens avdelning för enskilda avloppsanläggningar.  

 
Avloppsanläggningarna, såväl sådana som enbart servar en tomt samt sådana som servar flera tomter 

gemensamt, bedöms inrymmas inom bostadstomterna (markanvändningen B). Vid anläggande av 

enskild avloppsanläggning är det viktigt att hålla avståndet till dricksvattentäkt/-er. Ett riktvärde på 
detta avstånd är 50 meter i horisontalled, vilket ska motsvara grundvattnets transportsträcka under två-

tre månader. Viktigt vid enskilt avlopp med slambrunn är att avloppsbrunnen inte ligger för långt från 

vägen eftersom slambilens slangar måste kunna nå fram till brunnen.  
 

Goda markförhållanden bedöms råda när det gäller infiltration av bad-, disk- och tvättvatten samt 

eventuellt avloppsvatten som genomgått rening i markbädd och efterföljande filtersteg. Likaså gäller 

för dagvatten, som ska hanteras lokalt. Förekommande jordarter (enligt SGUs jordartskarta) är morän 
och sand vilka normalt har goda infiltrationsegenskaper. Inför anläggande av infiltrationsbädd/-ar 

behöver en geoteknisk undersökning utföras för att bekräfta markförhållanden. 

Värme 

I området planeras inte några gemensamma uppvärmningssystem. Elvärme med braskaminer, 
möjligtvis med luftvärmepump som ett komplement, är den mest troliga uppvärmningsformen för 

respektive hus. 

El 

En luftburen elledning passerar genom området. Elledningen kan ligga kvar i nuvarande sträckning.  

Tele 

En teleanläggning finns på fastigheten. Eventuell ombyggnad av denna bekostas av exploatören. 

Avfall 

Pireva ansvarar för renhållningen i kommunen. Gemensamma tunnor för uppsamling och 

mellanlagring av avfall kan placeras längs vägen.  

 

Administrativa frågor 

Generellt strandskydd gäller 100 meter från havet vid planområdet. Utökat strandskydd 300 meter, 
gäller söder och nordost om planområdet. Planområdet ligger helt utanför strandskyddsområdet. 
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Planens genomförande 

Tidplan 

Planen genomförs med utökat förfarande. Nedan presenteras en preliminär tidplan: 

 
Samråd April/maj 2018 

Granskning Juni 2018 

Antagande Oktober 2018 

Laga kraft November 2018 
 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 15 år.  

 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet är därmed enskilt, vilket innebär 

att fastighetsägare inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll av 

allmän plats inom planområdet. Som skäl till det enskilda huvudmannaskapet anges att befintlig väg 
(Degerbergsvägen) är enskild samt att planområdet ligger inom fritidshusområde. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Planen medger att runt elva nya fastigheter kan bildas. Nya fastigheter bildas genom avstyckning från 

fastigheten Pitholm 1:3.  
 

Inom planområdet går en enskild väg, Pitholm ga:53, förvaltad av Degerbergsvägens 

samfällighetsförening. Tillkommande bebyggelse ansluts till denna. Övrig gatumark och naturmark 
upplåts till en ny gemensamhetsanläggning. En gemensam vattentäkt med tillhörande teknisk 

utrustning och ledningsnät ska också ingå i gemensamhetsanläggningen. Samtliga nybildade 

fastigheter inom planområdet knyts till gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggningen 
förvaltas av en samfällighetsförening. 

Ekonomiska frågor 

Fastighetsägaren/exploatören bekostar helt planarbetet och en stor del av plangenomförandet genom 

att bygga ut gatunätet, gräva brunn/-ar och dra fram el samt ansöka om bildande av nya fastigheter och 
gemensamhetsanläggningar hos lantmäteriet. Fastighetsägaren/exploatören säljer sedan tomterna. 

Tekniska frågor 

Grundläggning 

En geoteknisk utredning ska genomföras före grundläggning för att fastställa rätt 

grundläggningsmetod. 

Vattentäkt 

Vattentäkt ska undersökas avseende kapacitet och vattnets kvalitet. När brunn är borrad ska 
vattenprover tas och skickas in för kontroll och analys. Det kan bli aktuellt med mer än en brunn. 

Regelbundna kontroller ska göras av vattnet. 

Enskilda avlopp 

Inför anläggande av infiltrationsbädd behöver en geoteknisk undersökning utföras för att bekräfta 
markförhållandena.  
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Konsekvenser av planens genomförande 
Planen möjliggör byggande på landsbygden relativt centrumnära och bidrar till en attraktiv 

boendemiljö och mötesplats nära havet. Föreslagen detaljplan medger en mindre exploatering vilket 

innebär att värdefulla naturområden i direkt anslutning kan bibehållas. De begränsade byggrätterna 

förordar ett fritidsboende, men möjlighet till åretruntboende finns då planen inte kan styra detta. De 
föreslagna tomterna utgör ett komplement till tätortsbebyggelse.       

 

De nya tomterna ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse men innebär dock att naturmark tas i 
anspråk. Naturmarken används av boende och besökare i området för rekreation såsom bär- och 

svampplockning, promenad, motion och sinnesro. Ett anspråk på naturmark innebär att frilufts- och 

rekreationsmöjligheterna minskar. Ny bebyggelse i ett lågexploaterat område kan tillföra viss 
barriäreffekt och en känsla av att området är privatiserat. För att minimera de negativa konsekvenserna 

bibehålls natursläpp igenom bebyggelsen.  På så vis är det möjligt för människor att röra sig från 

befintliga bebyggelseområden i norr till strandområdet i söder. Tillgängligheten till strandområdet och 

omgivande natur- och skogsområden bibehålls.   
 

Fler människor kan komma att vistas i och i närheten av strandområdet. Indirekt bedöms 

strandområdet, och dess upplevelsevärde, därför påverkas negativt via den förtätning av bebyggelse 
som planförslaget innebär. Ett tidigare tyst/ostört område kommer att påverkas negativt. 

Konsekvensen bedöms bli liten då den förtätning som sker är småskalig sett till hela det värdefulla 

strandområdet. 

 
Utökad bebyggelse ger förutsättningar för mer trafik till och från området. Planförslaget omfattar 11 

tomter och trafikökningen bedöms bli förhållandevis marginell eftersom etablerad bebyggelse redan 

finns på Nörd-Haraholmen. Därmed bedöms också konsekvenserna av den ökade trafiken till och från 
området bli små. Den marginella trafikökningen innebär också att utsläpp till luft bedöms bli 

marginell. Det bedöms inte finnas någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att 

överskridas i området. 
 

Mellan två av tomterna passerar en luftledning. Elledningar ger en negativ påverkan på boendemiljön 

på grund av det elektromagnetiska fält som alstras kring dessa. Avståndet till den planerade 

bebyggelsen bedöms vara tillräckligt stort för att ingen negativ påverkan på människors hälsa ska 
uppstå. Ledningen i sig påverkas inte av ett genomförande av planen. 

 

Planerad bebyggelse innebär tillkommande risker för påverkan på grundvattnets kvalitet genom 
oavsiktliga utsläpp och spill, t.ex. från hantering av avloppsvatten och dagvatten, friluftsaktiviteter 

(p.g.a. spill av petroleumprodukter), dränering och skötsel av tomter och maskiner. Denna mänskliga 

aktivitet riskerar också att medföra negativ påverkan för ytvattenförekomsterna. Negativ påverkan på 
grundvattnet kan även uppstå vid schaktning och byggnation inom kvartersmark då markens naturliga 

skyddsskikt kan skadas eller förstöras.  Konsekvenserna för grundvattnet bedöms dock bli små till 

måttliga.  

 
Goda markförhållanden bedöms råda när det gäller infiltration av bad-, disk- och tvättvatten samt 

eventuellt avloppsvatten som genomgått rening i markbädd och efterföljande filtersteg. 

Förekommande är morän och sand vilka normalt har goda infiltrationsegenskaper. En geoteknisk 
undersökning behöver utföras för att bekräfta denna preliminära bedömning. 

 

Ökad andel boende i området ger ett ökat slitage på naturen. Våtmarken vid Revelviken, som har 

högsta naturvärdesklass, bedöms inte påverkas närmare av planförslaget. Den kan dock komma att 
påverkas av promenadstråk till och från strandområdet. Som försiktighetsåtgärd kan spångar anläggas 

för att undvika slitage och risk för markskador i våtmarksområdet. Den negativa konsekvensen 

bedöms bli liten. 
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Planområdet är beläget inom Östra Kikkejaure sameby där området på Nörd-Haraholmen används som 
vårvinter- och vinterland. Det finns inga viktiga platser eller strategiska områden. Ett kärnområde för 

riksintresse för rennäringen finns längre åt sydväst i form av ett vinterbetesland. Då Nörd-Haraholmen 

redan har etablerad fritidshusbebyggelse kommer den måttliga ökningen med cirka 11 tomter i 

anslutning till redan befintlig bebyggelse och infrastruktur sannolikt inte leda till någon påverkan av 
betydelse för rennäringen. Fler människor i området riskerar att påverka rennäringen då fler rör sig i 

området och i omgivningarna. Påverkan bedöms dock bli liten. 

 
Riksintresseområdet för friluftsliv respektive rörligt friluftsliv kommer i viss utsträckning att påverkas 

genom att mark tas i anspråk för ny bebyggelse. Ungefär halva planområdet ligger beläget inom 

riksintressena. Ytorna är små och det finns fortsatt mycket stor tillgång till riksintresseområdet i 

planområdets omgivningar. De i riksintresset utpekade aktiviteterna bedöms inte påverkas negativt 
annat än i liten utsträckning. Någon betydande barriäreffekt eller fragmentering av riksintresseområdet 

uppstår inte på grund av planen, utan planen har tagit särskild hänsyn till funktion för passage av det 

rörliga friluftslivet i en zon mellan befintliga och planerade bostadsområden. Påverkan bedöms 
därmed inte bli betydande och konsekvenserna för friluftslivet bedöms bli små.  

 

Ny bebyggelse i närheten av vattenförekomsterna Haraholmsfjärden och Vargögrundet kan påverka 
vattenkvaliteten lokalt genom exempelvis avlopps- och dagvattenhantering, friluftslivsaktiviteter (t.ex. 

spill av petroleumprodukter), dräneringar och skötsel av tomter. Risk för påverkan av vattenkvaliteten 

tillkommer framförallt via oavsiktliga utsläpp av avloppsvatten och dagvatten, genom exempelvis 

ledningsbrott eller liknande. En geoteknisk utredning, där bland annat grundvattennivån fastställs, 
stärker förutsättningarna att minimera en eventuell negativ påverkan på grund- och ytvatten samt utgör 

viktigt underlag för att göra en god bedömning av risken för påverkan. Med de underlag som idag 

finns tillgängligt och med hänsyn till utspädningseffekter i de stora vattenförekomsterna bedöms 
risken för påverkan av dessa bli liten till måttlig. 

 

Risk för att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna inte kommer att kunna uppfyllas bedöms 
som liten. Av vikt därvidlag blir att avloppslösningar byggs säkra och underhålls väl för att minimera 

risken för oavsiktliga utsläpp av näringsämnen. 

 

Den riskfaktor som planområdet utsätts för är framförallt översvämning till följd av oväder. Genom att 
styra lägsta sockelhöjd på byggnader till 2,5 meter över nollnivå bedöms risken med översvämmade 

byggnader som liten. Dock kan de låglänta tomterna delvis svämmas över vid oväder.  

 
Bebyggelsen har placerats i närheten av befintlig bebyggelse samt i huvudsak inom avverkade 

skogspartier. Detta motverkar i stor utsträckning en negativ visuell påverkan. Nockhöjden på ny 

bebyggelse regleras för att passa in i området och för att påverkan på landskapsbilden ska bli så liten 

som möjligt. Den tillkommande bebyggelsen kommer att innebära att områden som idag utgörs av 
skogs- och naturmark exploateras och bebyggelsen kommer att synliggöras i landskapet. Utformning 

av byggnader och deras placering inom tomterna bör anpassas så att den visuella effekten blir så liten 

som möjligt. Planförslaget bedöms ge positiva konsekvenser för landskapsbilden.  
 

Aktuell detaljplan har konstatertas inte utlösa kravet på kommunalt VA. Däremot kan det inte 

uteslutas att exploatering enligt aktuell detaljplan tillsammans med eventuell framtida ytterligare 
exploatering kan lägga ökade krav på kommunen, också vad gäller VA och avfallshantering. 

Ytterligare exploatering i området kan ge ökade kommunala kostnader för trafikinfrastruktur, till 

exempel genom ökade bidrag till enskild väg, eller om kollektivtrafik och eventuell gång- och 

cykelväg ska dras ut till området. Vid permanentboende kan också efterfrågan på skolskjuts och 
service såsom hemtjänst och hemsjukvård till området öka. 
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Medverkande tjänstemän 
Arbetet med planhandlingarna har utförts av Ramböll Sverige AB, som underkonsult 

till MAF Arkitektkontor AB. I upprättandet av detaljplanen har Samhällsbyggnad i Piteå kommun 

deltagit.  
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Omslagsbild: Planillustration. Källa: MAF, Samrådshandling, 2016 (reviderad 
2018).  
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Sammanfattning 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för fritidshusbebyggelse inom 
den privatägda fastigheten Pitholm 1:3. Området ligger ca 12 km från Piteå C och 
är beläget på den östra delen av Nörd-Haraholmen. Detaljplanen omfattar tre 
delområden, se figur S1, med totalt 11 st. tomter.  
 

 
Figur S1. Planillustration som visar hur området planeras att bebyggas. Källa: 
MAF, Samrådshandling, 2016.  
 
Detaljplanen upptar en total yta om ca 5 ha. Planförslaget är i huvudsaklig 
utsträckning (för 9 av 11 tomter) förenligt med markanvändning enligt gällande 
översiktsplan. Planen följer i sin helhet politiskt godkänt planprogram. 
 
Planområdet är beläget inom den boreala regionen och omfattas av riksintresse 
för friluftsliv och riksintresse för rörligt friluftsliv. Strandskyddade områden berörs 
inte av planförslaget. 
 
Ny bebyggelse kan innebära påverkan på vattenkvaliteten genom exempelvis 
dagvattenhantering, spill av petroleumprodukter, avloppshantering och skötsel av 
tomter. Bebyggelse och anläggningsarbeten kan därmed orsaka negativ påverkan 
på grund- och ytvattenkvalitet. Risken för sådan påverkan bedöms vara liten. 
 
Avlopp kan innebära negativ påverkan på grund- och ytvatten genom direkta och 
diffusa utsläpp av avloppsvatten. Därför kommer en gemensam anläggning att 
förordas och yta för ändamålet reserveras i planen.  
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Negativ påverkan på grundvattnet kan även uppstå vid schaktning och byggnation 
inom området då markens naturliga skyddsskikt kan skadas eller förstöras. 
Geotekniska undersökningar kan behöva genomföras för att fastställa grund-
vattnets nivå och vidta eventuella, erforderliga försiktighetsåtgärder. Risken för 
påverkan bedöms i nuläget som liten.  
 
Ett genomförande av planförslaget kommer att påverka riksintresset för friluftsliv 
och rörligt friluftsliv. Ett byggnadsfritt område lämnas mellan befintlig och 
planerad bebyggelse för att upprätthålla möjlighet till passage över näset, i första 
hand för vinterturism och friluftsaktiviteter som hundspann samt skoter- och 
skidåkning. Turismen och friluftslivet bedöms påverkas i måttlig utsträckning. Den 
informella parkeringsplatsen (ytan norr om de två sydligast belägna tomterna) 
lämnas opåverkad och kan fortsatt nyttjas t.ex. för det rörliga friluftslivet.  
 
Planområdet är beläget inom Östra Kikkejaure samebys vinterbetesmarker. Då 
Nörd-Haraholmen redan är bebyggd kommer den utökade bebyggelsen i 
anslutning till redan befintlig inte att leda till någon påverkan av betydelse för 
rennäringen. Samråd med samebyn har skett, inga synpunkter har inkommit. 
 
Mark kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. Naturmark och habitat kommer 
att försvinna. Ytorna är dock relativt små och består i övervägande utsträckning 
av avverkade skogspartier med redan påverkat/reducerat naturvärde. Det finns 
också stor tillgång på de ianspråktagna naturvärdena i planområdets omgivningar. 
Påverkan inom planområdet bedöms därmed bli av endast ringa omfattning med 
små konsekvenser. 
 
I direkt anslutning till planområdet, men inom influensområdet, finns ett 
oexploaterat strand- och kustområde med höga värden sett till naturvård och 
friluftsliv. Inom detta område bedöms tillkommande bebyggelse och därigenom 
ökad mänsklig aktivitet innebära risk för negativa konsekvenser i form av ökat 
slitage, risk för siktröjning etc. 
 
Fler människor kommer att vistas i och i närheten av strandområdet. Indirekt 
bedöms strandområdet, och dess upplevelsevärde, därför påverkas negativt via 
den förtätning av bebyggelse som planförslaget innebär. Ett tidigare tyst/ostört 
område kommer att påverkas negativt. Konsekvensen bedöms bli liten då den 
förtätning som sker är småskalig sett till hela det värdefulla strandområdet 
respektive till det stora, sammanhängande riksintresseområdet för friluftsliv. 
 
Ytvattenförekomsten Vargödraget kan komma att påverkas av ett genomförande 
av planen, då ny bebyggelse riskerar att påverka vattenkvaliteten t.ex. genom 
utsläpp av avlopps- och dagvatten. På liknande sätt kan också vattenförekomsten 
Haraholmsfjärden komma att påverkas. Risken för påverkan bedöms bli liten till 
måttlig och risk för att miljökvalitetsnormerna inte kommer att kunna uppfyllas 
bedöms bli liten. 
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Det bedöms inte finnas någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att 
överskridas i området vid ett genomförande av planförslaget.  
 
Ny bebyggelse på Nörd-Haraholmen kommer att påverka landskapsbilden i 
området. Bebyggelsen har placerats i närheten av befintlig bebyggelse samt inom 
avverkade skogsområden vilket minskar negativ visuell påverkan.  

1. Bakgrund 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa nya tomter för fritidshus på näset 
mellan fastlandet och Nörd-Haraholmen, se figur 1 för översikt. 

 
Figur 1. Översiktskarta med aktuellt planområde. 
 
Bebyggelsen planeras på den sydvästra delen av Nörd-Haraholmen, på fastigheten 
Pitholm 1:3. Fastigheten är privatägd. Merparten av tomterna är lokaliserade inom 
avverkade skogsmarksområden. Planområdet är väl avgränsat kring det område 
som avser att bebyggas och andelen naturmark är begränsad. Avgränsningen har 
gjorts framförallt med syfte att inte ta strandskyddade områden i anspråk samt 
att fortsatt möjliggöra passage över näset för friluftslivet. Hela planområdet är 
beläget utanför strandskyddade områden. 
 
Området är inte sedan tidigare detaljplanelagt. Enligt gällande översiktsplan (ÖP) 
för Piteå (Piteå 2030, antagen december 2016) är berört markområde redovisat 
som planerad bebyggelse samt som utvecklingsområde natur. Nio av de elva 
tomterna faller inom område för planerad bebyggelse, se figur 2. Detaljplanen är 
därför inte helt förenlig med ÖP:n, även om den i betydande utsträckning är det.  
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De två tomterna i söder har inte stöd i ÖP:n då detta markområde utgörs av 
utvecklingsområde natur. Trots avsaknad av stöd i ÖP bedöms att även dessa 
tomter kan motiveras, framförallt då de lokaliseras i direkt närhet till område för 
planerad bebyggelse (se figur 2) samt inom ett nyligen avverkat skogsparti, jfr 
figur 7. 
 
Någon särskild LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) finns inte. 
 

 
Figur 2. Markanvändning enligt gällande översiktsplan. Rött område avser 
planerad bebyggelse medan grönprickat område utgörs av utvecklingsområde 
natur. Källa: Piteå kommun, webgis, 2018-04-08. 
 
Detaljplanen omfattar ett planområde som successivt har avgränsats till att nu 
omfatta kvartersmark för bostäder, ett vägområde samt områden med naturmark 
och en zon med befintlig ledningsgata, se figur 3. Planområdet omfattar 11 st. 
tomter avsedda för fritidshusbebyggelse och upptar en total yta om ca 5 ha.  

1.1 Planprogram 
Planprogrammet visar var ny bebyggelse kan lokaliseras samt vilken exploater-
ingsgrad som bör tillåtas per tomtplats. Därvidlag ska strandskyddet beaktas och 
en frizon lämnas på näset för att möjliggöra passage för det rörliga friluftslivet. 
 
De 11 nya tomterna kan bebyggas med fritidsbostäder. Två av tomterna är 
placerade söder om befintlig väg, medan de övriga nio tomterna löper parallellt 
med den norra fastighetsgränsen. En ny väg planeras längs denna fastighets-
gräns och sex av tomterna planläggs söder om vägen, se figur 3. 
 
Efter samrådsskedet har anpassning skett så att godkänt planprogram följs (det 
södra delområdet har minskats från samrådshandlingarnas tre tomter till att nu 
inrymma två tomter). 
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Figur 3. Planillustration med tomtstorlekar. Röd linje avser strandskyddat område. 
Källa: MAF plankarta 2016, omarbetat av Ramböll 2018. 
 
 
Bebyggelsen placeras på den norra delen av tomterna. Maximalt får 175 m2 
bebyggas på varje tomt, huvudbyggnaden får vara maximalt 100 m2 stor och 
högst 10 % av tomtarealen får bebyggas. En principskiss för hur området föreslås 
bebyggas framgår av figurer 3 och 4. 
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Figur 4. Planillustration som visar hur området kan bebyggas. Källa: MAF, 
Samrådshandling, 2016. (Reviderad av Ramböll 2018.) 

1.2 Miljöbedömning 
En strategisk miljöbedömning (3§, kap 6 miljöbalken) ska göras för planer och 
program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
I miljöbedömningsprocessen ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas. 
Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om 
betydande miljöpåverkan kan förväntas. Behovsbedömningen utgör också ett 
viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver 
utredas vidare i planbeskrivningen eller i en separat MKB.  
 
Med behovsbedömningen som underlag och efter samråd med Länsstyrelsen i 
Norrbottens län har Piteå kommuns Samhällsbyggnadsnämnd beslutat att den 
sammanvägda bedömningen blir att detaljplanen för Pitholm 1:3 bedöms ge 
upphov till betydande miljöpåverkan (beslut 2016-09-13). Länsstyrelsen har i ett 
samrådsyttrande 2016-06-14 meddelat att de delar kommunens uppfattning om 
att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt §§ 11-12, kap 6 miljöbalken ska tas fram. 
 
Risk för påverkan har i kommunens behovsbedömning tagits upp framförallt när 
det gäller: 
 
Rekreationsområde Starkt friluftsintresse i området. Viktig passage för 

friluftslivet såväl sommar som vinter. 
 
Tyst/ostört område Ökad närvaro i ett idag lågexploaterat område. 
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Barriäreffekter Risk att ny bostadsbebyggelse ger känsla av att området 

är privatiserat. Påverkar passager för friluftslivet. 
 
Grundvattenkvalitet Enskilda avloppsanläggningar innebär ökad risk för 

miljöbelastning på grundvatten, strandområden och 
havsvikar. 

 
Landskaps/stadsbild Ett tidigare orört område exploateras. 
 
Markområde Den östra stranden är lågexploaterad. Planförslaget 

innebär förtätning och indirekt påverkan på strand-
området. Risk för siktröjning mellan tomter och 
strandområde. 

 
Skyddsvärd naturmiljö Risk för störningar på ett rikt fågelliv, påverkan på 

skogliga naturvärden och nyckelbiotoper och påverkan på 
sammanhängande, lågexploaterad havsstrand. 

 
Rödlistade/hotade arter Risk för påverkan när det gäller ävjebrodd, ullticka och 

spillkråka. Generell risk för möjligheten för flora och 
fauna att röra sig mellan olika områden. 

 
Risk för betydande miljöpåverkan har i kommunens beslut motiverats med att 
miljökvalitetsnormerna, det rörliga friluftslivet, hushållning med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt kan komma att påverkas negativt som en följd av 
näringsutsläpp och ökad exploatering genom den nya bebyggelsen.  
 
Föreliggande dokument utgör MKB till detaljplanen för Pitholm 1:3. MKB:n 
behandlar främst de aspekter som lyfts fram i behovsbedömningen inom de 
områden som nämnts i föregående stycke, men även aspekter som framkommit 
under det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Denna version av MKB:n har kompletterats och justerats i enlighet med samråds-
redogörelse 2018-05-08 som upprättats efter genomfört samråd under perioden 
2018-04-12 – 2018-05-03. 

1.3 Avgränsning 
Planprogrammet (som godkänt politiskt 2015-10-13) har anpassats efter rådande 
naturvärden och så att förutsättningar för friluftslivet inte försämras. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan Pitholm 1:3 behandlar de mark-
områden som direkt kommer att beröras av planförslaget. Även de områden som 
är belägna utanför planområdet men som kan tänkas beröras av åtgärderna inom 
planområdet behandlas i MKB:n. Det gäller exempelvis påverkan på yt- och 
grundvatten, ökad trafikmängd på tillfartsvägar, påverkan på skogliga värden och 
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skyddsvärda djur- och växtarter, friluftslivets tillgång till passager inom plan-
området samt effekter på landskapsbild m.m.  
 
Influensområdet är svårt att redovisa med en geografisk gräns, då det ser olika ut 
beroende på vilken aspekt som avses. En ungefärlig avgränsning av detaljplanens 
influensområde visas i figur 5. Det är framförallt detta område som behandlas 
närmare i MKB:n. 
  

 
Figur 5. Detaljplanen (rödmarkerat, mindre område) och dess influensområde 
inom blåfärgad, oval markering. Källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket, 2018. 

1.4 Lokaliseringsalternativ 
Någon alternativ lokalisering har inte studerats närmare. Detaljplanen omfattar ett 
planområde som successivt har avgränsats och anpassats efter rådande 
förutsättningar. 
 
I planområdets omgivningar finns flera olika områdesskydd vilka avsevärt 
försvårar förutsättningarna för att finna lokaliseringar av realistiska/byggbara 
alternativ. T.ex. finns områden med utökade strandskydd i omedelbar anslutning 
till och på ömse sidor av planområdet. Det finns också riksintresseområden samt 
områden med skogliga värden vilka i stor utsträckning kan undvikas med 
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föreslagen lokalisering av tomterna samtidigt som de skyddade områdena gör att 
lämpliga exploateringsalternativ svårligen kan lokaliseras. 
 
Befintlig väg och elledning utgör också en betydande fördel för föreslaget 
planområde. Någon motsvarighet till denna befintliga infrastruktur finns inte på 
annan plats inom fastigheten Pitholm 1:3. 
  
Sammantaget finns inget rimligt/framkomligt lokaliseringsalternativ inom 
fastigheten, varför det föreslagna alternativet bedöms vara det bäst lämpade. 

2. Omgivningsbeskrivning 

Nörd-Haraholmen är en halvö ca 12 km öster om Piteå centrum, som tidigare har 
varit en ö. Den forna ön har till följd av landhöjningen vuxit ihop med Pitholmen. 
 
Halvön har en smal och låglänt midja som delar upp havet i två vikar. Den 
nordliga viken är väl skyddad från vindar. Här finns flera fritidshus, båthus och 
båtplatser. Den östra stranden har flacka, långgrunda stränder i ett exponerat 
läge där havets vågor och vindar ständigt omdanar strandområdet. Området är 
därför olämpligt för båtplatser och båttrafik. 
 
Enligt jordartskarta från SGU består marken huvudsakligen av morän och finsand 
med goda grundläggnings- och infiltrationsegenskaper.  

2.1 Markanvändning 
Den tidigare skogsmarken inom planområdet är till stor del avverkad, för ca 3-10 
år sedan enligt Skogsstyrelsen (Skogliga grunddata, januari 2108). Naturvärdena 
är därför inom dessa delområden redan påverkade/reducerade. Det finns ett par 
sparade skogsdungar där vägarna delar sig och i anslutning till ledningsgatan, 
ungefär mitt i planområdet, se figur 6 samt ortofoto i figur 4. Markanvändningen 
inom planområdet präglas främst av spridd fritidshusbebyggelse, skogsbruk och 
friluftsliv samt viss rennäring. 
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Figur 6. Nyligen avverkade skogspartier (inringade, ljusgröna partier) inom och 
strax utanför aktuellt planområde rödmarkerat område). Luftledning markerad 
som svart linje med streck. Källa: Skogliga Grunddata, Skogsstyrelsen 2018. 

2.1.1 Bebyggelse och infrastruktur 
I anslutning till planområdet, framförallt längs Degerbergsvägen där den viker av 
norrut, finns fritidshus av skiftande karaktär och standard. Det finns också båthus 
och båtplatser längs strandområdena. 
 
En mindre grusväg löper parallellt längs den norra fastighetsgränsen fram till 
spridda fritidshus mot den sydöstra kustlinjen. Dessa är placerade på mindre 
uddar som skjuter ut i havet. Tidigare låg här fiskestugor som har byggts om till 
fritidshus. 
 
Vägar, va-lösningar samt båtplatser, pirar och bryggor är enskilda anläggningar 
varav vissa förvaltas av vägföreningar och samfälligheter. De sanitära 
anläggningar som finns är av enklare slag och utgörs framförallt av torrdass och 
förbränningstoaletter.  
 
Planområdet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Dagvatten avrinner från området via mindre vägdiken och framförallt via 
infiltration i mark. 
 
En luftburen elledning passerar genom planområdet, se figurer 6 och 7.  
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2.1.2 Rekreation och friluftsliv 
Bär- och svampplockning samt jakt och fiske förekommer under sommarhalvåret. 
Vintertid idkas friluftsliv i form av färder med skoter, skidor och skridskor. 
Framförallt den västra stranden av Nörd-Haraholmen, i anslutning till redan 
befintlig fritidsbebyggelse, nyttjas flitigt för rekreation och friluftsliv. 
 
Området saknar större stigar, skoter- och vandringsleder. 

2.1.3 Vattenskyddsområde och vattentäkter 
Det finns inget fastställt vattenskyddsområde inom eller i närheten av 
planområdet enligt kartverktyget Skyddad Natur (Naturvårdsverket, 2018). 
 
De enskilda brunnar som finns registrerade inom detaljplanens influensområde är 
enligt Brunnsarkivet (Sveriges Geologiska Undersökning, 2018) en enskild 
vattenbrunn en energibrunn samt två st. brunnar med okänd användning 
(sannolikt provborrade brunnar), se figur 7. Den enskilda vattenbrunnen har 
anmärkning på vattenkvaliteten när det gäller vattnets salthalt som är förhöjd. 
 
Enligt SGU’s kartvisare Grundvatten är grundvattenkapaciteten i berggrunden 
<600 l/h inom aktuellt område. 

 
Figur 7. Brunnar i närheten av planområdet. Grön droppe: vattenbrunn, grön 
kvadrat: energibrunn. Rosa/grön prick: brunn med okänd användning. Källa: SGU, 
Brunnsarkivet 2018. 

2.1.4 Rennäring 
Östra Kikkejaure sameby har sina vinterbetesmarker inom bl.a. Piteå kommun. 
Samebyns norra gräns omsluter Nörd-Haraholmen, se figur 8. Östra Kikkejaure är 
en skogssameby med upp till 3 500 renar i vinterhjorden. 
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Figur 8. Samebygräns (gråsvart streck) respektive riksintresseområde för 
renskötseln söder om aktuellt planområde. Källa: Sametinget, 2018. 
 
Ett riksintresse för rennäringen finns söder om planområdet, se figur 8. Området 
med lavrika barrskogar används som vinterbetesland. Nörd-Haraholmen är inte 
utpekat som någon strategisk plats eller viktigt område för renskötseln, men är 
beläget inom samebyns vårvinter- och vinterland.  

2.2 Hushållning med mark- och vatten 
Enligt miljöbalken, MB, ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför, 
från allmän synpunkt, god hushållning. Detta innebär bland annat att stora 
opåverkade mark- och vattenområden samt ekologiskt känsliga områden så långt 
möjligt ska skyddas och att områden som är av riksintresse ska skyddas.  
 
Planområdet är beläget inom följande riksintresseområden: 
• Riksintresse för friluftsliv (MB 3:6), ”Norrbottens kust och skärgård”.  
• Riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4:2), ”Norrbottens skärgård”.  

2.2.1 Riksintresse friluftsliv (MB 3:6) 
Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
 
Riksintresset för friluftsliv ”Norrbottens kust och skärgård”, se figur 9, omfattar 
stora delar av kustregionen. Naturtyperna består av hav och kust. Riksintresset är 
utpekat med aktiviteter som bad, kanot, skärmflygning, fritidsfiske och 
hundspann. 
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2.2.2 Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2) 
Inom områden som är utpekade som riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.  
 
Området ”Norrbottens skärgård” är utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv 
med beskrivning ”Natur- och kulturvärden som i sin helhet är av riksintresse och 
av betydelse för turism och friluftsliv”. Riksintresset omfattar knappt halva 
planområdet, se figur 9. 
 

 
Figur 9. Riksintresseområde för friluftsliv ”Norrbottens kust och skärgård” omfattar 
såväl havs- som kustområden inom och i närheten av planområdet (plangräns i 
rött). Källa: Skyddad Natur, Naturvårdsverket 2016. 

2.2.3 Nyckelbiotoper och naturvärden 
Enligt Skogsstyrelsen (Skogens Pärlor, januari 2018) finns en nyckelbiotop strax 
utanför influensområdet, i nordostlig riktning (se figur 10): 
Nyckelbiotop (N1779-2002) är en 1,9 ha stor strandskog mellan vägen och kust-
linjen, strax öster om planområdet. Biotopens höga värden består av lövsumpskog 
(al 60%, björk 30% och al 10%), rikligt med döda träd och högstubbar, rikligt 
med död ved, sjö/havsstrand gränsar till del av objektet, landhöjningsskog, rikligt 
med lågor samt rik förekomst av vedsvamp/tickor. Biotopen har stora ornitolog-
iska värden, bl.a. har hackmärken efter hackspettar noterats. 
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Skogsstyrelsen har även avsatt två områden som naturvärden, dvs. områden som 
är viktiga för den biologiska mångfalden, men som ej uppfyller kraven för att 
klassificeras som nyckelbiotop. Naturvärden hyser normalt inte några hotade eller 
rödlistade arter. Ett av dessa områden finns inom influensområdet varav en 
mindre del också inom planområdet, se figur 10. 
 
Naturvärde N1780-2001 och N1795-2001 ”Månsgrönnan” är 2 st. delområden som 
utgörs av alsumpskogar och är 1,5 respektive 1,9 ha stora. Naturvärdesområdet 
på 1,5 ha löper S-SO om vägen och i huvudsak inom och intill ledningsgatan. En 
mindre del av detta, uppskattningsvis ca 5-8 % längst i norr inom naturvärdet, 
kommer att tas i anspråk av planområdet, se figur 10. Det andra, 1,9 ha stora 
naturvärdesområdet, finns i SV intill vägen och strax utanför influensområdet.  
 
Skogsstyrelsen har också pekat ut ett skyddsvärt område i form av en sumpskog 
(kring området Månsgrönnan, se figur 10) som är 8,5 ha, av typ ”Strandskog vid 
hav”, där Al och glasbjörk dominerar. Skogspartiet har låg starrvegetation och 
väsentlig del ansluter till sjö/hav. Sumpskogsområdet bedöms ligga utanför 
influensområdet. 
 

 
Figur 10. Nyckelbiotop (rödmarkerat område) samt naturvärden (orange-
markerade områden) i närheten av respektive delvis inom planområdet (violett 
område). Blåstreckade områden utgörs av sumpskog. Källa: Skogens Pärlor, 
Skogsstyrelsen, 2018. 
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Längs stränderna växer en albård som bedöms vara värdefull för fågellivet. 
Stränderna har höga naturvärden, men ligger utanför planområdet. Delar av 
strandområdena bedöms dock ingå i influensområdet, se avsnitt 1.3. 
 
En klassad våtmark finns, enligt våtmarksinventeringen (VMI) med mycket högt 
naturvärde (VMI-klass 1). Området benämns ”Våtmark vid Revelviken”, 9 km O 
Piteå och omfattar 57,8 ha, se figur 11. Denna finns inte inom planområdet men 
omfattas delvis av influensområdet (se figur 5). 
 

 
Figur 11. Våtmark med mycket högt naturvärde. Källa: Planeringsunderlag 
Norrbotten, Länsstyrelsens webbGIS 2018. 
 
En sökning i artportalen (180129) för hela influensområdet (se figur 5) och 
perioden 2000-2018 resulterade i 12 st. registrerade observationer. Dessa bestod 
av 4 st. fågelarter i kategori VU, sårbar (gråtrut, myrspov, brushane och stjärt-
and), 3 st. fågelarter i kategori NT, nära hotad (sädgås, silltrut och havsörn), en 
växtart (ävjebrodd i kategori NT, nära hotad) och en insektsart (strandsandjägare, 
kategori VU, sårbar). 
 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2018-05-03 upplyst om att inventeringar och 
utredning pågår av området längs sydöstra kusten av Nörd-Haraholmen för ett 
eventuellt marint områdesskydd. Planen är att de marina miljöerna, och eventuellt 
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också strandmiljöerna, inventeras vidare under sommaren 2018. Därefter kan en 
samlad naturvärdesbedömning ske för området. 
 
Genomförda inventeringar (Länsstyrelsen 2016 och Piteå kommun 2012) bekräftar 
strandområdets höga naturvärden med bl.a värdekärnor i form av sumpskog, 
albård, örtrika strandängar och skyddsvärda arter som t.ex. flera fågelarter, 
bräkenarter, glasörter, strandsandjägare och ävjebrodd. 

2.2.4 Förorenad mark 
Inga verksamheter har förekommit i området. Marken bedöms därför inte vara 
påverkad av några föroreningar. 

2.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel och myndigheter och 
kommuner ska vid tillsyn, tillståndsprövning, planering med mera se till att miljö-
kvalitetsnormerna följs. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad männi-
skan och naturen tål. Miljökvalitetsnormer finns för: 

• Olika föroreningar i utomhusluft 
• Olika parametrar i vattenförekomster 
• Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 
• Omgivningsbuller 

 
Planområdet berörs av miljökvalitetsnormer för utomhusluft och för vatten-
förekomster. Dessa beskrivs närmare i följande avsnitt.  

2.3.1 Luft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. De föreningar i utom-
husluften som det finns normer för är kväve(di)oxid/kväveoxider, svaveldioxid, 
bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, 
nickel och bens(a)pyren. 
 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitets-
normer, i samverkan eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. 
 
Piteå kommun uppger att miljökvalitetsnormerna för olika föroreningar kan 
innehållas men att halter av partiklar och kvävedioxid är sådana att fortsatta 
mätningar krävs (pitea.se/luftkvalitet, januari 2018). Kommunen har genom åren 
mätt halterna av flera olika luftföroreningar både i tätorten och utanför. 
Luftföroreningarna kommer från industrier, uppvärmning och från vägtrafik. Under 
senare år har undersökningar koncentrerats på att mäta mängden partiklar och 
halten kvävedioxider i luften. 

2.3.2 Vatten 
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har beslutat om miljökvalitets-
normer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet. Inga 
klassade vattenförekomster finns på Nörd-Haraholmen, varken yt- eller 
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grundvatten. Däremot finns ett par vattenförekomster inom detaljplanens 
influensområde; Haraholmsfjärden och Vargödraget. 
 
Ytvattenförekomsten Haraholmsfjärden (SE651940-213930), norr om plan-
området, se figur 12, uppnår enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 
miljökvalitetsnormerna Måttlig ekologisk status respektive Ej klassad kemisk 
ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen (beslutad 2017-02-23) innebär att 
vattenförekomsten ska uppnå God ekologisk status och God kemisk status 2027. 
 
Den måttliga ekologiska statusen beror, enligt VISS, framförallt på närings-
belastning (fosfor) sommartid vilket orsakar syrefattiga förhållanden och där 
källorna är urban markanvändning och enskilda avlopp.  
 
Miljögifter är utpekat som miljöproblem när det gäller halter av kvicksilver, PDBE, 
PCB mm i fisk pga. atmosfäriskt nedfall). 
 
Risk finns enligt Vattenmyndigheten att miljökvalitetsnormen inte följs och att en 
god miljöstatus inte uppnås 2021. 
 
Vattenförekomsten är också skyddad enligt Avloppsvattendirektivet (inom kategori 
avloppskänsliga vatten/nordlig kust/fosfor). 
 

 
Figur 12. Vattenförekomsten Haraholmsfjärden. Källa: VISS, Vattenmyndigheten 
2018. 
 
Vattenförekomsten Vargödraget (SE651475-214300), söder om planområdet, se 
figur 13, uppnår enligt VISS miljökvalitetsnormerna Måttlig ekologisk status 
respektive Uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen (beslutad 2017-02-
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23) innebär att vattenförekomsten ska uppnå God ekologisk status och God 
kemisk status 2021. Kadmium och kadmiumföreningar har tidsfrist till 2021. 
 
Den måttliga ekologiska statusen härrör till mätdata för växtplankton, siktdjup, 
syrehalter och näringsämnen samt särskilt förorenande ämnen. Källorna är 
industri i närområden och atmosfäriskt nedfall. 
 
Miljögifter är utpekat som miljöproblem framförallt pga. förhöjda kadmium- och 
arsenikhalter i sediment. Gränsvärden för kvicksilver och PDBE överskrids också i 
abborre. 
 
Risk finns enligt Vattenmyndigheten att miljökvalitetsnormen inte följs och att en 
god miljöstatus inte uppnås 2021. 
 
Vattenförekomsten är också skyddad enligt Avloppsvattendirektivet (inom kategori 
avloppskänsliga vatten/nordlig kust/fosfor) samt ingår i Natura 2000, art- och 
habitatdirektivet, för Vargödraget (SE0820330) med kvalitetskravet gynnsamt 
tillstånd. 
 

 
Figur 13. Vattenförekomsten Vargödraget. Källa: VISS, Vattenmyndigheten 2018. 

2.4 Strandskydd 
Strandskydd råder längs kustlinjen inom och intill planområdena. Generellt 
strandskydd gäller 100 m från vattenlinjen vid normalt medelvattenstånd. Se figur 
3 där generellt strandskydd i förhållande till planområdet framgår. För området 
Revelgrundet och för området Nörd-Haraholmen, se figur 14, gäller utökat 
strandskydd på maximalt 300 m enligt Länsstyrelsebeslut från 2014-12-12 enligt 
7 kap. 14 § miljöbalken. Bestämmelserna syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  
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För att tillgodose strandskyddets syften är det inom ett strandskyddsområde 
förbjudet att vidta vissa åtgärder som t.ex. att uppföra nya byggnader enligt 15 §, 
kap. 7 miljöbalken. Andra nytillkomna intressen får alltså ge vika för den 
prioriteten som strandskyddets syften innebär.   
 
Planområdet är i sin helhet beläget utanför strandskyddade områden, se figur 14. 
 
För Revelgrundet (området längst ner i figur 14) framgår följande av Länsstyrelse-
beslutet (2014-12-12) om utvidgat strandskydd: 
 
Värdebeskrivning: De grunda bottnarna vid Revelgrundet är av betydelse som 
uppväxtplats för fisk samt av den vattenlevande växtligheten. Ovan stranden finns 
det dels våtmarksområden med mycket höga naturvärden men även öppna 
sandmarker med äldre tallskog och rödlistade marksvampar. I södra delen av 
området står den mycket gamla och säregna Revelstallen.   
  
Länsstyrelsens bedömning: Området består av värdefull natur som bör skyddas 
för att säkerställa strandskyddets syften på lång sikt. Det är kombinationen av 
områdets egenskaper som tillsammans medför att området bör omfattas av ett 
utvidgat strandskydd.   

 
Figur 14. Inom rödmarkerade områden gäller utökat strandskydd på 300 m, och 
inom blåstreckade områden gäller generellt strandskydd på 100 m. Planområdet 
framgår av violett markering. Källa: Länsstyrelsen, Beslut om utvidgat 
strandskydd, Dnr 511-12282-13. 
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För området Nörd-Haraholmen (i övre delen av figur 14) har Länsstyrelsen angivit 
följande motsvarande motiv för utvidgning av strandskyddet: 
 
Värdebeskrivning: Området består av grunda bottnar som är av betydelse för 
fiskreproduktionen och den vattenlevande floran. Strandområdena har ett rikt 
fågelliv och används i viss grad som badstrand. På den flacka och breda stranden 
bildas under torra perioder ”saltfrätor”, som uppstår när vattnet dunstar bort i 
gropar och blir allt saltare vilket gynnar ett flertal salttåliga växter som glasört och 
saltgräs, arter som normalt inte förekommer på Bottenvikens brackvatten-
stränder. Det är relativt lätt att ta sig till området då det går vägar in till området. 
Friluftsliv idkas sommartid framförallt av fritidshusägare och fiskare, men vintertid 
besöks området också flitigt. En del av skogen är klassad som en nyckelbiotop i 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Skogen har rikligt med döda träd och 
stubbar. Här finns även rikligt med lågor, det vill säga kullfallna träd. Lågorna  
genomgår i sin tur en serie av olika förmultningsstadier (när trädart och mark-
fuktighet möts) som är viktiga för både insekts- och svampliv. I ett rationellt 
skogsbruk minskar tillgången på lågor rejält vilket innebär att många insekter, 
svampar och mossor har blivit mer sällsynta. Vanligt förekommande är 
vedsvampar och tickor. Nyckelbiotoperna har dessutom stora ornitologiska 
värden, här finns till exempel mycket hackmärken efter hackspettar.   
 
Länsstyrelsens bedömning: Områdets strandområden håller här höga natur- och 
friluftsvärden. Området är relativt orört och inhyser flertalet arter, ytterligare 
exploatering riskerar att förstöra naturmiljön och avhålla allmänheten. 
Länsstyrelsen gör därför bedömningen att utvidgat strandskydd är nödvändigt för 
att säkerställa strandskyddets syften på lång sikt.   

2.5 Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom 
influensområdet enligt riksantikvarieämbetet (Fornsök, januari 2018). Inte heller 
finns några av Länsstyrelsen angivna ogranskade fornlämningar (LStwebbGIS, 
januari 2018). 
 
Om någon fornlämning påträffas vid anläggningsarbete ska arbetet avbrytas och 
samråd ske med Länsstyrelsen. Tillstånd enligt Kulturmiljölagen måste inhämtas 
innan arbetet kan återupptas. 

3. Planförslaget i korthet 

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för 11 st. tomter för 
bostadsändamål. Bebyggelsen ska i omfattning och uttryck anpassa sig till 
kringliggande bebyggelse och naturmiljö. Figurer 3 och 4 visar en illustrations-
karta över planområdena och hur de kan bebyggas. 
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De 11 nya tomterna bildas genom avstyckning från fastigheten Pitholm 1:3. 
Gatumark och naturmark upplåts till en gemensamhetsanläggning i vilken 
samtliga nybildade fastigheter ska ingå. Förvaltning sker via en samfällighets-
förening som bildas samtidigt som gemensamhetsanläggningen. 
 
Tomterna placeras på näset söder om befintlig väg samt längs den norra 
fastighetsgränsen. En ny väg planeras längs fastighetsgränsen, och tomtplatserna 
söder om denna väg. Vägen ordnas med enkel standard men med god bärighet. 
Ytskiktet ska bestå av grus för att underlätta för avrinning och infiltration. 
Vägdiken anläggs. 
 
Inga gemensamma parkeringsplatser redovisas i planen. Parkering får ordnas på 
respektive tomtplats.  

3.1 Vatten och avlopp 
Bebyggelsen föreslås anslutas till gemensam vattentäkt i nordöstra delen av 
planområdet. Enligt SGUs kartvisare Grundvatten finns förhållandevis god 
kapacitet i berggrunden (upp till 600 l/h), men en geoteknisk undersökning 
alternativt provborrning behöver utföras för att närmare fastställa förutsätt-
ningarna på platsen.  
 
Täkten bör placeras på en mindre höjd, väl avskild från befintliga och planerade 
avloppsanläggningar. Vattnet distribueras via ett gemensamt ledningsnät. Täkt, 
ledningsnät och övrig utrustning för vattenförsörjning ska också ingå i gemen-
samhetsanläggningen. Kapacitet och vattenkvalitet behöver undersökas närmare. 
 
För att minimera risken för påverkan via avlopp till omgivningen kommer 
anslutning till gemensam avloppsanläggning att förordas i planhandlingarna. Efter 
planerat platsbesök den 30 maj kommer ett eller flera lämpliga markområden att 
reserveras i planen för ändamålet.  
 
För bad-, disk- och tvättvatten kan tvåkammarbrunnar med markinfiltration 
användas. En sådan anläggning är anmälningspliktig. 
 
Många nybyggda fritidsbostäder byggs idag med hög standard på vatten och 
avlopp. Fritidsbostäder används ibland året runt när VA-standarden är hög med 
vattenklosett. Avloppsanläggningar kräver tillstånd enligt §13, förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Villkor för bygglov enligt 
PBL 4 kap. 14§ om gemensam avloppsanläggning förs in i planbeskrivningen. 

4. Konsekvenser av planförslaget 

Planområdet omfattar ett ca 5 ha stort markområde, och i huvudsak bara de 
tomter som avses att bebyggas samt ett vägområde. Avgränsningen är snäv och 
andelen naturmark är begränsad i detaljplanen.  
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Det finns inget vattenskyddsområde eller strandskyddat område som berörs av 
planförslaget. 

4.1 Markanvändning 
Ett genomförande av detaljplanen kan skapa attraktiva tomter för fritids-
bebyggelse i ett relativt centrumnära område i direkt anslutning till havet. 
 
Nya fritidshus innebär att naturmark tas i anspråk. Naturmark används av boende 
i området och besökare för diverse rekreationsaktiviteter såsom bär- och svamp-
plockning, promenad, motion, sinnesro och allmänt varande. Därmed kan anspråk 
på naturmark innebära försämrade frilufts- och rekreationsmöjligheter. Ny 
bebyggelse i ett lågexploaterat område tillför viss barriäreffekt och en känsla av 
att området är privatiserat. Detta ger negativ påverkan för friluftslivet. 
Konsekvensen bedöms bli liten då möjlighet till passage över näset fortsatt 
kommer att finnas och då avståndet från tomterna till strandområdet överstiger 
100 meter. 
 
Fler människor kan komma att vistas i och i närheten av strandområdet. Indirekt 
bedöms strandområdet, och dess upplevelsevärde, därför påverkas negativt via 
den förtätning av bebyggelse som planförslaget innebär. Ett tidigare tyst/ostört 
område kommer att påverkas negativt. Konsekvensen bedöms bli liten då den 
förtätning som sker är småskalig sett till hela det värdefulla strandområdet. 
 
Planförslaget kan också innebära påverkan för hotade och/eller rödlistade arter 
samt störningar på ett rikt fågelliv. Konsekvensen bedöms bli liten då det i 
sammanhanget är små markområden som tas i anspråk av planförslaget, då 
graden av exploatering är liten och tillgången till mark som gynnar biologisk 
mångfald i närområdet är god. 
  
Mellan två av tomterna passerar en luftledning. Elledningar ger en negativ 
påverkan på boendemiljön på grund av det elektromagnetiska fält som alstras 
kring dessa. Avståndet till den planerade bebyggelsen bedöms vara tillräckligt 
stort för att ingen negativ påverkan på människors hälsa ska uppstå. Ledningen i 
sig påverkas inte av ett genomförande av planen. 
 
Planerad bebyggelse innebär tillkommande risker för påverkan på grundvattnets 
kvalitet genom oavsiktliga utsläpp och spill, t.ex. från hantering av avloppsvatten 
och dagvatten, friluftsaktiviteter (pga. spill av petroleumprodukter), dränering och 
skötsel av tomter och maskiner. Denna mänskliga aktivitet riskerar också att 
medföra negativ påverkan för ytvattenförekomsterna, se avsnitt 4.3. Negativ 
påverkan på grundvattnet kan även uppstå vid schaktning och byggnation inom 
kvartersmark då markens naturliga skyddsskikt kan skadas eller förstöras.  
Konsekvenserna för grundvattnet bedöms bli små till måttliga.  
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Goda markförhållanden bedöms råda när det gäller infiltration av bad-, disk- och 
tvättvatten samt eventuellt avloppsvatten som genomgått rening i markbädd och 
efterföljande filtersteg. Förekommande jordarter (enligt SGUs jordartskarta) är 
morän och sand vilka normalt har goda infiltrationsegenskaper. En geoteknisk 
undersökning behöver utföras för att bekräfta denna preliminära bedömning. 
 
Ny bebyggelse placeras i övervägande utsträckning inom redan avverkade 
skogsområden. Området på den smalaste delen av näset, ”midjan”, lämnas fritt 
från bebyggelse för att möjliggöra fortsatt goda passagemöjligheter för det rörliga 
friluftslivet. En mindre barriäreffekt uppstår i sydvästra delen av planområdet, 
men den negativa konsekvensen bedöms bli liten då näset fortfarande kommer att 
kunna fungera som passageområde för friluftslivet mellan Haraholmsfjärden och 
Vargödraget. Passage kommer fortsatt att kunna ske med t.ex. skidor, skoter eller 
hundspann. 
 
Ett av naturvärdena i området, det 1,5 ha stora delområdet inom naturvärdet 
Månsgrönnan, kommer att påverkas av markintrång. Ytan som berörs är liten i 
förhållande till hela det naturvärdesklassade alskogspartiet. Mindre än 10 % av 
naturvärdesarealen bedöms påverkas och därmed bedöms att de ekologiska 
sambanden och förutsättningar för den biologiska mångfalden påverkas endast i 
liten utsträckning. Någon fragmentering av området kommer inte att ske då 
endast den mest nordliga delen av naturvärdesområdet tas i anspråk av 
planområdet. 
 
Som försiktighetsåtgärd föreslås att eventuell förekomst av död ved flyttas till 
omgivande skogspartier utanför tomterna. Avbaningsmassor bör också, i den 
utsträckning sådana kommer att uppstå inom naturvärdet, hanteras varsamt för 
att kunna återanvändas i närområdet. Med hänsyn till den förhållandevis lilla ytan 
av naturvärdet som berörs och föreslagna försiktighetsåtgärder bedöms den 
negativa konsekvensen sammantaget bli liten. 
 
Våtmarken vid Revelviken, som har högsta naturvärdesklass, bedöms inte 
påverkas närmare av planförslaget. Den kan dock komma att påverkas av 
promenadstråk till och från strandområdet. Som försiktighetsåtgärd kan spångar 
anläggas för att undvika slitage och risk för markskador i våtmarksområdet. Den 
negativa konsekvensen bedöms bli liten. 
 
Risk för negativ påverkan i strandområdet bedöms uppstå vid ett genomförande 
av planen. Detta framförallt till följd av närheten till området som utreds som ett 
ev. område för marint områdesskydd (se avsnitt 2.2.3). Risker bedöms tillkomma 
även om konsekvenser av ökad närvaro och slitage mm. bedöms bli av ringa 
omfattning. Avståndet från planerade tomter är som minst ca 100 meter varför 
bedöms att viktiga områden för friluftsliv och rekreation fortsatt kan upprätthålla 
god funktionalitet och att allmänhetens tillgång till strandområdet kommer att 
bestå. Piteå kommun har i en inventeringsrapport (2012-11-30) konstaterat att 
området kring en centralt belägen stuga, som förmodas fungera som året-runt 
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bostad, i området uppvisar förvånansvärt liten grad av påverkan: ”Endast tomten 
har påverkats, och den kringliggande alskogen är i princip intakt”. 
 
Den skyddsvärda strandvegetationen ska fortsatt vara orörd och någon utsikts-
röjning kommer inte att tillåtas. De nya fastighetsägarna kommer att upplysas om 
detta och att någon röjning utanför tomterna inte får ske. 
 
Utökad bebyggelse ger förutsättningar för mer trafik till och från området. 
Planförslaget omfattar 11 tomter och trafikökningen bedöms följaktligen bli 
förhållandevis marginell eftersom etablerad bebyggelse redan finns på Nörd-
Haraholmen. Konsekvenserna av den ökade trafiken till och från området bedöms 
därmed bli små. 
 
Planområdet är beläget inom Östra Kikkejaure sameby där området på Nörd-
Haraholmen används som vårvinter- och vinterland. Det finns inga viktiga platser 
eller strategiska områden. Ett kärnområde för riksintresse för rennäringen finns 
längre åt SV i form av ett vinterbetesland. Då Nörd-Haraholmen redan har 
etablerad fritidshusbebyggelse kommer den måttliga ökningen med 11 st. tomter i 
anslutning till redan befintlig bebyggelse och infrastruktur sannolikt inte leda till 
någon påverkan av betydelse för rennäringen. Fler människor i området riskerar 
att påverka rennäringen då fler rör sig i området och i omgivningarna. Påverkan 
bedöms dock bli liten. Några synpunkter från samebyn har inte inkommit under 
genomfört samråd. 

4.2 Hushållning med mark- och vatten 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte leda till negativ påverkan för 
friluftsliv eller rörligt friluftsliv. Planförslaget har successivt minskats i omfattning 
och anpassats för att möjliggöra fortsatta passagemöjligheter över näset. 
 
Själva riksintresseområdet för friluftsliv resp. rörligt friluftsliv kommer däremot, i 
viss utsträckning, att påverkas genom att mark tas i anspråk för ny bebyggelse. 
Knappt hälften av de 11 tomterna är belägna inom riksintresseområdena, se figur 
9. Ytorna är dock relativt små och det finns fortsatt mycket stor tillgång till 
riksintresseområdet i planområdets omgivningar. De i riksintresset utpekade 
aktiviteterna bedöms inte påverkas negativt annat än i liten utsträckning av 
exploateringen. Någon betydande barriäreffekt eller fragmentering av riksintresse-
området uppstår inte på grund av planen, utan planen har tagit särskild hänsyn till 
funktion för passage av det rörliga friluftslivet i en zon mellan befintliga och 
planerade bostadsområden.  
 
Den informella parkeringsplatsen (ytan norr om de två sydligast belägna 
tomterna) kommer att lämnas opåverkad och kan fortsatt nyttjas t.ex. för det 
rörliga friluftslivet. Denna underlättar för parkering av bil för besökare (skidåkare, 
skridskoåkare etc.) som vill göra en rundtur runt Nörd-Haraholmen. 
 

(528 av 639)



 
  

 

26 av 27 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Detaljplan för Pitholm 1:3 

Unr 1320032174   

Påverkan bedöms därmed inte bli betydande och konsekvenserna för friluftslivet 
bedöms bli små.  
 
Ny bebyggelse kan påverka vattenkvaliteten genom t.ex. utsläpp av avlopps- och 
dagvatten. För att minska risken för påverkan på vattenområdena och dess 
kvalitet bör stora infiltrationsytor finnas på tomterna för att på så sätt underlätta 
för infiltration av nederbörds- och dagvatten. Areal hårdgjorda ytor bör begränsas. 
Avloppsanläggningar bör byggas med ”bästa möjliga teknik” och underhållas 
regelbundet för att reducera risk för oavsiktliga utsläpp av näringsämnen.  
 
Risk för ökad näringsbelastning på vattenmiljöerna reduceras eftersom gemensam 
avloppsanläggning kommer att förordas i planen (enskilda avlopp kommer inte att 
tillåtas på tomterna). Risken bedöms därmed bli liten, förutsatt att föreskrifter 
följs och anläggningarna sköts som avsett med avseende på tillsyn och underhåll.    
 
Marken, som i huvudsak består av morän, inom föreslagna tomter sluttar svagt 
mot söder och/eller öster och bedöms ha goda infiltrationsegenskaper. 

4.3 Miljökvalitetsnormer 
Utökad bebyggelse ger förutsättningar för mer trafik till och från området. 
Ökningen av trafik, och därigenom utsläpp till luft, bedöms dock bli marginell.  
 
Utsläpp till luft på grund av uppvärmning av byggnader genom vedeldning kan 
komma att öka. Planen omfattar 11 tomter varför bedömningen blir att ökningen 
kan anses vara i det närmaste försumbar. Det bedöms inte finnas någon risk att 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas i området på grund av ett 
genomförande av planförslaget.  
 
Ny bebyggelse i närheten av vattenförekomsterna Haraholmsfjärden och 
Vargögrundet kan påverka vattenkvaliteten lokalt genom exempelvis avlopps- och 
dagvattenhantering, friluftslivsaktiviteter (t.ex. spill av petroleumprodukter), 
dräneringar och skötsel av tomter.  
 
Risk för påverkan av vattenkvaliteten tillkommer framförallt via oavsiktliga utsläpp 
av avloppsvatten och dagvatten, genom exempelvis ledningsbrott, pumphaveri 
eller liknande. En geoteknisk utredning, där bland annat grundvattennivån 
fastställs, stärker förutsättningarna att minimera en eventuell negativ påverkan på 
grund- och ytvatten samt utgör viktigt underlag för att göra en god bedömning av 
risken för påverkan. Med de underlag som idag finns tillgängligt och med hänsyn 
till utspädningseffekter i de stora vattenförekomsterna bedöms risken för 
påverkan av dessa bli liten till måttlig. 
 
Risk för att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna inte kommer att 
kunna uppfyllas bedöms som liten. Av vikt därvidlag blir att avloppslösningar 
byggs säkra och underhålls väl för att minimera risken för oavsiktliga utsläpp av 
näringsämnen. 
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4.4 Strandskydd 
Alla de 11 föreslagna tomterna är belägna utanför strandskyddade områden. 
Längst i öster tangerar plangränsen gräns för strandskyddat område. Någon 
dispensansökan från strandskyddsbestämmelserna behöver således inte 
aktualiseras. 

4.5 Klimat och risk för skred och översvämningar 
Den riskfaktor som planområdet utsätts för är framförallt höjning av havets nivå. 
Denna risk bedöms dock vara liten då området ligger förhållandevis högt i 
förhållande till havsnivån (tomtplatserna ligger på ca 2,5-5 meters höjd över 
havet).  
 
Området bedöms i övrigt inte vara utsatt för några extrema väderförhållanden och 
bedöms inte vara speciellt känsligt för översvämningar eller erosion som kan 
orsaka ras och skred. Detta då planområdet är förhållandevis plant. Risken för ras 
och skred bedöms vara liten. Någon särskild risk finns heller inte för att området 
skulle drabbas av översvämningar vid höga vattenstånd. 

4.6 Landskapsbild 
Ny bebyggelse och förtätning av Nörd-Haraholmen påverkar landskapsbilden i 
området. Delvis sker också exploatering av tidigare orörda områden. 
 
Bebyggelsen har placerats i närheten av befintlig bebyggelse samt i huvudsak 
inom avverkade skogspartier. Detta motverkar i stor utsträckning negativ visuell 
påverkan. Byggnadshöjden på ny bebyggelse bör regleras för att passa in i 
området för att på så sätt medföra en så liten påverkan på landskapsbilden som 
möjligt.  
 
Den tillkommande bebyggelsen kommer att innebära att områden som idag utgörs 
av skogs- och naturmark exploateras och bebyggelsen kommer att synliggöras i 
landskapet. Utformning av byggnader och deras placering inom tomterna bör 
anpassas så att den visuella effekten blir så liten som möjligt.  
 
Med föreslagen utformning bedöms de negativa konsekvenserna för landskaps-
bilden bli små. 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för del av Pitholm 1:3, Nördharaholmen i Piteå kommun, 

Norrbottens län 

 
A. Hur samrådet har bedrivits 

 
Samrådsredogörelsen är en sammanfattning av inkomna yttranden under samrådet. 

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2018-04-12 – 2018-05-03.  

 

Inbjudan till samråd skickades ut till sakägare, berörda myndigheter, förvaltningar samt 

till organisationer. Samrådsmötet annonserades i Piteå Tidningen och Norrbottens 

Kuriren. Handlingarna var tillgängliga på kommunens hemsida. 

 

Under samrådstiden har följande yttranden inkommit:  

 

1. Pite Energi 2018-04-13 

2. Trafik och projekt 2018-04-19 

3. Person 1 2018-04-27 

4. Försvarsmakten 2018-05-02 

5. Trafikverket 2018-05-02 

6. Samhälls 2018-05-02 

7. Länsstyrelsen 2018-05-03  

8. Lantmäteriet 2018-05-04 

9. VA-gruppen 2018-05-03 

10. Skanova 2018-05-24 
 

B. Samrådsyttranden och kommentarer 

 
1. Pite Energi som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 

2. Trafik och projekt som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 

3. Person 1 som lämnat följande yttrande:  

Jag skulle vilja få kontunuerlig information vad som händer ang detaljplanen för Pitholm 1:3 

eftersom vår bilväg Kogrundvägen redan nu finns inom området. 

 

Kommentar: Kontinuerlig information om planens framarbetande kommer att skickas till 

personen som lämnat yttrandet. Kogrundsvägen kommer att få en annan dragning i enlighet med 

planförslaget, dvs flyttas norrut. Standarden på vägen kommer att bli bättre och en 

gemensamhetsanläggning för vägen kommer att bildas. Planhandlingarna kommer att 

kompletteras med denna information. 

 

4. Försvarsmakten som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 

5. Trafikverket som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 

D
okum

entet är elektroniskt signerat
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6. Samhällsenheten som lämnat följande yttrande: 

Aktuell planbeskrivning redogör tydligt för de ekologiska och sociala värden som finns i 

området. Enligt planbeskrivningen har planen delvis anpassats utifrån dessa värdefulla kvalitéer  

som finns. Dessa ekologiska och sociala värden är viktiga att i fortsatt process bevaka och inte ge 

avkall på. 

KLIMAT OCH ENERGI, MILJÖ OCH KONSUMTION 

Eventuella konsekvenser i framtiden, med denna exploatering och eventuellt ytterligare 

exploatering, är: 

- Ökad andel boende i området ger ökad användning av området, vilket ger ett ökat slitage på 

naturen. Detta kan tydligare beskrivas i planens konsekvenser. 

- Ökade krav på VA och avfallshantering och kanske ett kommunalt övertagande av denna 

service. 

MÅNGFALD, HÄLSA, DELAKTIGHET, TRYGGHET 

Eventuella konsekvenser i framtiden med denna exploatering och eventuellt ytterligare 

exploatering är: 

- Risk för känsla av ”privata områden” på mark som ska vara tillgängliga för allmänheten. Dessa 

områden är viktiga kvalitativa områden för friluftsliv och rekreation, som beskrivs i handlingarna. 

Därför är det av största vikt att värna om allmänhetens tillgång till området. 

EKONOMISK LÅNGSIKTIGHET, DEMOGRAFI, UTBILDNING OCH 

SYSSELSÄTTNING, 

UTVECKLING OCH TILLVÄXT 

Eventuella konsekvenser i framtiden med denna exploatering och eventuellt ytterligare 

exploatering är: 

- Efterfrågan av skolskjuts och service såsom hemtjänst och hemsjukvård till området. 

- Risk för framtida kommunala kostnader för trafikinfrastruktur, t ex ökade bidrag till enskild 

väg, kollektivtrafik till området och ev. gång- och cykelväg mm. 

 

Kommentar: I planbeskrivningens konsekvenser kommer att tydliggöras ökat slitage på naturen 

samt ökade krav på VA och avfallshantering och ifall det utlöser ett krav på kommunalt 

övertagande. Gällande VA utlöser inte denna detaljplan krav på kommunalt VA. 

 

En exploatering av denna sort, ett tänkt fritidshusområde som kan komma att användas som 

permanentbostäder, kan precis som Samhälle beskriver komma att ställa krav på kommunen i den 

form som beskrivs. I de flertal politiska beslut med positivt utfall som fattats gällande denna plan 

hittills i Piteå kommun är bedömningen gjord att det trots dessa ovanstående faktorer är politikens 

vilja att planlägga detta område. 

 

7. Länsstyrelsen som lämnat följande yttrande: 

Bakgrund 

Piteå kommun upprättar en detaljplan för att möjliggöra för ny bebyggelse i form av ca 

12 fritidshus på Nörd-Haraholmen ca 12 km öster om Piteå centrum. Större delen av 

planområdet finns redovisat som utbyggnadsområde i kommunens översiktsplan från 

2016. 

 

Hela området ingår i område som enligt miljöbalken, MB 4 kap. 1 och 2 §§ i sin helhet 

är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden och där turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Del av 

området omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap. 6. 

 

Planförslaget har tidigare utretts i ett planprogram 2015, där Länsstyrelsen yttrat sig 

2015-05-26. I yttrandet framhöll Länsstyrelsen betydelsen av de höga naturvärden som 

finns inom området och i områdets närhet. I det senare samrådet om behovsbedömning 

ansåg Länsstyrelsen 2016-06-14, i likhet med kommunen att området hyser höga 

naturvärden samt stora värden för friluftslivet. Länsstyrelsen befarade därför att den 

planerade nyexploateringen skulle kunna komma att medföra risk för negativ påverkan 
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och skada på de skyddsvärda livsmiljöer och arter som är knutna till det strandnära  

läget, även om exploateringen sker utanför den omedelbara strandzonen. Länsstyrelsen 

såg t.ex. risker för att mark och vegetation inom strandområdet kan komma att påverkas 

genom bl.a. utsiktsröjningar och privatisering av mark- och vattenområden. 

Länsstyrelsen ansåg därför i likhet med kommunen att en särskild miljöbedömning, 

MKB måste genomföras. MKB:n har bifogats till planhandlingarna. 

Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen förstår intresset av att lokalisera bebyggelse till området med hänsyn till 

närheten till Piteå centrum. Samtidigt innebär det tätortsnära läget och att området är 

lättillgängligt för allmänheten också att området är värdefullt för friluftslivet. Detta 

uttrycks också i att det utpekats som riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att större del av utbyggnadsområdet finns redovisat i 

kommunens översiktsplan, samtidigt som det också framgår att strandområdet nedanför 

omfattar höga naturvärden. 

 

Med hänsyn till risken för påverkan på naturvärdena och de begräsningar för friluftslivet 

som Länsstyrelsen menar att planens genomförande kan innebära så anser Länsstyrelsen 

att exploateringen som helhet är mindre lämplig, trots att den finns redovisad i 

översiktsplanen. Även om kommunen går vidare med planförslaget så anser 

Länsstyrelsen att den del av planområdet som inte finns med i översiktsplanen bör utgå. 

 

Hela det området ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6§ och 

området upptar en tämligen stor del av den smala passagen ut till Nörd-Haraholmen. 

Länsstyrelsen anser att hela den obebyggda delen av ”näset” bör undantas från 

bebyggelse. 

 

Även om stor del av det planerade planområdet utgörs av redan avverkad skog, så anser 

Länsstyrelsen att kommunen behöver tydligare beskriva vilka naturvärden som kan 

finnas inom planområdet. Länsstyrelsen anser även att naturvärdena inom området 

nedanför planområdet, ”påverkansområdet”, behöver beskrivas mer utförligt än vad som 

är fallet i planbeskrivningen och MKB. De naturvärden som finns inom ett rimligt 

påverkansområde är beskrivna efter en ”skrivbordsinventering” utifrån befintlig och 

tidigare dokumenterad kunskap. Träffarna i artportalen och de redan utpekade miljöerna 

indikerar att en noggrannare undersökning behöver genomföras. 

 

Den till stor del fortfarande orörda strandmiljön med sumpskog, albård, strandäng m.m., 

som ingår i det som riksintresset är avsett att värna om och det som besökare kan 

förvänta sig att uppleva när de befinner sig på en oexploaterad del av en i övrigt ganska 

högexploaterad kust, är viktig. Ur naturhänsyn är det viktigt att strandvegetationen inte 

avverkas, och det är också viktigt att de som etablerar sig inom området inser att det inte 

är tillåtet att utsiktsröja inom strandskyddsområdet. 

 

Länsstyrelsen vill även upplysa om att utredning pågår av området längs sydöstra kusten 

av Nörd-Haraholmen och söderut för ett eventuellt marint områdesskydd. Detta område 

gränsar delvis till det föreslagna detaljplanområdet. Länsstyrelsen ser gärna att denna 

informationen kan komma med i samrådet, så att inblandade har möjlighet att ta hänsyn 

till den innan detaljplanen beslutas. 

 

Området är intressant för eventuellt marint områdesskydd till stor del för att det är en 

lång oexploaterad kuststäcka, vilket man inte finner på många ställen i länet idag. Som 

nämns i planunderlaget är den södra kuststräckan klassad som klass 1 – mycket höga 

naturvärden – i våtmarksinventeringen, plus att den utgör livsmiljöer för bland annat 

strandsandjägaren och inrymmer glasörtstränder. De långgrunda  

sand/mjukbottenstränderna är av den speciella karaktären som sikyngel brukar föredra 

som uppväxtplats (om just denna strand används av sikyngel är dock inte fastställt ännu. 
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Vi behöver göra en fiskyngelinventering för att veta säkert). 

 

Piteå kommun har utfört vissa naturvärdesinventeringar på land/längs ständerna i 

området. Under sommaren 2016 inventerade Länsstyrelsen undervattensvegetationen i 

viken i norra delen (Kogrundet). Den visade sig ha en relativt hög artdiversitet och 

täckningsgrad av växtlighet. För fisk samt annan fauna är sådana grunda, växtrika vikar 

livsviktiga miljöer, både vad gäller fortplantning, uppväxt och födosök. Länsstyrelsen 

planerar att under sommaren 2018 inventera vidare de marina miljöerna, och 

förhoppningsvis även strandmiljön, för att få en heltäckande naturvärdesbedömning 

över området. Den föreslagna detaljplanen ligger så pass nära utredningsområdet att det 

inte kan uteslutas viss påverkan av att planförslaget genomförs. 

 

Länsstyrelsen anser att avloppsfrågans hantering är av väsentlig betydelse för 

planförslagets realiseringsmöjlighet. Med nuvarande planutformning kan det inte 

uteslutas att enskilda avloppsanläggningar kan komma att anläggas, vilket Länsstyrelsen 

menar är olämpligt, särskilt som närheten till tätorten innebär att åretruntboende inom 

området är troligt. Det är av stor vikt att avloppslösningar byggs säkra samt att tillsyn 

och skötsel fungerar väl för att minimera risken för påverkan till omgivningen. I 

planhandlingarna förordas gemensam anläggning vilket förefaller vara det mest 

lämpliga och säkraste. Länsstyrelsen anser att mark bör reserveras i planen för en eller 

flera gemensamma avloppsanläggningar. Länsstyrelsen anser även att kommunen bör 

överväga att införa villkor för bygglov enligt PBL 4 kap.14§ om gemensam  

avloppsanläggning. 

 

Även om inte planområdet omfattas av bestämmelserna om riksintresse för rennäring 

enligt MB 3 kap.5§, så behöver rennäringens behov beaktas. Länsstyrelsen förutsätter 

att samråd sker med aktuell sameby. 

 

De värden som tabell 1 visar, under rubrik ”Risk för skred/höga vattenstånd”, 

saknas hänvisning till vilket år som värdena avser. Enligt beskrivningen ska tabellen 

visa det dimensionerade vattenståndet i Luleå för år 2013 och 2100 i höjdsystemet 

RH2000. Länsstyrelsen Norrbotten rekommenderar att korrigering genomförs för vilka 

år som tabell 1 avser samt en kontroll och ev. korrigering av de värden som tabellen 

beskriver. 

Vidare rekommenderas att en hänvisning till vilken källa som har använts för värdena 

inkluderas. 

Tillsyn enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda 

till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

Kommentar: Gällande Länsstyrelsens synpunkt om att de tre södra tomterna bör utgå från 

planen så avser kommunen att minska denna yta till de ursprungliga förslaget i enlighet med det 

framtagna och politiskt godkända planprogrammet. Detta för att kommunen anser att detaljplanen 

ska följa det planprogram som politiskt antagits 2015-10-13. Den södra delen kommer därför att 

minskas till att inrymma 2 tomter, istället för samrådshandlingarnas 3 tomter och då följa godkänt 

planprogram. Planprogrammet anser kommunen ha utrett etableringen på ett lämpligt sätt, vilket 

även samråtts med Länsstyrelsen varvid det förslaget avses följas. Kommunen anser att 

planprogrammets förslag på avgränsning anpassats till rådande naturvärden och inte försärmrar 

för det rörliga friluftslivet. 

 

Ytterligare utredning och beskrivning av naturvärdena inom och i påverkansområdet kommer att 

ske, utöver de redovisningar som är gjorda i planprogram, planbeskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning enligt Länsstyrelsens synpunkter. 
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Strandvegetationen ska fortsätta vara orörd och utsiktsröjning kommer inte att tillåtas. De 

personer som köper fastigheterna kommer att upplysas om detta. Som fastighetsägare har du inte 

rätt att röja utanför din egen fastighet, och att röja utanför din fastighet i skyddad natur och 

strandskyddat område är inte tillåtet. 

 

Länsstyrelsens framtida utredning/inventering av de marina miljöerna i området för att eventuellt 

inrätta ett marint skyddsområde kommer att beskrivas i planbeskrivningen till granskningen, så 

att inblandade har möjlighet att ta hänsyn till det innan detaljplanen beslutas. 

 

Gällande Länsstyrelsens synpunkt om att mark för gemensam avloppslösning ska ordnas i 

plankartan; Kommunen anser att där det är motiverat för avstånd till omkringliggande och 

planerade vattentäkter ska gemensamma avloppslösningar ordnas. Vid platsbesök på området av 

exploatör, konsult och kommunens handläggare för enskilda avlopp den 30 maj konstaterades att 

förutsättningarna för avlopp är goda. Marken ligger på en höjd med mark som har medel- till hög 

genomsläpplighet med bra skyddsavstånd. I dagsläget kommer inte mark avsättas i plankartan för 

gemensamma avloppslösningar då plats för detta inte är bestämt i dagsläget. Ansökan om att 

anlägga avlopp kommer att sökas hos kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft och kommer 

att hanteras enligt gällande lagstiftning och gällande riktlinjer. Kommunen anser precis som 

Länsstyrelsen att det är av stor vikt att avloppslösningar byggs säkra samt att tillsyn och skötsel 

fungerar väl för att minimera risken för påverkan till omgivningen. 

 

Samråd med aktuell sameby (Östra Kikkejaure skogssameby) har skett. Inga synpunkter på 

planförslaget har inkommit från aktuell sambeby. 

 

Korrigeringar av tabell 1 ”Risk för skred/höga vattenstånd” i enlighet med Länsstyrelsens 

synpunkter kommer att ske. Som följd av detta kommer planbestämmelse om sockelhöjd att 

inarbetas i plankartan. 

 

8. Lantmäteriet som lämnat följande yttrande: 

 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-04-10) har följande noterats: 

 

• Planförslaget anger enskilt huvudmannaskap. Frångås huvudregeln med kommunalt 

huvudmannaskap ska detta motiveras. 

 

• Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att exploateringsgraden inte styrs i 

planförslaget. 

 

• Det kan antas att föreslagen markanvändning kommer att medföra behov av båthamn/båtplatser. 

Detta kanske ska utredas i planen. 

 

• Inom planområdet går enskild väg, Pitholm ga:53, förvaltad av Degerbergsvägens 

samfällighetsförening. Det bör i planbeskrivningen framgå samt hur tillkommande bebyggelse 

ska anslutas till gemensamhetsanläggningen. 

 

Kommentar: Enskilt huvudmannaskap ska motiveras i planbeskrivningen.  

Detaljplanen kommer inte att medge båthamn/båtplatser och detta detaljplanearbete kommer 

heller inte att utreda den frågan. Om förfrågan om det kommer, hanteras den frågan i den process 

som det innebär att utöka eller etablera ny båtplats med utredning om lämplig plats, ansökan om 

strandskyddsdispens och dyl. 

 

Hur tillkommande bebyggelse ska ansluta till gemensamhetsanläggning ska beskrivas i 

planbeskrivningen. 

 

9. VA-gruppen som lämnat följande yttrande: 
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VA-planeringsgruppen har egentligen inget att erinra angående samråde avseende rubricerad plan 

förutom att planbeskrivningen bör kompletteras med att dagvatten hanteras lokalt. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen kommer att kompletteras med skrivning om att dagvatten 

hanteras lokalt. 

 

10. Skanova som lämnat följande yttrande: 

Skanova har en teleanläggning på fastigheten och eventuell ombyggnad av denna bekostas av 

exploatören. 

 

Kommentar: I planbeskrivningen kommer detta att tydliggöras. 

 
C. Samrådsmöte  

 

Samrådsmöte hölls 2018-04-19 och närvarande var ca 18 personer. Protokoll för mötet 

upprättades 2018-04-25 och finns med närvarolistan tillgängligt hos Piteå kommun. 

 
D. Ställningstaganden 

 
Med anledning av inkomna yttranden har följande förändringar och kompletteringar 

gjorts i detaljplanekartan:  

 Den södra ytan för bostäder minskas till att överensstämma med det godkända 

planprogrammet. 

 Planbestämmelse om sockelhöjd läggs in som följd av risk vid höga 

vattenstånd. 

 Prickmark mot väg i fastigheterna i norra planområdet, för att hålla 

byggnader från att etableras nära väg. 

 
I planbeskrivningen: 

 I planbeskrivningens konsekvenser kommer att tydliggöras ökat slitage på 

naturen samt ökade krav på VA och avfallshantering.  

 Kogrundvägens omdragning kommer att tydliggöras i planbeskrivningen.  

 Ytterligare utveckling av naturvärdena inom och i påverkansområdet.  

 Beskrivning om att röjning utanför egen fastighet inte är tillåtet kommer att 

inarbetas i planbeskrivningen. 

 Länsstyrelsens framtida utredning av de marina miljöerna i området kommer att 

inarbetas i planbeskrivningen. 

 Utveckling av text kring VA. 

 Tabell 1 ”Risk för skred/höga vattenstånd” ändras till text samt utveckling av 

resonemang kring ämnet. 

 Enskilt huvudmannaskap motiveras. 

 Hur tillkommande bebyggelse ska ansluta till gemensamhetsanläggning.  

 Skrivning om att dagvatten ska hanteras lokalt. 

 Tydliggörande av att teleanläggning finns på fastigheten och att exploatör 

bekostar eventuell ombyggnad. 

 
PITEÅ KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNAD/FYSISK PLANERING 

Enheten för plan, bygg och mark 

 
 
 
Maria Sidenmark 

Planhandläggare 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för del av Pitholm 1:3, Nördharaholmen i Piteå kommun, 

Norrbottens län 

 
A. Upprättande av Detaljplanen 

 

Under upprättandet av detaljplanen har samråd skett med berörda instanser, sakägare och 

andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Erinringar och synpunkter som inkommit 

under denna tid jämte kommentar hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda 

och bilagda i en särskild samrådsredogörelse. 

 
B. Granskning av Detaljplanen  

 

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden 2018-06-04 – 2018-05-25. 

Under granskningstiden har följande yttranden kommit in: 

 

1. Lantmäteriet 2018-06-15 

2. Länsstyrelsen 2018-06-21 

 
C. Granskningsyttranden och kommentarer 

 

1. Lantmäteriet som lämnat följande yttrande: 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-05-31) har följande 

noterats: 

Lantmäteriet vill återigen uppmärksamma kommunen på att exploateringsgraden inte styrs i 

planförslaget. I samrådsredogörelsen står att antal tomter i det södra kvarteret minskas från 3 till 

2. Det finns dock inget i planförslaget som hindrar att 3 tomter bildas inom det södra kvarteret. 

 

Kommentar: Lantmäteriet har rätt i att inget i plankartan reglerar att det blir 2 eller 3 tomter på 

den södra delen av planområdet. Ytan är ca 3500 kvm och illustrationen i plankartan visar på 

ambitionen med storleken på tomterna och dessa två tomters storlek korrelerar med övriga 

planerade fastigheters storlekar. Detta gör att kommunen inte anser att planbestämmelse gällande 

fastigheternas storlek behöver inarbetas i plankartan.  

 

2. Länsstyrelsen som lämnat följande yttrande: 

Bakgrund 

Piteå kommun upprättar en detaljplan för att möjliggöra för ny bebyggelse i form av ca 12 

fritidshus på Nörd-Haraholmen ca 12 km öster om Piteå centrum. Större delen av planområdet 

finns redovisat som utbyggnadsområde i kommunens översiktsplan från 2016. 

 

Hela området ingår i område som enligt miljöbalken, MB 4 kap. 1 och 2 §§ i sin helhet är av 

riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden och där turismens och friluftslivets, främst 

det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Del av området omfattas av riksintresse för 

friluftsliv enligt MB 3 kap. 6. 

 

Planförslaget har tidigare utretts i ett planprogram 2015, där Länsstyrelsen yttrat sig 2015-05-26. 

I yttrandet framhöll Länsstyrelsen betydelsen av de höga naturvärden som finns inom området 

och i områdets närhet. I det senare samrådet om behovsbedömning ansåg Länsstyrelsen 2016-06-

14, i likhet med kommunen att området hyser höga naturvärden samt stora värden för friluftslivet. 

D
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Länsstyrelsen befarade därför att den planerade nyexploateringen skulle kunna komma att 

medföra risk för negativ påverkan och skada på de skyddsvärda livsmiljöer och arter som är 

knutna till det strandnära läget, även om exploateringen sker utanför den omedelbara strandzonen. 

Länsstyrelsen såg t.ex. risker för att mark och vegetation inom strandområdet kan komma att 

påverkas genom bl.a. utsiktsröjningar och privatisering av mark- och vattenområden. 

Länsstyrelsen ansåg därför i likhet med kommunen att en särskild miljöbedömning, MKB måste 

genomföras. MKB:n har bifogats till planhandlingarna. 

 

Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsens synpunkt om att anpassa planförslaget till översiktsplanen där den södra delen 

utgår är inte tillgodosett. 

Efter samrådsskedet har kommunen justerat planförslaget i syfte att minska påverkan på 

naturvärden och friluftslivet genom att minska den södra delen av planområdet från tre till två 

tomter. Motiveringen till detta är bland annat följa det markanvändningsförslag som studerades i 

tidigare planprogram. Länsstyrelsen framförde även under det programsamrådet synpunkter kring 

behovet av anpassning till naturvärden och friluftslivet. 

 

Länsstyrelsens synpunkt om att anpassa planförslaget till översiktsplanen är inte en sådan 

synpunkt som avses i 5 kap. 22 § PBL då detaljplanens genomförande inte bedöms påtagligt skada 

aktuellt riksintresse eller beröras av Länsstyrelsens övriga tillsynsområden. 

 

Tillsyn enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet 

att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Kommentar: Kommunen anser att ytan för exploateringen är utredd i planprogrammet och att 

hänsyn är taget till naturvärdena och friluftslivet samt att dessa frågor är tillräckligt utredda i 

planprogram, miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning. Därför avser kommunen att 

inte minska ytan för den södra delen av planområdet ytterligare utan behålla den yta som utretts 

i planprogrammet. 

 

D. Sammanfattning/Ställningstagande 

 

De inkomna yttrandena är inte av sådan karaktär att förändringar i plankarta och 

planbeskrivning kommer att ske.  
 

Samhällsbyggnad, fysisk planering föreslår att Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del 

av Pitholm 1:3, Nördharaholmen. 

 

PITEÅ KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNAD/FYSISK PLANERING 

Enheten för plan, bygg och mark 

 

 

 

Maria Sidenmark 

Planhandläggare 
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1 Planbeskrivning 

1.1 Handlingar 
Planen omfattar följande handlingar: 

 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

1.2 Planförfarande 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-07, § 112, att påbörja planarbetet och att det 

hanteras genom utökat planförfarande. Planläggningen bedöms vara ett betydande intresse för 

allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detta då parkmark tas i anspråk. 

 

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets olika steg 

redovisas nedan: 

 

Kungörelse. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan i 

ortstidning och på kommunens anslagstavla. 

 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter 

som berör planförslaget i ett tidigt skede. Dialog förs med länsstyrelsen, 

berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, 

allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och 

att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter 

tillsammans med kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. 

Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Samrådsredogörelsen 

ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten inför granskningen. 

 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta 

planförslaget granskas under minst 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen 

underrätta de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga 

som har yttrat sig under samrådet. Den som vill lämna synpunkter ska göra 

detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre 

ändringar av planen. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en 

ny granskning genomföras. 

 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna 

synpunkter tillsammans med kommunens förslag till eventuella revideringar i ett 

granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i 

granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Handlingarna 

revideras då det bedöms vara relevant. 
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Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 

detaljplanen laga kraft. Bygglov/ändrad användning kan därefter medges. 

 

 

 
Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött) 

 

1.3 Planens syfte 
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny transformatorstation. Befintlig 

transformatorstation står utomhus. Genom att bygga en ny inomhusstation erbjuds större 

driftsäkerhet och en bättre arbetsmiljö.  

 

1.4 Bakgrund 
Nuvarande transformatorstation på fastigheten Stadsön 5:8 togs i drift 1978 och är i behov av 

förnyelse. Apparater har blivit ålderstigna och anläggningen har funktions- och 

tillförlitlighetsproblem. Avbrott i strömförsörjningen har inträffat, vilket medfört stora 

problem både för boende och för de stora basindustrier som har verksamhet i Piteå. 

Planförslaget är också ett led i att långsiktigt förstärka och säkerställa strömförsörjningen i 

Piteå i enlighet med de intentioner som pekas ut bland annat Piteå kommuns översiktsplan.  

 

Anläggningen kommer att ägas av Vattenfall Eldistribution AB, men även AB Piteå Energi 

(ABPE) kommer att ha verksamhet i transformatorstationen. Idag äger ABPE nuvarande 

transformatorstation där Vattenfall har verksamhet inom Stadsön 5:8. I samband med 

förnyelsen av stationen kommer Vattenfall ta över huvudmannaskapet för 

transformatorstationen. Efter att den nya stationen tagits i drift kommer den nuvarande att 

rivas och fastigheten ska på sikt återställas som grönyta. En mast med tillhörande teknikhus 

kommer att finnas kvar på Stadsön 5:8 efter att stationsområdet har avvecklats.  
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Illustration som visar hur den nya transformatorstationen kan komma att se ut (Källa: Tyréns AB)  

 

1.5 Plandata 
 

1.5.1 Läge och areal  

Planområdet som inkluderar del av fastigheten Stadsön 2:1, ligger nordväst om Noliaområdet i 

Piteå, cirka 550 meter norr om Piteå centrum och omfattar cirka 13400 m2.  

 

  
Översiktskartor, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa: Metria 2018-01-09) 

 

1.5.2 Markägarförhållanden 

Planområdet omfattas av fastigheten Stadsön 2:1 (del av) som ägs av Piteå kommun.    
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1.6 Tidigare beslut 
 

1.6.1 Riksintresse 

Aktuellt område och hela Piteå ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism 

(Norrbottens kustområde och skärgård enligt 4 kap §2 MB).  

 

Området direkt öster om planområdet är sedan tidigare exploaterat (här ligger 

transformatorstationen idag). Exploateringen bedöms inte påverka riksintresset för kustturism 

och friluftsliv negativt. Detta då planområdet ligger centralt i Piteå tätort och är omgivet av 

bostadsområden.    

1.6.2 Kulturskydd  

Planområdet berörs inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade områden eller 

objekt. 

 

Planområdet ligger i anslutning till ett villaområde som i översiktsplanen pekas ut som ett 

utvecklingsområde för kulturmiljö. Nytillskott i anslutning till denna bebyggelse är känsligt. 

Utformningen av den planerade stationsbyggnaden är därför viktig, se rubrik gestaltning.  

 

I skogsområdet väster om planområdet ligger Jakobs brunn, som är av kulturhistoriskt 

intresse. Under 1800-talet blev Piteå en känd kurort, mycket tack vare Catharina Magdalena 

Enberg. Madam Enberg som hon kallades tog strid mot spriten lät, på egen bekostad, rensa 

upp och dränera runt Jakobs brunn. Hon lyckades få människor att kontinuerligt dricka av 

vattnet, under brunnskurerna fick alkoholhaltiga drycker inte förtäras. Jakobs brunn 

förlorande betydelse mot slutet av 1800-talet men under senare delen av 1920-talet kom ett 

uppsving igen.  

 

Planförslaget bedöms inte påverka Jakobs brunn negativt, detta då brunnen ligger cirka 40 

meter från planområdet. Skogen som brunnen ligger inom kommer att stå kvar.  

 

 
Foto visar Jakobs brunn norr om planområdet (Källa: Tyréns AB) 
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1.6.3 Naturskydd  

Planområdet berörs inte av några (kända) värdefulla, eller enligt lag, skyddade naturområden 

eller objekt. Någon information om fynd av artskyddade eller rödlistade arter har inte 

påträffats.  

 

Området är ianspråktaget sedan tidigare och bedöms inte ha förutsättningar för att hysa större 

naturvärden. 

 

1.6.4 Översiktsplan 

Piteå kommuns gällande översiktsplan (Översiktsplan 2030) antogs av kommunfullmäktige 

19 december 2016. Översiktsplanens strategi för klimat och energi är en effektiv 

energianvändning som ska tas hänsyn till tidigt i planeringsprocessen. Den fysiska 

planeringen ska ta hänsyn till behovet av mark för distribution av energi. Piteå kommun 

planerar även för en säker, tillräcklig och smart kraftförsörjning.  I översiktsplanen anges att 

förstärkning av elnätet är ett angeläget allmänt intresse.  

 

Planområdet ligger i ett grönområde som är en del av ett större grönstråk i Piteå. För att 

motverka risk att planförslaget strider mot översiktsplanens mål avseende naturområden och 

gröna stråk har placeringen av transformatorstationen setts över så att största möjliga hänsyn 

tas mot både grönstrukturen och Jakobs brunn. Förbättrade kvaliteter inom andra delar av det 

genomgående grönstråket kan delvis kompensera den förlust av grönområde som byggandet 

innebär. När den nuvarande transformatorstationen rivs kommer fastigheten att återställas som 

grönyta.  

 

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen men då parkmark tas i anspråk anser 

kommunen att detta är ett betydande intresse för allmänheten varför planläggningen kommer 

att ske genom utökat planförfarande.   

 

 

  
Utdrag från kommunens översiktsplan, planområdet markeras ungefärligen med rött. 
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1.6.5 Detaljplan/gällande planer 

För planområdet gäller 2 detaljplaner: 

 

• Stadsplan för centrala Piteå (Norra ringen, delen Hembygdsvägen-Norrstrandsvägen 

och Kvarnvallens idrottsområde), 1978-12-27. Planen reglerar allmänplats park eller 

plantering. Del av gällande detaljplan ersätts i samband med planläggningen.  

 

• Stadsplan för centrala Piteå – Norrcenter, 1981-01-26. Planen reglerar allmän plats 

park eller plantering samt transformatorstation och högspänningsledning. 

Transformatorstation får uppföras till en högsta byggnadshöjd om 12 meter. Del av 

gällande detaljplan ersätts i samband med planläggningen.   

 

 

  
Till vänster: utdrag gällande plankarta från 1978. Till höger: utdrag gällande plankarta från 1980.  

Planområdet markeras ungefärligt med rött. 

 

1.6.6 Behovsbedömning och betydande miljöpåverkan  

Samråd har skett med Länsstyrelsen (daterat 2017-11-16) som delar kommunens bedömning 

att planens genomförande inte ska antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en 

särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Länsstyrelsen anser att det bör vara 

tillräckligt att eventuella miljökonsekvenser hanteras i planbeskrivningen 

 

Den 2017-11-16 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanens genomförande inte 

bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.  
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1.7 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

1.7.1 Natur- och terrängförhållanden 

Gatan (Västergatan) inom planområdet är asfalterad och är den enda hårdgjorda ytan, 

resterande mark består av gräs. Marknivån inom planområdet är högst längst vägen cirka +3,5 

meter (RH 2000) och vid södra delen av planområdet cirka +4 meter (RH 2000). Övrig mark 

som består av gräs med inslag av våtmark ligger på cirka +2,6 till + 1 meter (RH 2000), där 

de högre delarna inom kvartermaken består av fyllningar. Marknivån ligger lägst vid 

planområdets nordvästra del. Här ligger befintlig ledningsgata och ingen byggnad planeras 

här.  

 

  
Fotona visar befintlig ledningsgata vid planområdet norra del samt den del inom planområdet som är 

blötare (Källa: Tyréns AB)  

 

1.7.1.1 Geotekniska förhållanden 
En markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR PT45 Stadsfjärden, Piteå 2018-01-

19) har upprättats av Tyréns AB. Syftet är att redovisa de geotekniska förhållandena inom 

området som underlag för projektering och dimensionering för grundläggning av planerad 

byggnation.  

 

I planområdet finns en äldre fyllning från tidigare vägbank. Markområdet är låglänt och har 

noterats ibland drabbas av stående vatten. 

 

Utifrån samråd med geotekniker bedöms planområdet vara lämpligt för ändamålet.   

 

1.7.1.2 Hydrologiska förhållanden 
En dagvattenutredning (Dagvattenutredning transformatorstation Stadsfjärden, 2018-01-19) 

har tagits fram av Tyréns AB.   

 

Planområdet avvattnas idag genom dikessystem och trummor som leder dagvattnet vidare ut 

till Nördfjärden. Till grönområdet mellan Norra Ringen och Nils Edéns väg kommer 

dagvattnet via tre inströmningspunkter. Dessa är markerade med gröna pilar i figuren nedan. 
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Utströmningen från området sker via ledningen som i figuren är markerad med turkos pil och 

utloppet till recipienten Nördfjärden. De blå linjerna i figuren är de ytavrinnande rinnstråk 

som identifierats i dagvattenutredningen.  

 

Det är stora avrinningsområden som avvattnas via aktuellt grönområde (delar av 

planområdet). En del av det påtryckande dagvattnet leds via en dikesanvisning längs med 

Norra Ringen där en trång sektion återfinns mellan Norra Ringen och befintliga fyllningar. 

(markerad med en gul oval i figuren nedan). Detta gör att flödet däms och det bildas stående 

vatten ovan markytan. 

 

 
Figuren visar dagvatten inom området, planområdet markeras ungefärligen med lila. De gröna 

pilarna i figuren visar var trummor och dagvattenledningar ansluter till utloppsledningen. De blå 

linjerna visar de ytavrinnande dagvattenstråken i området. Gul oval pekar ut trång sektion (Källa: 

Dagvattenutredning 2018-01-19 Tyréns AB)  

 

1.7.1.2.1 Dagvattenhantering 
Eftersom det är de hårdgjorda ytorna som genererar de ökade flödena är det dagvattnet från 

dessa ytor som behöver fördröjas. Resultatet från dagvattenutredningen visar att 

fördröjningsbehovet om 48 m3
  går att lösa inom planområdet. Detta genom att exempelvis 

takavvattningen tas ner på ledning och leds till ett fördröjningsmagasin. Magasinet föreslås 

placeras i den östra delen av fastigheten med utlopp mot norr. Med ett kassettmagasin med 

djupet 0,6 meter behövs en effektiv yta om 80 m2 för att tillgodose fördröjningsbehovet. 

Fördröjningsmagasinet behöver förses med ett bräddavlopp. En bestämmelse [n] finns med i 

plankartan för att säkerställa att plats (80 m2) för dagvattenhantering anordnas. Exakta 

lösningar regleras inte då det finns olika alternativ till lösningar.   
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Figuren visar principiellt förslag på dagvattenhantering. Figuren visar förslag på placering av  

fördröjningsmagasin samt utloppet från magasinet visas med en blå streckad pil. Den blå heldragna 

linjen visar hur takavvattningen kan tas på ledning till fördröjningsmagasinet. (Källa: 

Dagvattenutredning 2018-01-19 Tyréns AB) 

 

1.7.1.3 Förorenad mark och vatten 
Ingen misstanke finns om att markföroreningar skulle förekomma inom planområdet. Om 

frågan om sanering av förorenad mark blir aktuell ska den hanteras enligt miljöbalkens 

bestämmelser.  

1.7.1.3.1 Sulfidjord 
Genom jordprover har sulfidjord hittats inom planområdet. Jorden har mycket hög 

försurningspotential vilket innebär att den är starkt försurande vid kontakt med syre. 

Uppschaktad sulfidjord skall därför behandlas som miljöfarligt avfall. Schakt skall ske i så 

stora sjok som möjligt och uppläggning ovanför grundvattennivån skall undvikas.  

Mellanlagring av massorna är ej tillåtet. Uppschaktad sulfidjord läggs tillbaka under 

grundvattennivån alternativt omhändertas på särskild deponi 

1.7.1.4 Radon 
Förekomsten av markradon har i samband med planarbetet inte undersökts inom området. 

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. 

 

Inom högriskområden ska byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas 

radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas. Metod ska redovisas i 

samband med bygglov.  
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1.7.1.5 Strandskydd  
Strandskyddet berörs inte av planförslaget.  

 

1.8 Bebyggelseområden 
 

1.8.1 Befintliga förhållanden 

Planområdet är sedan tidigare inte bebyggt med undantag för Västergatan (som ansluter till 

området) och en liten nätstation sydöst om gatan. Direkt öster om planområdet ligger den 

befintliga transformatorstationen med tillhörande komplementbyggnader, master och 

ledningar. Luftledningarna passerar planområdet i norr och fortsätter längst Norra Ringen 

öster och väster ut. Norr om Norra Ringen och söder om Nils Edéns väg finns villaområden. 

Väster om planområdet finns ett parkområde med tillhörande skogsdunge (bestående av 

lövträd samt några äldre tallar), gräsytor samt ett litet dike. Vid planområdesgränsen i söder 

ligger ett LSS-boende.  

 

 

   
Foto till vänster visar parken väster om planområdet, foto till höger visar del av befintlig 

transformatorstation (Källa: Tyréns AB) 

 

1.8.2 Lek, rekreation och friluftsliv 

Planområdet ligger inom ett parkområde samt i anslutning till befintlig villabebyggelse. 

Parken nyttjas av boende i området för lek och rekreation. Inom grönområdet bedöms de 

högsta värdena för rekreation finnas i skogsdungen. Här ligger Jakobs brunn som är en   

iordningsställd plats för vila och picknick. Området har främst betydelse för närrekreation. 

Förutsättningarna för friluftsliv i ett större perspektiv bedöms inte påverkas. Kvartersmarken 

för transformatorstationen har placerats så nära befintlig transformatorstation som möjligt för 

att minska intrånget i parken.  

 

Förbättrade kvaliteter inom andra delar av det genomgående grönstråket kan delvis 

kompensera den förlust av grönområde som byggandet innebär. Den nuvarande 

transformatorstationen på Stadsön 5:8 kommer att rivas och fastigheten återställas som 

grönyta. En mast med tillhörande teknikhus kommer att finnas kvar på Stadsön 5:8 efter att 

stationsområdet har avvecklats. Fastighetsägaren till Stadsön 5:8 ansvarar för och bekostar 

återställande av grönyta samt upprättar separat skötselavtal avseende Stadsön 5:8 med Kultur, 

park och fritid. 
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1.8.3 Gator och trafik 

Planområdet omges av vägar i norr (Norra Ringen) och i söder (Nils Edéns väg). Från Nils 

Edéns väg går Västergatan som är anslutningsväg till planområdet. Planområdet kommer 

fortsatt att anslutas via Västergatan.  

 

Det finns ingen gång- och cykelväg längst Nils Edéns väg, gående och cyklister går längst 

vägen för att nå den gång- och cykeltunnel som finns väster om planområdet för att ta sig 

under Norra Ringen.  

 

Parkeringsmöjligheter kommer att finnas inom planområdet.  

  

1.9 Planförslag 
Planförslaget innebär att nu reglerad park eller plantering delvis ersätts med användningen 

transformatorstation [E1]. Användningen tillämpas för områden med tekniskt ändamål.  

Byggrätten inom planområdet regleras genom prickad mark (marken får inte förses med 

byggnad). Byggnader får uppföras med en högsta totalhöjd på 17 meter.  

 

På kvartersmarken i söder och väst får byggnad inte uppföras (prickad mark på plankartan) 15 

meter från parkmarken för att upprätthålla säkerhetsavståndet mot transformatorstationen. 

Mot användningsgränsen i norr prickas hela det område som idag nyttjas för luftledningar, 

området ska fortsatt vara tillgängligt för allmännyttiga luftledningar [l]. Byggnad får uppföras 

cirka 10 meter från luftledningarna. Mot fastighetsgränsen i öster får byggnad uppföras 5 

meter från plangränsen. Detta för att säkerställa att byggnad inte uppförs för nära 

fastighetsgräns.  

 

Kring området för transformatorstationen regleras allmän platsmark [PARK] för att 

säkerställa att marken utanför transformatorstationen förblir parkmark. En bestämmelse om 

att trädbestånd ska finnas [träd] regleras inom parkområdena. Detta för att växtligheten ska 

skapa rumslighet och fungera som insynsskydd. Inom hela parkområdet kommer befintlig 

vegetation att kompletteras, se rubrik gestaltning.  

 

En bestämmelse om att skydda underjordiska ledningar [u] finns med för att uppmärksamma 

om att området ska vara tillgängligt för ledningar och för att förrättning ska kunna ske.  

 

1.9.1 Gestaltning 

Byggnaden föreslås utföras i betongfasad med plåttak. Fasadens prefabricerade element 

spåras med ett diagonalt linjemönster, likt stiliserade kraftledningar. På så sätt visas 

byggnadens verksamhet och innehåll utan att för den skull kräva skyltning. Eftersom 

byggnaden har få detaljer blir de detaljer som finns i form av portar och ventilationsöppningar 

särskilt viktiga. Portar föreslås därför i en avvikande färg än fasaden och i ett avvikande 

material. Det ska vara möjligt att köra runt hela byggnaden för att kunna nå transformatorerna 

inne i byggnaden i de fall de eventuellt går sönder och behöver bytas ut. Körytor används 

sällan och grusas. 
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Inom tomten föreslås ett dagvattenmagasin som inte syns i marknivå. De ytor som inte grusas 

inom tomten blir gräsytor. Av hänsyn till säkerhet och skötsel föreslås inga ytterligare 

planteringar inom transformatorstationens tomt.  

 

I samband med byggandet av transformatorstationen kommer viss skogsvegetation att 

försvinna. Växter åter- och nyplanteras efter att stationen är uppförd som ersätter den 

växtlighet som har tagits bort under byggtiden. Planteringar utförs utanför tomten inom 

befintliga parkområden. Växtval föreslås anpassas till det som redan finns på platsen och till 

tåliga och lättskötta arter. Planteringarna föreslås utföras som flerskiktade busk- och 

trädplanteringar. Under kraftledningar måste hänsyn tas till att planteringar inte får bli för 

höga. Buskar är här ett bättre val än träd. En befintlig häck av häggmispel bevaras. Övriga 

häckväxter föreslås, tåliga och lättskötta arter som tillför höstfärger och blomning till 

området. 

 

 

 
 

 
Illustrationerna visar exempel på hur byggnaden inom området kan komma att se ut med grå 

respektive röd betongfasad. (Källa: Tyréns AB) 
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Situationsplanen visar hur området kring planområdet kan planteras (Källa: Tyréns AB) 

 

1.10  Teknisk försörjning 

1.10.1 Vatten och avlopp 

Fastigheten ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. De kommunala 

vatten- och avloppsledningarna går längst Nils Edéns väg. Det finns även VA-ledningar som 

går längst plangränsen i söder (mot LSS-boendet).  

 

Det finns i dagsläget inga planer på att ansluta planområdet mot det kommunala nätet då inga 

faciliteter som toalett, pentry eller dylikt planeras. Om behov uppstår i framtiden ska 

fastigheten förbindas mot kommunalt vatten- och avlopp.  

1.10.2 El och värme 

Vattenfall äger de el och värmeledningar som finns inom planområdet. 

1.10.3 Tele- och datakommunikation 

Det passerar tele-/optoledningar genom planområdet. En av dessa kommer att flyttas för att 

kunna bygga den nya stationsbyggnaden.  

 

Ett u-område (6 meter brett) har därför reglerats i plankartan närmast användningsgränsen i 

nordväst/väst. Kostnaden för en eventuell flyttning av kabeln, alternativ ombyggnad av 
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telenätet, bekostas av exploatören. Samråd sker med Skanova (ledningsägare) i samband med 

flytt.  

1.10.4  Avfall 

Planområdet kommer inte att generera någon större mängd sopor, någon avfallshantering är 

inte aktuellt.  

1.10.5 Räddningstjänstens behov 

Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar, brandposter och vatten ska 

beaktas i samband med markprojektering. 

1.11  Service 
Planområdet ligger cirka 500 meter norr om Piteå centrum. Här finns service i form av 

butiker, museum, caféer och restauranger. Mellan centrum och planområdet finns skolor och i 

nordöst samt i väst (cirka 300 meter) om planområdet finns sportanläggningar. 

 

I anslutning till planområdet i nordöst ligger ett dagcenter (daglig verksamhet enligt LSS). 

1.12  Skydd av ledningar 
Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. Vid 

markarbeten bör berörda elnätsföretag kontaktas för begäran om kabelanvisning (i god tid 

innan planerade grävningsarbeten). 

 

Alla ledningar inom området bör så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 

ledningsstråk och utbredningen av dessa. 

 

Befintliga ledningar inom kvartersmarken skyddas med u-område. Ledningar inom den 

allmänna platsmarken [PARK] regleras inte med markreservat då det inte är nödvändigt 

eftersom dessa allmännyttiga ändamål är förenligt med en allmän plats.  

1.13  Tillgänglighet och trygghet 
Eftersom transformatorstationen skyddas av byggnaden som uppförs föreslås inte att något 

staket uppförs runt anläggningen som ytterligare skydd. Planområdet kommer därmed att i 

stort sett vara tillgängligt som övriga delar av omgivande park- och grönområde. I samband 

med att nuvarande station på Stadsön 5:8 avvecklas skapas tillgänglighet även till detta 

område. 
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1.14  Störningar och risker 
En ny inomhusstation innebär en bättre arbetsmiljö och en minskad risk för olyckor och 

sabotage. Planförslaget innebär därför en väsentlig förbättring av hälsa- och 

säkerhetssituationen. Strömförsörjningen för Piteå stad blir därigenom säkrare och mer hållbar 

jämfört med dagens situation. 

1.14.1 Buller  

En bullerutredning (Bullerutredning- Stadsfjärden, Tyréns AB 2018-02-07) har tagits fram för 

att säkerställa att gällande riktvärden inte överskrids. Enligt bullerutredningen bedöms 

riktvärdena för närmaste bostadshus fasad eller uteplats inte överskridas. Inga 

bullerreducerande åtgärder behöver därmed vidtas. Inga toner och/eller impulsljud antas 

förekomma. 

 

  
Utdrag från bullerutredningen som visar den ekvivalenta ljudnivån från planerad 

transformatorbyggnad (Källa: Bullerutredning – Stadsfjärden) 

 

1.14.1 Elektromagnetiska fält  

Kring kraftledningar och andra elektriska anläggningar alstras elektromagnetiska fält. 

Fältstyrkan beror på strömmens storlek och på fasernas inbördes placering och avstånd till 

varandra. Forskning avseende fältens eventuella påverkan på människors hälsa har pågått 

under lång tid men det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte vara tillräckligt gediget 

för att man ska kunna sätta ett faktiskt gränsvärde. Vattenfall följer den av de fem svenska 

myndigheterna (Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 

Strålsäkerhetsmyndigheten) framtagna vägledningen för beslutsfattare, den så kallade 

försiktighetsprincipen, vilken innebär att sträva efter att utforma och placera nya 

kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 
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Magnetfältstyrkans årsmedelvärde runt nya stationen bedöms understiga 0,4μT (mikroTesla) 

på ett avstånd av 20 meter från samlingsskenans mittfas. För att med marginal kunna 

garantera detta, bör avståndet mellan stationens 130 kV skena och plangränsen vara minst 15 

meter.  

 

Säkerhetsavståndet säkerställs i plankartan genom att byggnad inte får uppföras (prickad mark 

i plankartan) inom 15 meter mot plangräns.  

 

1.14.2 Skyfall  

Framtagen dagvattenutredning (Dagvattenutredning transformatorstation Stadsfjärden, 2018-

01-19) hanterar även frågorna som rör skyfall. Det viktigaste med avseende på 

skyfallshantering kommer att vara höjdsättningen av planområdet för att undvika 

översvämning.  

 

Delar av den befintliga transformatorstationens fastighet står under vatten vid ett framtida 

100-års regn. För planområdet betyder detta att marknivån där stationshuset planeras inte bör 

understiga +3 meter över havet (RH2000). Detta säkerställs i plankartan med en bestämmelse 

om att marknivån ska vara minst 3 meter över nollplanet. Diket mellan planområdet och 

Norra Ringen är trångt vilket betyder att vatten blir stående inom planområdet samt 

uppströms. Diket måste i framtiden kapacitetshöjas för att inte dagvatten ska bli stående mot 

ny transformatorbyggnad.  

 

1.14.3 Risk för brand 

Anläggningen kommer att förses med tillträdes- och områdesskydd bland annat inbrottslarm 

och passagesystem, vilket skall förhindra att obehöriga ska kunna ta sig in i 

stationsbyggnaden. Stationen kommer att vara ständigt uppkopplad, via redundanta 

kommunikationssystem, mot driftcentral för driftövervakning, larmhantering m.m. 

Eventuellt stöldbegärligt material (koppar) kommer att återfinnas inom tillträdes- och 

områdesskyddad stationsbyggnad. Det mesta av kablarna kommer att ligga under mark och 

mängden material som kan brinna är begränsat. 

 

Transformatorerna blir placerade i egna separata utrymmen inom den tillträdes- och 

områdesskyddade stationsbyggnaden. Under respektive transformator återfinns en oljegrop, 

vilken i en inomhusanläggning är en del av byggnadens betongplatta, för uppsamling av olja 

vid läckage vid t.ex. transformatorhaveri. Oljegroparna är försedda med ett släckskikt, vilket 

är ett system för släckning av eventuell oljebrand, den förhindrar att mängden olja som kan 

brinna blir begränsat. 

 

Utformningen av byggnaden beror i hög utsträckning av behovet av säkerhet och skydd. 

Därför föreslås en betongkonstruktion och inte trä (brännbart material).   
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2 Miljökonsekvenser 

2.1 Förenligt med miljöbalken 
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. 

(Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. 

(Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). 

2.1.1 Miljömål 

Inget av miljömålen (www.miljomal.se) bedöms påverkas negativt av utvecklingsförslaget. 

2.1.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från 

till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna 

halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord. MKN kan ses som 

styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN för olika föroreningar i 

utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), olika 

parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

2.1.1.1 MKN för utomhusluft  
Det finns svenska miljölkvalitetsnormer för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av 

kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 

och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft.  

 

Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till och från området. Planen bedöms 

inte heller på annat sätt påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft. 

2.1.1.2 MKN för vattenförekomster 
Havs och Vattenmyndigheten (HaV) har det övergripande ansvaret att se till att EU:s 

ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Landet är indelat i fem 

Vattenmyndigheter som har det regionala ansvaret för att MKN uppnås och bevaras. 

Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har delats in i vattenförekomster och alla dessa 

har statusklassats m.a.p. ekologisk-, kemisk- och kvantitativ (bara gv) status. MKN är God 

Status för våra vattenförekomster. 

 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 

Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har 

utsetts till vattenmyndighet i distriktet. Vattendistriktet beslutade i december 2016 om (nya) 

MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för åren 2016-2021. Beslutande MKN innebär 

kortfattat att alla ytvattenförekomster ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status 

och god kemisk ytvattenstatus samt att alla grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla 

god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus (om inte undantag har meddelats). 

Om rådande status är Hög Ekologisk eller Kemisk Status i en vattenförekomst får inte status 

försämras. 

 

Många av distriktets vattenförekomster uppnår inte God Kemisk Status till följd av storskalig 

och långväga spridning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE, används bland 

annat som flamskyddsmedel), vilka sprids till miljön via läckage från varor, avfallsupplag 
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med mera. Bortsett från dessa är det ett femtiotal vattenförekomster (både sötvatten och 

kustvatten) som inte uppnår god kemisk status på grund av påverkan från olika tungmetaller 

och tributyltenn (TBT). 

 

Vattenkvaliteten är överlag god inom distriktet, men vissa utmaningar finns att särskilt ta 

hänsyn till i samband med samhällsutvecklingen: 

 

• Fysiska förändringar, exempelvis utvinning av energi, vägar, ökad produktionen inom 

jord- och skogsbruk som påverkar vattnen negativt. Fysisk påverkan är den vanligaste 

orsaken till att god ekologisk status inte nås i distriktet. 

• Läckage av metaller och sura ämnen från sulfidjordar i kustområden, beroende av 

bland annat bearbetning och dikning. 

• Storskalig påverkan från areella näringar, exempelvis genom gödsling, utdikning, 

ökad instrålning vid avverkning samt effekter från körskador i marken. 

• Läckage av metaller från avslutad och pågående gruvverksamhet. 

• Vattentäkter som saknar vattenskyddsområde eller där föreskrifter och 

skyddsområdets avgränsningar behöver revideras. I Bottenvikens vattendistrikt är det 

bara drygt 10 % av de allmänna vattentäkterna som har fullgott skydd. 

 

Idag har berörd ytvattenförekomst Nördfjärden (SE652000-213210 ) God Ekologisk Status 

men klassificering gällande vattenkemi är Uppnår Ej God (otillfredsställande) orsakat av 

kvicksilver* och polybromerade difenyletrar, PBDE**  

(www.viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-10). 

 

Ingen grundvattenförekomst bedöms beröras. 

 

Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka om normerna för god ekologisk eller god 

kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas för Nördfjärden.  

 

Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

2.1.1.3 MKN för havsmiljön 
Inget vatten som påverkar kustvatten/MKN berörs av aktuell utveckling. 

2.1.1.4 MKN för fisk- och musselvatten 
Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt Naturvårdsverkets 

förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

2.1.1.5 MKN för omgivningsbuller 
MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i 

förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att 

kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte 

medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett 

samhälle har fler än 100 000 innevånare. 

 

Eftersom Piteå har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav på 

bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade miljökvalitetsnormer. 
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3 Genomförandefrågor 

3.1 Tidplan 
Målsättningen är att detaljplanen ska kunna antas hösten 2018. 

3.2 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock tills den 

upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med 

detaljplanen förverkligas. 

3.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken [PARK].   

 

Detaljplanen innebär att nuvarande transformatorstation inom fastigheten Stadsön 5:8 

avvecklas. Fastigheten kvarstår i AB Piteå Energis (ABPE) ägo, och det är ABPE som 

ansvarar för återställande av marken inom tomten. På tomten kommer en mast finnas kvar 

efter att stationsområdet har avvecklats. 

3.4 Avtal 
Planavtal har upprättats mellan kommunen och Vattenfall. 

  

Ett markanvisningsavtal ska tecknas mellan Piteå kommun och exploatör. 

Markanvisningsavtalet är under förhandling och ska fastställas innan antagandeskedet. 

Markanvisningsavtalet innehåller de villkor och förutsättningar, förutom köpeskillingen, som 

kommunen ställt upp för att köparen ska få ta över fastigheten. Där regleras bland annat 

ansvar och åtaganden för dagvattenfrågor, infartsväg, masshantering och hantering av 

sulfidjordar samt konstnärlig utsmyckning och gestaltning (enprocentsregeln). I avtalet 

regleras även utformning och gestaltning av transformatorbyggnaden samt 

kompensationsåtgärder genom plantering av träd inom parkområdet. 
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3.5 Fastighetsrättsliga frågor 
Del av kvartersmarken inom planområdet kommer att styckas av från Stadsön 2:1 och bilda 

en ny fastighet. Avstyckning, ändring av servitut och nybildning av ledningsrätt sker genom 

lantmäteriförrättning. Exploatören ansöker om och bekostar de lantmäteriförrättningar som 

krävs för genomförandet av detaljplanen  

 
Fastighet Ägare Förändringar 

Stadsön 2:1 Piteå kommun Genom avstyckning bildas ny fastighet, del av Stadsön 2:1 [E1] 

till ny fastighet.   

 

Del av kvartersmarken (gulmarkerat) bildar ny fastighet 

Teleledningar inom 

planområdet 

Piteå kommun Ledningarna flyttas och detta bekostas av exploatören. Flytt sker 

i samråd med Piteå kommun. Ett u-område för detta finns 

reglerat i plankartan.  

Servitut VÄG 25-

F1978-1233.1 

Till förmån för 

Stadsön 5:8, 

belastar del av 

Stadsön 2:1 

Den väg som går från Västergatan till befintliga stationsområdet 

har ett servitut. Vägen kommer i samband med byggnation av 

ny transformatorbyggnad att dras om och då justeras servitutet.   

Ledningsrätt 25-

F1991-482.1 

Till förmån för 

Vattenfall 

eldistribution  

Inom planområdet, där luftledningarna går idag, har vattenfall 

ledningsrätt. Ledningsrätten kommer inte att påverkas av 

planförslaget.  

Ny ledningsrätt Till förmån för AB 

Piteå Energi 

(ABPE) eller andra 

ledningsägare 

Inom planområdet, där luftledningarna går idag, kan det bli 

aktuellt med ny ledningsrätt för luftledning när planområdet 

byter ägare.  

Ledningsrätt 25-

F2002/279.1 

Till förmån för 

Pireva 

Vid plangränsen i söder har Pireva VA-ledningar. 

Ledningsrätten kommer inte att påverkas av planförslaget då 

markanvändningen för området inte förändras.  
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3.6 Ekonomiska frågor 

3.6.1 Planekonomi 

Exploatören ansvarar och bekostar upprättandet av detaljplanen samt lantmäteriförrättning för 

bildande av fastigheter m.m.  

 

För kostnader som härrör från genomförandet av planen ansvarar respektive 

exploatör/fastighetsägare. 

3.6.2 Planavgift 

Planavgift kommer inte att tas ut vid bygglov. 

3.6.3 Inlösen, ersättning 

Ingen fastighet är föremål för inlösen. 

 

3.7 Tekniska frågor 

3.7.1 Behov av ytterligare utredningar 

Detaljerad geoteknisk undersökning för grundläggande av byggnader med mera genomförs 

och bekostas av berörd exploatör. 

3.7.2 Behov av kompletterande tillstånd 

Inga kompletterande tillstånd bedöms behövas i samband med planens genomförande. 

 

3.8 Samråd/granskning 
Efter samråd respektive granskning har inkomna synpunkter sammanställts i en 

samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Handlingarna har 

revideras/kompletteras om så bedöms vara relevant. 

 

Planfrågor diskuteras under hand med berörda. 

4 Medverkande tjänstemän 
I upprättandet av detaljplanen har Samhällsbyggnad i Piteå kommun deltagit.  

 

 

                       

Pia Brändström   Maria Hildén/Pethra Fredriksson 

Fysisk planerare Piteå kommun  Planarkitekt Tyréns AB 

 

5 Revideringar  
Efter genomförd granskning har planbeskrivningen justerats med att det finns allmänna 

platser med kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.  

 

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.  
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (2) 

Datum Diarienummer 

2018-05-15 

 

PB 2017-000644 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för del av Stadsön 2:1, Transformatorstation, i Piteå kommun, 

Norrbottens län 

 
A. Upprättande av Detaljplanen 

 

Under upprättandet av detaljplanen har samråd skett med berörda instanser, sakägare och 

andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Erinringar och synpunkter som inkommit 

under denna tid jämte kommentar hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda 

och bilagda i en särskild samrådsredogörelse. 

 
B. Granskning av Detaljplanen  

 

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden 2018-04-18 – 2018-05-09 

Under granskningstiden har fem yttranden kommit in. Länsstyrelsens yttrande har inkommit efter 

granskningstidens slut. 

 

1. AB PiteEnergi El-nät    2018-04-19 

2. Trafikverket    2018-04-20 

3. Fastighetsägare 1    2018-04-25 

4. Lantmäteriet    2018-05-08 

5. Piteå kommun, Samhällsplanering 2018-05-08 

6. Länsstyrelsen     2018-05-11 

 
C. Granskningsyttranden och kommentarer 

 

1. AB PiteEnergi El-nät som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 Kommentar: Yttrandet leder inte till några förändringar i planhandlingarna. 

 

2. Trafikverket som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 Kommentar: Yttrandet leder inte till några förändringar i planhandlingarna. 

 

3. Fastighetsägare 1 som lämnat följande yttrande/frågeställningar: 

 Enligt utdrag från genomförd bullerutredning verkar det som att allt relevant buller 

kommer från fasaden som vätter mot nordväst. Varför är det så? Varför sätter man 

inte ventilationen på nordöstra sidan? 

 

Kommentar: Att ljudet från byggnaden kommer från fasaden som vetter mot nordväst beror 

på att det är i den fasaden som ventilationsöppningar kommer placeras. 

 

 Ventilationsöppningarna kan inte placeras på motstående sida eftersom ventilations-

öppningarna skulle hamna mot Onyxen och Nolia samt att infartsvägen skulle behöva flyttas 

närmare Onyxen. För att komma in med trailern som levererar transformatorerna bör infarten 

vara så rak som möjligt, vidare måste Vattenfall kunna byta ut dem om de går sönder. 

Byggnaden har placerats så nära luftledningen som det går för att erhålla föreskriftsenligt 

säkerhetsavstånd under byggtiden, så den kan inte vridas. Skall vridning göras måste hela 

paketet skjutas närmare Nils Edéns väg. 

 

Yttrandet leder inte till några förändringar i planhandlingarna. 
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4. Lantmäteriet som lämnat följande yttrande: 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade april 2018) har följande 

noterats: 

  

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  

 

Beteckning finns men planbestämmelse saknas  

I plankartan finns ett antal u-områden utlagda, det vill säga markreservat för allmännyttig 

underjordisk ledning. I listan med planbestämmelser saknas dock u-område. 

 

Huvudmannaskap 

I planbeskrivningen har ni glömt att ändra skrivningen angående huvudmannaskap för 

allmän plats. Det anges fortfarande att detaljplanen inte omfattar någon allmän platsmark, 

trots att planområdet ändrades mellan samrådsskedet och granskningsskedet varvid det 

 numera omfattar allmän plats – park. 

  

 Kommentar:  
Plankartans lista med planbestämmelser kompletteras med beskrivning av u-område. 

Planbeskrivningen justeras med att det finns allmänna platser med kommunalt 

huvudmannaskap inom planområdet. 

 

5. Piteå kommun, Samhällsplanering, Hållbarhet som lämnat följande yttrande: 

Planområdet ligger inom ett parkområde samt i anslutning till befintlig villabebyggelse. 

Eftersom parken nyttjas av boende i området för lek och rekreation är det viktigt att hålla fast 

vid det som står i handlingarna, dvs; 

 -att största möjliga hänsyn tas mot både grönstrukturen och Jakobs brunn. 

-att förbättrade kvaliteter inom andra delar av det genomgående grönstråket delvis kan 

kompensera den förlust av grönområde som byggandet innebär. 

 -när den nuvarande transformatorstationen rivs kommer fastigheten att återställas som 

grönyta. 

 -att kvartersmarken för transformatorstationen har placerats så nära befintlig 

transformatorstation som möjligt för att minska intrånget i parken. 

 -att förbättrade kvaliteter inom andra delar av det genomgående grönstråket delvis kan 

kompensera den förlust av grönområde som byggandet innebär. 

  -att växter åter- och nyplanteras efter att stationen är uppförd som ersätter den växtlighet 

som har tagits bort under byggtiden. 

 

Positivt att strömförsörjningen för Piteå stad blir säkrare och mer hållbar jämfört med dagens 

situation. 

 

Området avsatt för PARK bör även ses över för tillgänglighet och trygghet. Särskilt viktigt är 

att skapa möjlighet för gångare och cyklister att kunna ta sig från Nils Edéns väg till ÅVS för 

att underlätta hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. 

 

Kommentar: Yttrandet noteras men leder inte till några förändringar i planhandlingarna. 
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6. Länsstyrelsen som lämnat följande yttrande (yttrandet redovisas i sin helhet): 

 

Bakgrund 

Planområdet ligger nordväst om Noliaområdet i Piteå, cirka 550 meter norr om Piteå centrum 

och ligger i direkt anslutning till nuvarande transformatorstation för centrala Piteå. Platsen i 

dagsläget planlagd för allmän plats - park eller plantering samt till en mindre del för 

transformatorstation och högspänningsledning. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga 

en ny transformatorstation. Befintlig transformatorstation står utomhus. Genom att bygga en 

ny inomhusstation erbjuds större driftsäkerhet och en bättre arbetsmiljö. Nuvarande 

transformatorstation på fastigheten Stadsön 5:8 togs i drift 1978 och är i behov av förnyelse. 

Kommunen avser att upprätta detaljplanen enligt Plan- och bygglagens (2010:900) 

bestämmelser om utökat planförfarande. 

 

Synpunkter enligt 5 kap. 22 § PBL 

Kommunen har i allt väsentligt tillgodosett Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet. 

 

Tillsyn enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 

beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

De som deltagit i yttrandet 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Willy Sundling efter föredragning av 

planarkitekt Jens Haapalahti. 

 

Kommentar: Yttrandet leder inte till några förändringar i planhandlingarna. 

 

 
D. Sammanfattning/Ställningstagande 

 

Med anledning av inkomna yttranden har följande förändringar och kompletteringar gjorts: 

 

Plankartans lista med planbestämmelser har kompletterats med beskrivning av u-område.  

Planbeskrivningen har justerats med att det finns allmänna platser med kommunalt 

huvudmannaskap inom planområdet. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. 

 

Samhällsbyggnad, fysisk planering föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner 

detaljplanen för del av Stadsön 2:1, transformatorstation, och överlämnar den för ett antagande i 

Kommunfullmäktige. 

 

 

PITEÅ KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNAD/FYSISK PLANERING 

Enheten för plan, bygg och mark 

 

 

 

Pia Brändström 

Planhandläggare 
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 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Datum Dnr 

2018-04-12 PB 2017-000644 
Plan nr 

D2099 

 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för del av Stadsön 2:1, transformatorstation, i Piteå kommun, 

Norrbottens län 

 
A. Hur samrådet har bedrivits 

 
Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2018-03-14 – 2018-04-04. Inbjudan till 

samråd skickades ut till sakägare, berörda myndigheter, förvaltningar samt till 

organisationer. Samrådsmötet annonserades i Piteå Tidningen och Norrbottens Kuriren.  

Handlingarna var tillgängliga på kommunens hemsida. 

 

Samrådsredogörelsen är en sammanfattning av inkomna yttranden under samrådet.  

 

Totalt har åtta yttranden inkommit. Under samrådstiden inkom sju yttranden.  

Länsstyrelsens yttrande har inkommit efter samrådstidens slut.  

 

1. Piteå kommun, Fastighets- och serviceförvaltningen 2018-03-15 

2. Lantmäteriet      2018-03-23 

3. Skanova      2018-03-27 

4. Försvarsmakten      2018-03-28 

5. Piteå kommun, Socialförvaltningen,  

    Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet  2018-03-28 

6. Piteå kommun, Trafik och projektenheten  2018-03-29 

7. Trafikverket      2018-04-04 

8. Länsstyrelsen      2018-04-06 

 

 
B. Samrådsyttranden och kommentarer 

 

1. Piteå kommun, Fastighets- och serviceförvaltningen som lämnat följande yttrande: 

 

I stycke 1:11 Service: ”I anslutning till planområdet i nordöst ligger ett dagcenter  

(daglig verksamhet enligt LSS).”  

 

Byggnaden inrymmer även korttidsboende. Vilket innebär även att det är sovande 

verksamhet. Kommer ljudnivån vara under gränsvärdet för denna byggnad? 

 

Kommentar:  

Enligt den genomförda bullerutredningen som redovisas i planbeskrivningen understiger den 

ekvivalenta ljudnivån vid dagcentret/korttidsboendet gällande riktvärden för buller.  

 

 Yttrandet leder inte till någon förändring i planhandlingarna. 
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2. Lantmäteriet som lämnat följande yttrande: 

 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-03-07) har 

följande noterats: 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte 

I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas,  men inget 

ytterligare anges om innehållet. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra  

markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 

liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 

flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

Använd gärna handboken ” Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen,  

Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang.  lagstiftningens krav när ni 

kompletterar planhandlingarna. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

- 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets  

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.) 

 

Grundkartan 

Det saknas traktnamn i grundkartan. Det är viktigt att fullständiga 

fastighetsbeteckningar redovisas för att göra det lätt för den som är  berörd av planen 

att lokalisera respektive fastighet på plankartan. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Det kan med fördel förtydligas att förutom fastighetsbildning även ändring av servitut 25-

F1978-1233.1 och nybildning av ledningsrätt sker genom en lantmäteriförrättning. Det bör 

även framgå vem som initierar och bekostar de lantmäteriförrättningar som behövs för 

genomförandet av detaljplanen. 

 

Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med information om markanvisningsavtalets huvudsakliga 

innehåll och dess konsekvenser vid genomförandet. Beskrivning av de fastighetsrättsliga frågorna 

förtydligas enligt yttrandet. 

 

Grundkartan kompletteras med redovisning av traktnamn. 

 

3. Skanova som lämnat följande yttrande: 

 

Skanova har en kabel som försörjer Djupviken och Ankarskatan. Denna kabel kan beröras av 

den nya transformatorstationen. Kostnaden för en eventuell flyttning av kabeln alternativt 

ombyggnad av telenätet bekostas av exploatören. 

 

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med information enligt yttrandet. Inom kvartersmark 

kompletteras plankartan med u-område. 
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4. Försvarsmakten som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 

Kommentar:  

 Yttrandet leder inte till någon förändring i planhandlingarna. 

 

5. Piteå kommun, Socialförvaltningen, Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet som 

lämnat följande yttrande: 

 

Hur stort utrymme kommer den nya byggnaden att ta, är det bara inom området som är 

markerat på kartan har jag inte så mycket att säga (till om). Ytan ”ängen” direkt i anslutning 

bakom Onyxen används vår/ sommar och höst som gräsmatta till aktiviteter och lekar som 

tipsrunda och kubbspel mm, så den ytan vill vi inte bli av med och ej heller att ljudnivån ska 

påverka utevistelsen där men det verkar ju ska vara ok enligt svaret nedan. På framsidan av 

Onyxen är det ju numera bara asfalt och parkeringar så det inbjuder inte lika mycket till 

aktiviteter på den sidan. 

 

Kommentar:  

Den planerade byggnaden uppförs inom planområdet inom det område som ej har planlagts med 

prickmark enligt planförslagets plankarta. Området ”ängen” bakom Onyxen berörs inte av 

planförslaget. Enligt den genomförda bullerutredningen som redovisas i planbeskrivningen 

överskrids inte gällande riktvärden för buller. 

 

 Yttrandet leder inte till någon förändring i planhandlingarna. 

 

6. Piteå kommun, Trafik och projektenheten som meddelar att man inte har något att erinra 

mot planen. 

 

Kommentar:  

 Yttrandet leder inte till någon förändring i planhandlingarna. 

 

7.  Trafikverket som meddelar att man inte har något att erinra mot planen. 

 

Kommentar: 

Yttrandet leder inte till någon förändring i planhandlingarna. 

 

8. Länsstyrelsen som lämnat följande yttrande (Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet): 

  

Bakgrund 

Planområdet ligger nordväst om Noliaområdet i Piteå, cirka 550 meter norr om Piteå centrum 

och ligger i direkt anslutning till nuvarande transformatorstation för centrala Piteå. Platsen i 

dagsläget planlagd för allmän plats - park eller plantering samt till en mindre del för 

transformatorstation och högspänningsledning.  

 

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny transformatorstation. Befintlig 

transformatorstation står utomhus. Genom att bygga en ny inomhusstation erbjuds större 

driftsäkerhet och en bättre arbetsmiljö. Nuvarande transformatorstation på fastigheten Stadsön 

5:8 togs i drift 1978 och är i behov av förnyelse. 

 

Länsstyrelsen har i tidigare samråd om behovsbedömning delat kommunens bedömning att ett 

genomförande av planförslaget inte innebär sådan betydande miljöpåverkan att en särskild 

miljöbedömning måste genomföras. 

 

Kommunen avser att upprätta detaljplanen enligt Plan- och bygglagens (2010:900) 

bestämmelser om utökat planförfarande. 
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Synpunkter enligt 5 kap. 14 § PBL 

En del av detaljplanens syfte och genomförande bygger på att den parkmark med tillhörande 

växtlighet som finns kvar kring den nya tomten för transformatorstationen förstärks och kan 

bestå över tid. Länsstyrelsen tolkar att det är viktigt både för stadsbild och för att minimera 

närboendes upplevda störning. Det är därför viktigt att den parkmark som behövs för att kunna 

säkerställa detaljplanens syfte och genomförande även omfattas av planområdet, framförallt 

för tydlighet på längre sikt. 

 

I planbeskrivningen bör det framgå vad som kommer att hända med befintlig 

transformatorstation, varför dess område inte ingår i planområdet samt hur den platsen och 

den befintliga byggrätten är tänkt att användas/förändras i förhållande till planförslaget. 

 

Förorenad mark och vatten 

Länsstyrelsen har inga uppgifter om att verksamheter som kan ha orsakat föroreningar har 

funnits på eller i nära anslutning till platsen. Det kan dock inte uteslutas att det kan finnas 

föroreningar i grusplanen och fyllningen under den befintliga transformatorstationen, vilket 

också nämns i dagvattenutredningen. Vid markarbeten ska därför provtagning utföras för att 

utreda eventuell föroreningssituation. Om föroreningar påträffas ska tillsynsmyndigheten 

genast underrättas enligt 11 § kap 10 Miljöbalken (1998:808). 

 

Dagvatten, översvämningsrisk 

Gällande översvämningsrisker och skyfallshanteringen håller Länsstyrelsen med om att 

höjdsättningen av planområdet är av största vikt för att undvika översvämning, liksom behovet 

av kapacitetshöjning för diket mellan planområdet och Norra Ringen för att inte dagvatten ska 

bli stående mot ny transformatorbyggnad. 

 

Sulfidjordar 

I jordprov har försurningspotentialen och försurningseffekten bedömts vara mycket höga. 

Massor som betecknas som sulfidjord bildar sur sulfatjord då massorna exponeras för 

atmosfäriskt syre, vilket kan producera ett surt lakvatten med höga metallhalter. Sulfidjord 

måste därför läggas upp syrefritt så att inte surt lakvatten kan bildas och avrinna från 

uppläggningsplatsen. Länsstyrelsen saknar beskrivning över hur hanteringen av sulfidjord 

planeras ske. Länsstyrelsen ser det som viktigt att säkerställa att sulfidinnehållande massorna 

hanteras så att oxidation förhindras helt eller minimeras avsevärt. 

 

Tillsyn enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 

beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

De som deltagit i yttrandet 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Willy Sundling efter föredragning av 

planarkitekt Jens Haapalahti. 

 

Kommentar:  

Planområdet utökas för att inrymma den parkmark som behövs för att kunna säkerställa 

detaljplanens syfte och genomförande. 

 

Planbeskrivningen kompletteras med:  

- förtydligande gällande befintlig transformatorstation, varför dess område inte ingår i 

planområdet samt hur området och den befintliga byggrätten är tänkt att användas/förändras i 

förhållande till planförslaget. 

- beskrivning över hur hanteringen av sulfidjord planeras ske. 

 

Informationen gällande eventuella markföroreningar vid den befintliga transformatorstationen 

noteras.  
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C. Samrådsmöte  

 

Ett offentligt samrådsmöte hölls den 20 mars, kl 18:30 i Stadshuset, lokal Ovalen. Inga  

personer var närvarande förutom representanter från Piteå kommun och Vattenfall. 

Protokoll för samrådsmötet är upprättat 2018-03-21. 

 

 
D. Ställningstaganden 

 

Med anledning av inkomna yttranden och annat som framkommit under samrådstiden har 

följande förändringar och kompletteringar gjorts i planhandlingarna efter samråd.  

 

Plankarta 

- Planområdet utökas för att inrymma den parkmark som behövs för att kunna 

säkerställa detaljplanens syfte och genomförande. Parkmarken har kompletterats med 

skyddsbestämmelse för bevarande av träd. Infarten och befintlig transformatorstation 

har planlagts som transformatorstation enligt underliggande plan. 

- Grundkartan kompletteras med redovisning av traktnamn. 

- Inom kvartersmark kompletteras plankartan med u-område för befintlig telekabel. 

 

Planbeskrivning 

- Kompletterande beskrivningar med anledning av det utökade planområdet och de 

planbestämmelser som tillkommit med anledning av det. 

- Förtydligande gällande befintlig transformatorstation, varför dess område inte ingår i 

planområdet samt hur området och den befintliga byggrätten är tänkt att 

användas/förändras i förhållande till planförslaget. 

- Beskrivning över hur hanteringen av sulfidjord planeras ske. 

- Beskrivning av att Skanovas kabel som försörjer Djupviken och Ankarskatan kan 

beröras av den planerade transformatorstationen samt att kostnaden för en eventuell 

flyttning av kabeln alternativt ombyggnad av telenätet bekostas av exploatören. 

- Förtydligande beskrivning av de fastighetsrättsliga frågorna 

- Information om markanvisningsavtalets huvudsakliga innehåll och dess konsekvenser 

vid genomförandet.  

 

Därutöver har redaktionella förändringar av text och bilder gjorts. 

 
 

PITEÅ KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNAD/FYSISK PLANERING 

Enheten för plan, bygg och mark 
 
 
 
Pia Brändström 

Planhandläggare 
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§253  
Piteå Kommunföretag 
ABs medfinansiering i 
Piteå Hamn ABs EU-
projekt ”Utveckling Piteå 
Port & Hub etapp 3” 
genom nyemission
18KS645
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  Bilaga  7a 

Medfinansiering i Piteå Hamn ABs EU-projekt ”Utveckling Piteå Port & 
Hub etapp 3” genom nyemission. 

Bakgrund 
Piteå Hamn är i slutfasen av den investering som kallas Haraholmens logistikcentrum etapp 2 
och som innefattar ny kaj och lagringsytor. Under projektets gång har vissa omprioriteringar 
gjorts så att kajens längd och bärkraft har ökat medan lagringsytorna minskat. Minskningen 
av lagringsytor motsvarar ca 15 000 m2 jämfört med ursprungligt förslag. Förlängningen av 
kajen med 15% samt ökningen av lastförmågan med 50% har gjorts i dialog med kunder och 
med operatören ShoreLink. Dock finns behovet av kraftigt ökade lagringsytor kvar och Piteå 
Hamn har därför beslutat att bygga ut lagringsytorna mm i enlighet med bilagt material 
(bilaga 1). Det förslag som nu ligger och som beslutats av Piteå Hamns styrelse förutsätter en 
EU finansiering på 50% motsvarande 35 Mkr.  

Förslag avseende medfinansiering 
Den totala investeringen i det som kallas ”Utveckling Piteå Port & Hub, etapp 3” är beräknad 
till ca 70 Mkr. Dessa 70 Mkr skulle enligt förslaget finansieras enligt nedan 

Piteå hamn   25 Mkr 
PIKAB  5 Mkr 
Region Norrbotten  5 Mkr 
EU  
Summa  70 Mkr 

35 Mkr 

 

Föreslås att Piteå Kommunföretag ABs medfinansiering av EU-projektet ”Utveckling Piteå 
Port & Hub etapp 3” enligt ovan sker genom en riktad nyemission i Piteå Hamn AB på 
5 000 000 kr. Nyemissionen omfattar 1000 aktier i Piteå Hamn AB och utges till en 
emissionskurs på 5 000 kr per aktie. Totalt 5 000 000 kr, varav 100 000 kr avser aktiekapital 
och 4 900 000 kr avser överkursfond (bilaga 2). Styrelsens redogörelse (bilaga 3). 
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  Bilaga  7a 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Piteå Kommunföretag AB beslutar  

- att Piteå Kommunföretag AB medfinansierar Piteå Hamn ABs EU-projekt 
”Utveckling Piteå Port & Hub etapp 3” med 5 000 000 kr, under förutsättning 
 

- att Piteå kommunfullmäktige beslutar att Piteå Kommunföretag AB gör 
medfinansieringen i form av en riktad nyemission i Piteå Hamn AB på 5 000 000 kr. 
Nyemissionen omfattar 1000 aktier i Piteå Hamn AB och utges till en emissionskurs 
på 5 000 kr per aktie. Totalt 5 000 000 kr, varav 100 000 kr avser aktiekapital och 
4 900 000 kr avser överkursfond (bilaga 2). Styrelsens redogörelse (bilaga 3). 
 

 

Piteå den 19 september 2018 

 

            

Jan Jonsson 

VD 
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  Bilaga  7a 

Beslutsunderlag i Piteå Hamns styrelse 
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Socialnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-09-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 161
Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 2 2018
Diarienr 18SN320

Beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2018 till 
kommunfullmäktige samt revisorerna

Ärendebeskrivning
Under kvartal 2 fanns det 14 st gynnande men ej verkställda beslut. 7 st beslut om särkilt 
boende, 7 st beslut om daglig verksamhet. 4 st boendebeslut har verkställt under kvartalet. 
Beslut om daglig verksamhet så har 3 st beslut verkställts under kvartal 2. Resterande 
gynnande beslut om totalt 7 st, fördelade på 3 st särskilt boende samt 4 st daglig verksamhet 
har ännu ej fått något erbjudande alternativt tackat nej av olika skäl.

Konsekvensanalys
Medborgare
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 
boendeplatser, för att kunna möta upp detta så kommer reviderad boendeplan att upprättas och 
presenteras såväl verksamhet och politik.

Verksamhet
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Budget
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet.

Beslutsunderlag
 Rapportering av ej verkställda beslut - LSS, kvartal 2 2018
 Borttagen på grund av Sekr.

(1 av 1)(582 av 639)



Rapportering ej verkställda beslut LSS
Kvartal 2 - 2018

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M PS Boende vuxna 2017-04-05 2018-04-17 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30).

Önskar specifikt boende i Öjebyn. Ingen

ledig plats sedan ansökan.

Erbjuden plats på Blå Kullen, men tackade 

nej.

K PS Boende vuxna 2017-06-13 2018-03-13 2018-05-14 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30).

Ingen ledig boendeplats.

Tackat ja till Kanalgatan. Inflyttning ej klart,

på grund av renovering.

M FöDa Daglig 2017-07-27 2018-04-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30).

Det finns en planering för verkställande av

insatsen i början av 2018.

K PS Boende vuxna 2017-08-23 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30).

Har fått inhibition på sitt beslut om

personlig assistans.

FöDa=

PS = Psykosocialt stöd

Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 1 av 4 (583 av 639)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M FöDa Daglig 2017-10-02 2018-05-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31).

Ingen ledig plats.

M PS Boende vuxna 2017-10-18 2018-06-15 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31).

Ingen ledig boendeplats.

K PS Boende vuxna 2017-11-01 2018-06-08 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31).

Ingen ledig boendeplats.

K FöDa Daglig 2017-11-24 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31).

Ingen ledig plats. Önskar plats på Bryggan 

Café. Finns inte plats där just nu.

K PS Boende vuxna 2018-01-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Ingen ledig boendeplats.

FöDa=

PS = Psykosocialt stöd

Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 2 av 4 (584 av 639)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M FöDa Daglig 2018-01-22 X 2018-05-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Ingen ledig plats.

K FöDa Daglig 2018-02-01 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Kontakt startad med arbetsanpassare, men

personen har varit svår att nå.

M FöDa Daglig 2018-03-02 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Ingen ledig plats.

M PS Boende vuxna 2018-03-07 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Ingen ledig boendeplats.

M FöDa Daglig 2018-03-26 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Ingen ledig plats.

PS = Psykosocialt stöd

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 3 av 4 (585 av 639)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

BoF Kontaktperson 2017-12-18 X 2017-12-25 Felaktig rapportering, ska ej ha rapporterats.

BoF = Barn- och familj

Sida 4 av 4 (586 av 639)



§255  
Rapportering av ej 
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Socialnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-09-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 160
Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 2 2018
Diarienr 18SN319

Beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 - 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer.

Stöd och omsorg
Under kvartal 2 så fanns det totalt 14 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 
månader. 4 st beslut avser sysselsättning, 7 st avser kontaktfamilj, 2 st kontaktperson samt 1 st 
beslut om boende vuxna. Under perioden så har 7 st beslut om insats verkställts, främst 
fördelat på sysselsättning samt kontaktfamilj. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 
matchning av behov aj ansetts lämplig alternativ att person tackat nej.

Äldreomsorgen
Under kvartal 2 fanns 20 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 
samtliga avseende särskild boendeform i vård och omsorgsboende gällande personer i behov 
av plats på somatisk respektive demensenhet varav;

12 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 5 av dessa 12 har 
tilldelats permanent plats under kvartalet varav 4 tackat ja och 2 avböjt till erbjudandet och 
kvarstannat på Villa Utkiken.

4 kvarstannat på Trädgårdens äldrecentra efter utredningsperiodens slut i väntan på permanent 
plats på grund av att det bedömts ej rimligt, skäligt, tillräckligt tryggt eller säkerställt att 
återgå till ordinärt boende tills att permanent plats kunde tilldelats. 3 av 4 beslut är verkställda 
i särskild boendeform och ett ärende avslutat efter flytt till annan kommun.

4 gällde personer i ordinär boendeform varav 2 utomkommunala ärende. Samtliga har 
tilldelats plats men tackat nej och 2 har återtagit ansökan i samband med erbjudandet varför 
ärendena är avslutade. Angivna skäl till avböjande var anhörig som vårdar som valde att 
fortsätta med det ytterligare en tid, att dublettrum på demensboendet Mogården ej ansågs 
skäligt, en upplevelse vid påseende av tilldelad plats att blivande medboende var för långt 
gångna i sin demenssjukdom respektive att en tid efter inflyttning på särskilt boende i 
hemkommunen trivdes personen så bra att boende i Piteå inte längre var aktuellt.

Konsekvensbeskrivning

(1 av 3)(588 av 639)



Socialnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-09-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Medborgare

Stöd och omsorg
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då det saknats lediga 
sysselsättningsplatser. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till 
specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer 
för uppdraget.

Äldreomsorgen
Ej verkställda beslut om särskilt boende medför att behov av vård och omsorg dag- och
nattetid istället ska tillgodoses i ordinär boendeform genom punktinsatser av hemtjänst,
hemsjukvård och andra insatser som exempelvis dagverksamhet, avlösning, ledsagning i 
förekommande fall. Ibland ansvarar anhöriga ansvarar för omvårdnaden helt eller delvis. 
Tiden fram tills att inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker och försämring i 
tillstånd för den enskilde samt missnöje och att behov av anhörigas stöd ökar. Kan också 
medföra att anhörigas behov av stöd och avlösning ökar.

Konsekvensbeskrivning
Verksamhet

Stöd och omsorg
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Avdelningen strävar ständigt för att vara attraktiv till nya uppdragstagare, 
översyn och förbättring av rekrytering, tillgänglighet och attraktion är ett ständigt pågående 
arbete. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Äldreomsorgen
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet sker löpande och individuellt utifrån
enskildas behov, situation och resurser med beaktan för tillgängliga verksamhetsresurser
och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser.
Fördröjning av verkställighet vid beslut om särskilt boende orsakas främst av
platsbrist. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform finns tillgängligt. Boendebestånd 
med ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården är i vissa fall inte ett 
lämpligt eller möjligt alternativ. Ett antal lägenheter på Munkberga respektive Österbo med 
små badrum hindrar tilldelning i de fall behov av vissa hjälpmedel krävs. Renoveringsbehov 
av ytskikt eller mer omfattande åtgärder som nu är gällande på Norrgården leder också till 
fördröjning i verkställighet. Det finns samverkan med fastighetsförvaltningen för att vid 
behov påskynda eller framskjuta ytskiktsrenovering. I vissa fall fördröjs verkställigheten på 
grund av att erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika 
önskemål, andra individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet 
och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. Prioritering av lediga lägenheter sker 
efter en samlad bedömning om vem som har det största behovet. För att säkerställa rätt 
bedömning i så hög grad som möjligt sker löpande uppföljning av ej verkställda beslut. 

(2 av 3)(589 av 639)



Socialnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-09-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Prioriteringen styrs även av att det finns enskilda inneliggande i slutenvården med behov av 
särskild boendeform direkt efter utskrivning. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård reglerar kommunens tre fristdagar och betalningsansvar med 7100 tkr per 
dygn om utskrivning inte sker inom denna tid.
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform dag- och nattetid vilket påverkar hemtjänst- och 
hemsjukvårdstimmarna, behov av dagverksamhet, avlösning, ledsagning och anhörigas vård i 
förekommande fall. Det generar också fortsatta processer för biståndshandläggare genom 
uppföljning i ärendet, återkommande kontakter med den enskilde, närstående, anhöriga och 
utförare, ny biståndsbedömning om den enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt 
förekommande. För att säkerställa rättssäkerheten och följa skyldigheten att dokumentera är 
viktig att det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuellt andra 
insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Konsekvensbeskrivning
Budget

Stöd och omsorg
Oklart om det för perioden kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.

Äldreomsorgen
Oklart om det för perioden kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Rapportering av ej verkställda beslut - SoL, kvartal 2 2018
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.

(3 av 3)(590 av 639)



Rapportering ej verkställda beslut SoL

Kvartal 2 - 2018

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 2018-04-19 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2017-09-30).

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 

Dessa har inte haft utrymme i sina

tjänster att starta arbetet med personen.

Planeringen är att börja i den nya

"Föreningspatrullen" i april 2018.

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 2018-04-18 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2017-09-30).

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 

Dessa har inte haft utrymme i sina

tjänster att starta arbetet med personen.

Planeringen är att börja i den nya

"Föreningspatrullen" i april 2018.

M FöDa Sysselsättning 2017-10-30 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2017-12-31).

Önskar enbart till Bryggans matutkörning,

där det ännu inte finns plats.

M FöDa Sysselsättning 2018-02-16 X 2018-06-12 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Varit inlagd på behandlinghem under 

tiden 2018-03-12-2018-06-11.

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 1 av 3 (591 av 639)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M PS Boende vuxna 2018-03-26 2018-03-26 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Erbjuden plats på Saxofonen. Tackat nej 

på grund av att lägenheten ligger på 

bottenvåningen.

M BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 2018-04-11 X 2018-07-12 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. Erbjuden en familj 2018-04-11, 

mamman vill fundera. 2018-04-18 har

mamman tackat ja till kontaktfamiljen.

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 2017-03-16 X 2018-05-20 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj, mamman

tackat nej till ett förslag 2017-03-16, 

då hon vill att syster och brodern ska

vara i samma kontaktfamilj. Då broder

är allergisk måste det vara ett djurfritt

hem. Mamman vill avvakta tills att en

kontaktfamilj kan vara för båda syskonen.

Nu har mamman ändrat sig, syster

och broder behöver inte längre vara i 

samma familj. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-12-20 X 2018-06-01 Personen återtagit sin ansökan om 

kontaktfamilj.

Behovet av insats finns inte

K BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 2018-05-02 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi.

M BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 2018-05-02 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi.

PS = Psykosocialt stöd

BoF = Barn- och familj

Sida 2 av 3 (592 av 639)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M BoF Kontaktperson 2017-04-04 X Ej hittat lämplig kontaktperson.

K BoF Kontaktperson 2017-11-20 X Ej hittat lämplig kontaktperson.

K BoF Kontaktfamilj 2017-08-15 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj.

M BoF Kontaktfamilj 2017-12-05 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2017-12-31).

Ej hittat lämplig kontaktperson.

BoF= Barn- och familj
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Motion (SLP) om 
användningen av icke 
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17KS659
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