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För kännedom till 
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biblioteket och fackliga företrädare
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-06-02 

Referens 
KS 2022/13 101   

 
Kommunstyrelsen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen och hur sammanträdet 
tillkännagivits 

Sammanfattning av ärendet 
Tillkännagivandet om kommunfullmäktiges sammanträde har anslagits på 
kommunens digitala anslagstavla. Kallelsen med föredragningslista och 
handlingar med förslag till beslut har distribuerats till fullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

Föredragningslistan har även hållits tillgängliga på biblioteket i Österbymo 
och i Hestra, i dagligvarubutikerna i Asby och Rydsnäs samt i Äppelmynta i 
Hestra.   

 

 

Beslutsunderlag 
----- 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-02-17 

Referens 
KS 2022/13 101   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen och hur sammanträdet 
tillkännagivits. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillkännagivandet om kommunfullmäktiges sammanträde har anslagits på 
kommunens digitala anslagstavla. Kallelsen med föredragningslista och 
handlingar med förslag till beslut har distribuerats till fullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

Föredragningslistan har även hållits tillgängliga på biblioteket i Österbymo 
och i Hestra, i dagligvarubutikerna i Asby och Rydsnäs samt i Äppelmynta i 
Hestra.   

 

Beslutsunderlag 
---- 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-04-21 

Referens 
KS 2022/13 101   

 
Kommunstyrelsen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen och hur sammanträdet 
tillkännagivits 

Sammanfattning av ärendet 
Tillkännagivandet om kommunfullmäktiges sammanträde har anslagits på 
kommunens digitala anslagstavla. Kallelsen med föredragningslista och 
handlingar med förslag till beslut har distribuerats till fullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

Föredragningslistan har även hållits tillgängliga på biblioteket i Österbymo 
och i Hestra, i dagligvarubutikerna i Asby och Rydsnäs samt i Äppelmynta i 
Hestra 

 

 

Skriv text här 

Beslutsunderlag 
----- 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-11-21 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 153 Dnr 2019/168 214 

Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 - 
antagande 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 antas i enlighet med 
5 kap. 27-32 §§ Plan och bygglagen. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och 
småbåtshamn vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs samt att bibehålla och 
utveckla de naturvärden som finns inom detaljplanen i enlighet med 
kommunens översiktsplan 2013. 

Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig camping med servicehus, 
reception, samt förrådsbyggnader. Campingen möjliggör för ett 
iordningsställande av sammantaget ca 70 uthyrningsplatser fördelat på 
stugor, tältplatser och husvagns- och husbilsuppställningsplatser. Förslaget 
föreslår även två badplatser med möjlighet att bygga omklädningsrum och 
bastu. Planen innehåller också yta för den småbåtshamn som finns inom 
planområdet idag samt en parkeringsyta. 

Ett samrådsmöte anordnades i restaurang Ryzätra den 10 januari 2017. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2017 att anta detaljplanen. 
Länsstyrelsen Östergötland beslutade 2017-07-03 att inte överpröva 
detaljplanen. 

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen där domstolen 
upphävde kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen på grund av att 
domstolen gjorde bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning 
behövdes göras.  

Granskning nr 2 pågick mellan 6 april – 7 maj 2021. Under granskningen 
inkom 4 yttranden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ante Lundgren 2022-05-16 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-11-21 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

Samrådsredogörelse 
Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-05-16 

Referens 
KS 2019/168 214   

 
Tekniska avdelningen 
Ante Lundgren 
Telefonnummer 
ante.lundgren@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 
1:24 i enlighet med 5 kap. 27-32 §§ Plan och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och 
småbåtshamn vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs samt att bibehålla och 
utveckla de naturvärden som finns inom detaljplanen i enlighet med 
kommunens översiktsplan 2013. 

Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig camping med servicehus, 
reception, samt förrådsbyggnader. Campingen möjligör för ett 
iordningsställande av sammantaget ca 70 uthyrningsplatser fördelat på 
stugor, tältplatser och husvagns- och husbilsuppställningsplatser. Förslaget 
föreslår även två badplatser med möjlighet att bygga omklädningsrum och 
bastu. Planen innehåller också yta för den småbåtshamn som finns inom 
planområdet idag samt en parkeringsyta. 

Ett samrådsmöte anordnades i restaurang Ryzätra den 10 januari 2017. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2017 att anta detaljplanen. 
Länsstyrelsen Östergötland beslutade 2017-07-03 att inte överpröva 
detaljplanen. 

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen där domstolen 
upphävde kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen p.g.a. att 
domstolen gjorde bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning 
behövdes göras.  

Granskning nr 2 pågick mellan 6 april – 7 maj 2021. Under granskningen 
inkom 4 yttranden. 

Syfte/önskad effekt 
Antagen detaljplan vilket möjliggör en utveckling av kommunen. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Merparten av de ekonomiska konsekvenserna är beroende av hur 
kommunen väljer att hantera frågan kring utbyggnad, drift och ägande av 
campingen. 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-05-16 

 

KS 2019/168 214 
Sida 
 

Berörda 
Tekniska kontoret, myndigheter och privata intressenter. 

Avstämning vision/mål/planer/policy 
Detaljplanen är förenligt med kommunens gällande översiktsplan (2013). 

Genomförande 
Ydre kommun är ansvarig för genomförandet av planen i sin helhet. 

Uppföljning 
Uppföljning sker till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Miljökonsekvensbeskrivning 

  

Beslutet skickas till 
Akten 

Gata/VA-chef 
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                                                                     ANTAGANDEHANDLING 

  Utökat förfarande 
                                                                                                                                                                 2022-05-19 
                                                                                                                                                   Dnr. KS 2015/00109 

 
 

 

 

  

 

 

 

Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24  

Rydsnäs tätort, Ydre kommun, Östergötlands län 
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3 
 

HANDLINGAR 

• Plan- och genomförandebeskrivning 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

• Fastighetsförteckning 

• Plankarta med grundkarta och bestämmelser 

• Miljökonsekvensbeskrivning,  

• Naturvärdesinventering 

• Skötselplan 
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PLANBESKRIVNING 

INLEDNING 

Det är upp till kommunen att i detaljplanen reglera användningen av mark- och vattenområden i syftet 

att pröva platsens lämplighet för ny bebyggelse eller när bebyggelse ska förändras eller bevaras. 

Kommunen ska i detaljplanen redovisa användningen, utformningen och placering av platser för 

allmänheten och för tomtplatser, samt bestämma utformningen av bland annat vägar, byggnader, torg 

och parker. Vidare är detaljplanen en del av kommunens verktyg för att förverkliga kortsiktiga och 

långsiktiga mål i översiktsplanen och den lokala byggpolitiken.    

Detaljplanens laga kraftvinnande innebär i princip en rätt att under genomförandetiden bygga enligt 

det som planen medger. Detaljplanen fungerar som bindande vid prövning av bygg-, mark-, och 

rivningslov både under och efter genomförandetiden. Efter genomförandetiden kan kommunen 

ändra, upphäva eller upprätta en ny detaljplan utan att berörda fastighetsägare har rätt till ekonomisk 

kompensation. Vidare reglerar detaljplanen även rättigheter och skyldigheter för markägare inom 

planområdet. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och småbåtshamn vid 

sjön Östra Lägern i Rydsnäs samt att bibehålla och utveckla de naturvärden som finns inom 

detaljplanen i enlighet med kommunens översiktsplan 2013.  

Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig camping med servicehus, reception, samt 

förrådsbyggnader. Campingen innebär iordningsställande av sammantaget ca 70 uthyrningsplatser 

fördelat på stugor, tältplatser och husvagns- och husbilsuppställningsplatser. Förslaget möjliggör även 

två badplatser med möjlighet att bygga omklädningsrum och bastu. Planen innehåller också yta för 

den småbåtshamn som finns inom planområdet idag samt en parkeringsyta.  

 

Bakgrund 

År 2012 beviljade myndighetsnämnden för byggnation och miljö i Ydre bygglov för en camping vid 

Prästgårdsudden norr om Rydsnäs. För området gäller sedan 2003 områdesbestämmelser som 

överensstämmer med den föreslagna markanvändningen i bygglovet. Beslutet överklagades först till 

Länsstyrelsen i Östergötlands län som avslog överklagande, och sedan till Mark- och miljödomstolen 

som beslutade att upphäva bygglovet. Som skäl angavs att bygglovet, med 86 nya campingtomter, 6 

uppställningsplatser för husbilar samt en yta avsedd för tält, var av en helt annan omfattning än vad 

som avses i områdesbestämmelserna. Området behövde utredas i en detaljplan. År 2017 togs en 

detaljplan fram med tillhörande behovsbedömning. Mark- och miljödomstolen bedömde att en MKB 

borde tagits fram och detaljplanen upphävdes. 
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FÖRENLIGT MED KAPITEL 3-4 I MILJÖBALKEN 

I Miljöbalkens tredje, fjärde och femte kapitel finns bestämmelser som är centrala för tillämpningen av 

plan- och bygglagen.  Miljöbalkens lagstiftning syftar till att leda samhällsutvecklingen mot en hållbar 

utveckling, det innebär bland annat att Sveriges riksintressen skyddas enligt tredje och fjärde kapitlet. 

Det är länsstyrelsens uppgift att se till att riksintressena inte på ett påtagligt sätt utsätts för skada vid 

exempelvis nya byggprojekt.     

Kapitel tre och fyra reglerar grundläggande bestämmelser för hushållning av mark och vattenområden. 

Placering och utformning av kvartersmarken ska ta hänsyn till det allmänna intresset och verka för en 

god hushållning av mark- och vattenområden. Lagstiftningen pekar i fjärde kapitlet i Miljöbalken ut 

geografiska områden som är av särskilt intresse och där extra hänsyn ska tas till platsens natur- och 

kulturvärden. Landskapet i och runt Prästgårdsudden är inte ett sådant landskap som står angivet i 

Miljöbalken, inte heller sjön Östra Lägern är en sjö som motiverar särskilda bestämmelser enligt 

Miljöbalkens fjärde kapitel. Förslaget till detaljplan innebär en god hushållning av mark och 

vattenområden enligt Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Detaljplanen tillgodoser och förbättrar 

det rörliga friluftslivet och den allemansrättsliga tillgängligheten genom att stigar och vägar längs med 

vattnet och i området kommer att anläggas och förvaltas.     

FÖRENLIGHETEN MED KAPITEL 5 I MILJÖBALKEN 

Kapitel fem i Miljöbalken regleras miljökvalitetsnormer. En miljökvalitetsnorm innebär ett definierat 

gränsvärde för vad naturen och människan tål, som inte får överskridas.  Miljökvalitetsnormer reglerar 

gränsvärden för buller, luft- och vattenkvalitet, och ska även bidra till att uppnå Sveriges miljömål. 

Östra Lägerns ekologiska status bedöms vara måttlig, mer om detta under rubrik 7.5 Vattenområden. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte försämra sjöns status.  

Avseende buller och luft så bedöms detaljplanens genomförande ge vissa negativa effekter, främst till 

följd av ökad trafik till området under högsäsong. Ökningen bedöms inte att bli så omfattande att 

några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Vad gäller vattenkvaliteten bedöms den påverkas 

lite av detaljplanens genomförande då båtar inom område för småbåtshamn kan vara förorenade. 

Negativa effekter kan minskas med tydliga planbestämmelser och utredningar som gjorts inom 

arbetet för miljökonsekvensbeskrivningen.    
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PLANDATA 

Läge, areal och markförhållanden 

Området ligger i den norra delen av Rydsnäs samhälle och gränsar till sjön Östra Lägern. Ydre 

kommuns huvudort Österbymo återfinns ca 8 km öster om planområdet. Närmaste större tätort är 

Eksjö, knappt 2 mil sydväst om området. 

Planområdets areal är ca 22 hektar, varav drygt 9 hektar utgör vattenområde. 

Merparten av planområdet är beläget på fastigheten Rydsnäs 1:24 som ägs av Ydre kommun. 

Inom planen ryms även befintlig bostadsfastighet, Ydre Rydsnäs 1:87 med privat ägarskap. 

 

 

 
Bild 1. Planområdet ungefärligt markerat med orange ring. Rydsnäs samhälle i söder. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 2013 Ydre kommun 

Området har i översiktsplan för Ydre kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-24, pekats ut 

som lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge avseende turism-, rekreation- och 

bostadsändamål. I översiktsplanen anges även hur Rydsnäs som ort bör utvecklas.  

I översiktsplanen anges under Ortsanalys för Rydsnäs – Rekommendationer för utveckling: 

Aktuella planer finns på ett campingområde på Prästgårdsudden. Campingområdet bör utformas så 

att strövområdet vid sjön inte stängs av utan fortsatt är öppet för promenadslingan mot Smedjeviken. 

Planerna innehåller ett 20-tal uthyrningsstugor och ca 75 platser för husvagnsuppställning. Befintlig 

båthamn blir kvar, men hamnbyggnaden behöver flyttas. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden, skydd 

För området gäller ”Områdesbestämmelser för Prästgårdsudden i Ydre kommun, Östergötlands län” 

som vann laga kraft 2003. Den del som det upphävda bygglovet berörde är i områdes-bestämmelserna 

avsatt som ”Område reserverat för befintliga och tillkommande fritidsanläggningar”. Den befintliga 

bostaden på fastigheten Rydsnäs 1:87 är avsatt för Bostadsändamål. 

  

Bild 2 till vänster utdrag ur gällande översiktsplan, som visar utpekade LIS-områden vid Rydsnäs. Bild 

3 till höger plankarta tillhörande gällande områdesbestämmelser från 2003. Område för 

fritidsanläggningar är markerat med grön färg. 
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Resten av området som rör den nu aktuella detaljplanen saknar bestämd markanvändning i 

områdesbestämmelserna, men då byggrätt saknas är det i det närmaste att likställa med 

markanvändning Natur, även om plankartans gula färg snarare påminner om Bostadsändamål.  Tittar 

man noga går det dock att urskilja en användningsgräns samt en viss nyansskillnad mellan 

Bostadsmarken i väster och den obestämda marken. Det nya planförslaget upphäver 

områdesbestämmelserna inom det aktuella området. 

För sjön Östra Lägern gäller 100 meter strandskydd. 

För södra delen av planområdet gäller skyddsområde för grundvattentäkt, beslutat av Länsstyrelsen i 

Östergötlands län 1987-09-11. 

 

FORNLÄMNINGAR  

I samband med tidigare nämnd bygglovsansökan för campinganläggning genomförde Östergötlands 

museum en arkeologisk utredning etapp 1 för området, på uppdrag av Ydre kommun. Utredningen 

resulterade i två fynd; en ca 180 meter lång färdväg och en gårdstomt efter Västra Ryds gamla 

prästgård. Vägen ligger i gräns mellan hagmark och skogsmark och kantas delvis av en stenmur. 

Prästgården etablerades troligtvis på platsen under 1200-talet, men flyttades i mitten av 1800-talet. 

Kvar finns fyra husgrunder, en jordkällare, och rester av en stenmur. Stenmurar i odlingslandskap 

omfattas av biotopskydd. Kontentan av utredningen är att de två påträffade fornlämningarna bör 

skyddas från exploatering och lämnas tillräckligt skyddsområde. Detta respekteras i 

detaljplaneförslaget då de båda fornlämningarna är lagda i Naturmark utan byggrätt, förutom den 

befintliga bostadsfastigheten i den norra delen av udden. Bostadsfastigheten är bebyggd och markeras 

därför som bostadsändamål. För att skydda fornlämningen tillåts ingen ytterligare byggrätt än den yta 

som redan idag är bebyggd, marken runt om byggnaderna planläggs med prickmark som innebär att 

byggnad inte får uppföras. 
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Bild 4. Utdrag från Riksantikvarieämbetets hemsida, med karterade fornlämningar markerade i blått. 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN OCH 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

Miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 35 § PBL upprättas, eftersom genomförandet av detaljplanen 

bedöms medföra betydande negativ påverkan på miljön, hälsan, hushållningen med naturresurser 

eller allmänna intressen. Underlaget redovisas i bifogad undersökning av betydande miljöpåverkan 

upprättad 2018-10-29 samt miljökonsekvensbeskrivning upprättad 2019–04-01.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

NATUR  

Mark, vegetation och djurliv  

Delar av planområdet har klassats som värdefulla i kommunens naturvårdsplan (naturvärde 2 på en 

skala 1-3) som bevarandevärd ekhage rik på gamla grova innanrötade träd. De fritt stående gamla 

ekarna hyser en rad rödlistade lavar och med största sannolikhet en mycket rik insektsfauna. I 

samband med att områdesbestämmelserna upprättades gjordes en naturvärdesinventering av 

området år 2003. I denna konstateras att det är inom strandskyddszonen i sluttningen ner mot Östra 

Lägern som de största naturvärdena finns. Området består av hävdad betesmark med grova ekar med 

en ålder upp emot 300 år. Utanför strandskyddszonen övergår området till ren skogsmark bevuxen 

med barrskog.  

 

 

Bild 5. En av Prästgårdsuddens gamla innanrötade ekar. 
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Även en hassellund med inslag av grova lövträd omnämns som mycket bevarandevärd i 

naturvårdsplanen. Denna ligger i direkt anknytning till hagmarksområdet. Inmätning av grova träd intill 

området väster om vägen som har planlagts för natur. Hänsyn till dessa träd har tagits vid 

avgränsningen av ytan för tältplatser. Vid samma tillfälle mättes även de två åkerholmarna på 

Prästgårdsudden in i grundkartan. En av dessa åkerholmar omfattas enligt länsstyrelsen av generellt 

biotopskydd enligt miljöbalkens sjunde kapitel. 2017-02-21 mättes även ytterligare träd in i samband 

med att en yta avsedd för parkering föreslogs.  I samband med framtagande av denna detaljplan har 

Calluna AB på uppdrag av Ydre kommun gjort en naturvärdesinventering 2018. 

Naturvärdesinventeringen konstaterar att inventeringsområdet till största del består av trädbärande 

betesmark med gamla ekar. I övrigt finns en betad ädellövskog, relativt unga triviallövskogar, 

lövsumpskogar och ett par små områden med lite äldre talldominerad barrskog. Ett litet område med 

bladvass i en skyddad vik förekommer också. Vissa delar består av vägar, gräsmattor och hårdgjorda 

ytor som används som parkeringsplatser och uppställningsplatser för båtar. Ute på halvön finns en 

mindre slåttervall.  

 

Enligt kommunens naturvårdsplan (2013) bör eklandskapet och hassellunden lämnas opåverkade vid 

en exploatering. Likaså konstaterar den senaste naturvärdesinventeringen att dessa områden bör 

undantas från exploatering, men även område 14 enligt bild 6 där de högsta naturvärdena finns. 

Hassellunden ligger i ett område avsatt som Natur och kommer därför inte att påverkas.  

 

Tältplatser kommer att möjliggöras på udden och anges i plankartan med bestämmelse N1- Friluftsliv 

och camping. Detta läge anses vara acceptabelt eftersom tältplatserna inte bedöms påverka 

landskapets karaktär negativt. En stor del av marken inom planområdet planläggs som Naur för att 

skydda naturvärdena inom planområdet. Inom ramen för har en skötselplan tagits fram som 

presenterar huvuddragen hur området ska skötas för att bevara naturvärdena. Kommunen har för 

avsikt att teckna avtal med en arrendator där även skötsel av marken enligt skötselplanen skall ingå. 

 

I samband med områdesbestämmelserna 2003 upprättades en skötselplan för den västra delen av det 

nu aktuella planområdet. Här föreskrivs att ekhagsområdet hålls efter genom betning eller slåtter, 

samt att större lövträd och döda liggande träd sparas.  
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Bild 6 Naturvärdesobjekt enligt naturvärdesinventeringen från 2018 av Calluna AB 

Landskap  

Planområdet rymmer ett varierande och vackert landskap. Vegetationen är överlag halvöppen, med 

ett tätare skogsparti i nordväst. På udden finns ett öppet område som tidigare har plöjts men som 

numera snarare har ängskaraktär och kantas av lövträd (bl.a. björk, ek, lönn, asp, ask) med inslag av 

tall. Väster om ängs-/åkermarken återfinns en vassbevuxen våtmark som planläggs som Natur i 

detaljplanen.  

 

Terrängen ligger som högst i planområdets västra del och sluttar sedan ner mot vattnet. Totalt rör det 

sig om en nivåskillnad på ca 25 meter inom planområdet. Andel lövträd är genomgående hög i 

områdets skogspartier, vilket på flera håll yttrar sig i form av uppspruckna dungar. De gamla, och i 

vissa fall ihåliga, äldre ädellövträden ger ett mäktigt intryck, som skulle komma bättre till sin rätt ifall 

omgivande sly rensades bort.  

Enligt flera kartlager i länsstyrelsens WebbGIS (2019-02- 01) har området höga värden, som består av 

de gamla lövträden och den hävdade marken. 

Landskapsbild 

Ett färdigställande av camping inom området innebär inte att landskapsbilden ändras väsentligt, dock 

kommer det under ett visst tidsintervall innebära att landskapsbilden förändras. Platsen som sådan 

ligger väl avskilt från övrig bebyggelse varför de stugor som uppförs inom området inte kommer att 

medföra en negativ påverkan på landskapsbilden. Uppställningsplatserna för husvagn och tält kommer 

inte utgöra en negativ påverkan av landskapsbilden.  Då angränsande mark delvis är bebyggd, men 

ligger på en högre höjd och en bit ifrån planområdet bedöms upplevelsen av området förändras 
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marginellt när det gäller landskapsbild. Bild 7 visar en illustration på hur många platser det maximalt 

skulle rymmas för att naturen inte ska påverkas negativt.  

 

 

Bild 7 Illustration som visar maximalt antal platser för husvagnar, husbilar och tältplatser. 

Markensbeskaffenhet, geotekniska förhållanden 

Området består av sur intrusivbergart enligt SGU:s översiktliga kartering. Jordarterna har karterats 

som morän ovanpå berg, med ett jorddjup på ca 0 - 5 meter, dvs. med berg i dagen på vissa platser. 

(Berggrundskarta skala 1:250 000, jordartskarta skala 1:100 000 och jorddjupskarta skala 1:50 000, 

SGU).  

Jordbruksmark 

I Ydre kommun är ängs- och hagmarker vanligt förkommande i landskapet och dessa har höga värden. 

Speciellt slåtterängar som förr var väldigt vanliga, har efter skiftet till vallodling blivit allt mer ovanliga 

och har därför fått ett mycket stort bevarandevärde. Även Lövängar är värdefulla för det öppna 

odlingslandskapet. Jordbruksmarken i Ydre kommun är utspridd över större delar av kommunen. I 

kommunen finns nationellt bestämda bevarandeområden för odlingslandskapet. Inget av de områden 

som finns registrerade i Ydre kommun är dock belägna i närheten av planområdet. I Ydre kommuns 

översiktsplan har kommunen tagit ställning till att det inom planområdet är lämpligt att ta mark i 

anspråk för landsbygdsutveckling.  

I publikationen ” Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg” från 

Jordbruksverket, framförs tre frågor som kommunen behöver ta i beaktning för att efterleva  
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3 kap. 4 § Miljöbalken i samband med att jordbruksmarken tas i anspråk för bebyggelse: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 

3. Varför är förutsättningarna att ta en annan mark i anspråk inte tillfredsställande? 

 

Nedan följer kommunens motivering till bedömningen att aktuellt område kan bebyggas. 

Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

Jordbruksmarken som påverkas av planförslaget utgörs den främst av slåtteräng samt ängs- och 

betesmark. Majoriteten av området är svåråtkomligt i och med dess läge på halvön/udden, vilket 

minskar områdets brukbarhet.  Jordbruksmarken ute på udden har ej varit berättigad stöd i minst åtta 

år enligt blockdatabasen. I förhållande till detta anser kommunen att markens brukningsvärde är 

begränsat.  

Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 

Kommunen gör bedömningen att en utökad campingverksamhet är av samhällsekonomiskt intresse 

för lokalsamhället. Särskilt i relation till markens låga brukningsvärde bedömer kommunen att en 

utökad campingverksamhet väger tyngre. 

Varför är förutsättningarna att ta en annan mark i anspråk inte tillfredsställande? 

I området finns det redan idag en begränsad campingverksamhet och kommunen gör bedömningen 

att det är rimligt att utöka denna, snarare än att omlokalisera verksamheten till en annan plats. Vidare 

finns det här närhet till båtplatser och bad vilket gör platsen lämplig för verksamheter kopplade till 

friluftslivet, samtidigt som det är inom gångavstånd till den service som finns strax söder om 

planområdet.  

Utifrån detta är kommunens sammanvägda bedömning att ianspråktagande av den aktuella marken ej 

står i strid med 3 kap. 4 § Miljöbalken. 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN  

Miljökvalitetsnormer 

Detaljplanens genomförande bidrar inte till överskridandet av några miljökvalitetsnormer.  

 

Förorenad mark  

Rydsnäs båthamn har identifierats av länsstyrelsen (WebbGIS 2019-02-01) som ett potentiellt 

förorenat område. Området är inte riskklassat utan har getts statusen ”Identifiering avslutad - ingen 

åtgärd”. Småbåtshamnen har funnits på plats sedan 1980-talet och de båtar som ligger förtöjda är 

småbåtar som tas upp efter varje säsong. Någon uppställningsyta för större båtar som skulle kunna 

hyst föroreningar har inte förekommit. Inte heller har någon renovering eller underhåll som målning 

förekommit på platsen. Den planerade utökade campingverksamheten som planen medger ligger inte 
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i direkt anslutning till småbåtshamnen och bedöms därför inte påverkas negativt. 

 

Radon 

Inga markradonprover har tagits inom området. Nya byggnader ska uppföras med radonskyddad 

metod, om inte mätning görs som visar att risk inte föreligger. 

 

 

 

STÖRNINGAR  

Detaljplanens genomförande kommer säsongsvis att bidra till en ökad bullernivå samt utökade 

luftutsläpp till följd av ökad trafik. Husvagnar och husbilar angör området via länsväg 134 som går 

genom Rydsnäs samhälle. Vägen har på den aktuella sträckan en daglig trafik på 1000-2000 fordon, 

varav 100-200 tunga fordon enligt trafikdata från nationella vägdatabasen. En utbyggd camping enligt 

detaljplaneförslaget kommer vid full beläggning att generera ca 70 fordon per dygn, vilket inte är att 

betrakta som en markant ökning.  

RISK OCH SÄKERHET 

Inga risker för den blivande bebyggelsen bedöms föreligga. Föreskrifterna för gällande 

vattenskyddsområde ska följas för att undvika kontaminering av grundvattnet.  

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder 

Det befintliga bostadshuset på Rydsnäs 1:87 planläggs som Bostad, i övrigt tillåts ingen ny 

bostadsbebyggelse inom planområdet. På Bostadsmarken medges byggnader med en maximal 

byggnadshöjd om 5,0 meter. De befintliga byggnadernas byggnadsarea fastställs i detaljplanen men 

Bild 8. Småbåtshamnen sedd från udden, med asp och ek i förgrunden samt västra Ryds kyrka i bakgrunden. 
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övrig mark inom bostadsfastigheten får ej bebyggas och planläggs därför med prickmark. Detta då 

bostadsfastigheten ligger inom ett fornlämningsområde som kräver skydd. 

 

 

 

Friluftsliv och camping 

Idag finns en mindre camping med ca 16 platser på området, samt en småbåtshamn och en badplats. 

Dessa planläggs för att kunna bibehållas och utvecklas. Planområdet rymmer fyra olika sorters 

markanvändning inom temat friluftsområde och camping.  

 

Längs med stranden i söder finns en befintlig badplats, vilken planläggs som N3: Friluftsområde-

badplats. Området ges en byggrätt om 60 m2 med 4,0 meter byggnadshöjd för att kunna uppföra 

exempelvis kiosk och/eller omklädningsrum. Inom Friluftsområdet (N3) på den södra delen av 

Prästgårdsudden möjliggörs en byggrätt på 60 m2, vilket innebär en möjlighet att bygga en bastu med 

omklädning mm. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter. 

Markområdet i anknytning till den befintliga småbåtshamnen planläggs som N2: Friluftsområde- 

småbåtshamn. På område markerat N2 får byggnader om sammanlagt maximalt 250 m2 byggnadsarea 

och med 4,0 m byggnadshöjd uppföras. Detta möjliggör att båtklubbens förråd och klubbstuga, som 

idag finns inom planområdet vilket kommer att planläggas för småbåtshamn, flyttas till område 

markerat N2. Själva campingen planläggs som N3: Friluftsområde-camping.  

Inom område markerat med N1 möjliggörs ytor av sammantaget ca 70 uthyrningsplatser fördelat på 

stugor, tältplatser, uppställningsytor för husvagnar och för husbilar. Byggrätt avseende 

gemensamhetsutrymmen såsom reception och servicehus möjliggörs inom områden markerat med 

Bild 8. Det befintliga bostadshuset på Rydsnäs 1:87 
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N1. Planen medger två byggrätter om maximalt 200 m2 vardera, båda med en byggnadshöjd på 4,0 

meter. Utöver dessa byggrätter möjliggör detaljplanen även campingstugor med en maximal 

byggnadsarea på 25 m2 per stuga. 

Offentlig service 

I Rydsnäs finns förskola, fritidshem, och idrottsplats. Grundskola, vårdcentral, bibliotek med mera 

finns i kommunens huvudort Österbymo, en knapp mil bort. 

 

Kommersiell service 

I Rydsnäs finns livsmedelsbutik, frisör, restaurang och bensinmack. Sommartid hålls logdanser och 

pubaftnar.  

 

Byggnadskultur och gestaltning 

Rydsnäs har en trädgårdskaraktär med bostadshus från hela 1900-talet, en del placerade närmare 

gatan, andra mer indragna med större eller mindre komplementbyggnader på tomterna. Även 

flerbostadshus förekommer, bland annat i radhusform. Nya villor har på senare år byggts vid 

Prästgårdsudden, väster om det nu aktuella planområdet. Här finns 18 avstyckade tomter som 

detaljplanelades år 2005, 8 stycken är i dagsläget bebyggda.  

 

Rekreation 

Närmiljön inbjuder till uteliv såsom lek, fiske, bad och skogspromenader. Planområdet nyttjas redan 

idag för olika fritidsaktiviteter, bland annat genom befintlig småbåtshamn, badplats och camping. Den 

föreslagna markanvändningen i detaljplanen stödjer befintliga fritidsområden och ger dem möjlighet 

att utvecklas. Gångstigar kan anläggas inom Naturmarken för att förbättra möjligheten för såväl 

boende som besökande att ta sig runt i området.  

 

Naturmiljö 

Drygt 9 hektar av planområdets markyta om ca 13 hektar avsätts i detaljplanen som Natur. Den 

planlagda Naturmarken är av varierande karaktär; våtmark, hagmark och olika skogstyper som 

kommer att erbjuda en varierad och naturskön omgivning i området. För att skydda de grova träd som 

är av stort värde för området såväl biologiskt som upplevelsemässigt är samtliga markområden som 

innehåller grova träd planlagda som Naturområde. Det är de öppna gräsmarkerna som planläggs för 

friluftsändamål. För att uppmärksamma och skydda den åkerholme som omfattas av generellt 

biotopskydd från negativ påverkan införs planbestämmelsen n1 i plankartan, vegetation ska bevaras 

och får endast avverkas av säkerhetsmässiga eller biologiska skäl.  

 

Huvudsyftet med biotopskyddet är att bevara den biologiska mångfalden. Inom området finns det 

även ett antal stenmurar som omfattas av biotopskydd. Dessa kommer i huvudsak lämnas orörda men 

en av dem kan komma att påverkas om den befintliga vägen behöver breddas för att genomföra 
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detaljplanen. För detta kommer biotopskyddsdispens att sökas. 

 
 

VATTENOMRÅDEN  

Östra Lägern är en 1500 hektar stor sjö som tillhör avrinningsområde för Motala ström. Sjön har 

klassats som en nationellt sett värdefull sötvattensmiljö ur naturvårdssynpunkt.  

Vattenmyndigheterna status klassar alla större vattenförekomster i Sverige, med målet att alla grund- 

och ytvatten ska uppnå minst god status år 2015. De vattenförekomster för vilka det har bedömts vara 

en omöjlighet att nå god status till år 2015 har fått förlängd tidsfrist till 2021, dock ska åtgärder för att 

förbättra statusen redan ha påbörjats även för dessa förekomster. 

Östra Lägern har i dagsläget en måttlig ekologisk status och risk föreligger att sjön inte når god status 

vare sig till år 2015 eller 2021. Anledningen är i första hand att sjön är övergödd och påverkad av 

miljögifter. Ett flertal åtgärder för att förbättra statusen har identifierats, varav ett par redan har 

genomförts. I huvudsak handlar åtgärderna om att upprätta skyddszoner och odlingsrestriktioner för 

att begränsa näringstillförsel från åkermark samt om att höja skyddsnivån för enskilda avlopp i sjöns 

tillrinningsområde. Planförslaget bedöms inte påverka den ekologiska statusen negativt. 

Östra Lägerns kemiska status är och bedöms förbli god, om man bortser från de förhöjda nivåer av 

kvicksilver som är ett generellt problem i svenska vattenförekomster. 
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Grundvatten, vattenskyddsområde 

Vid Östra Lägerns sydvästra strand återfinns en grundvattenförekomst av god kemisk och kvantitativ 

status, utan risk för att ej uppnå god status år 2015 och 2021. Grundvattenmagasinet är av sand-

och grusförekomst med okänd uttagskapacitet. Förekomsten försörjer Rydsnäs samhälle och är även 

tänkt att förse den nya campingen. Ett vattenskyddsområde för förekomsten om ca 7 hektar 

beslutades av länsstyrelsen 1987. I beslutet finns särskilda skyddsföreskrifter angivna. Den 

parkeringsplats som är markerad i plankartan ligger direkt intill vattenskyddsområdets yttre zon. 

Parkeringsplatsen bör anläggas i enlighet med vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter. Planförslaget 

bedöms inte påverka vattenförekomsten. 

 

Ianspråktagande av vattenområde 

Detaljplanen möjliggör en småbåtshamn i ett område som redan används för ändamålet. Den kommer 

att öka sjöns tillgänglighet vilket kan ses som positivt för friluftslivet. Tanken är att Ydre kommun 

kommer att äga området för småbåtshamnen men genom arrendeavtal kommer den att förvaltas av 

en båtklubb. Området för småbåtshamn planläggs som W2. Inom W2 får bryggor och maximalt 140 

båtplatser anordnas. Två badplatser möjliggörs i detaljplanen. Dessa betecknas W1. Badbryggor får 

uppföras inom områden markerade med W1. Anläggande av bryggor kan kräva anmälan eller tillstånd 

för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen.  

STRANDSKYDD 

För området gäller strandskydd omfattande land- och vattenområde intill 100 meter från Östra 
Lägerns strandlinje vid normalt vattenstånd. Delar av strandskyddet upphävdes i 
områdesbestämmelserna, men återinträder i och med detaljplaneläggningen och måste således 
upphävas på nytt.   

 
I samband med att detaljplanen vinner laga kraft upphävs strandskyddet för området markerat med 

N1, samt gatan och parkeringsplatsen vilka alla ligger inom strandskyddat område. För åtgärder inom 

övriga markområden krävs dispensprövning för varje enskilt ärende. Ett upphävande av strandskyddet 

krävs för att åstadkomma en landsbygdsutveckling i strandnära läge med stöd av med 7 kap 18 e § i 

Miljöbalken. Genomförandet av detaljplanen bedöms också bidra till landsbygdsutvecklingen i Ydre 

kommun, varför stöd också finns av (7 kap 18 d § Miljöbalken). 

Området är sedan tidigare ianspråktaget för camping och för badplats och bedömningen är att 

strandskyddet kan upphävas även för dessa delar av planområdet. Som särskilt skäl anges att området 

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 

18 c § 1 Miljöbalken), och att området som upphävandet avser även behövs för att utvidga en 

pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Campingverksamheten 

utgör även ett väsentligt intresse.  (7 kap 18 c § 4 Miljöbalken). 

 

Området har pekats ut som lämpligt för ändamålet i Ydre kommuns översiktsplan, med motiveringen 

att ”Attraktiva bostäder vid sjön Östra Lägern kan locka fler boende. Ny campingplats kan locka fler 

turister till Rydsnäs och Ydre samt förbättra underlaget för lanthandeln och restaurangen. En 

upprustning av badplatsen, promenadslingor mm kan stärka Rydsnäs som bostadsort med bra 

rekreationsmöjligheter och därmed locka fler att vilja bo och etablera sig på orten. Både fler boende 

och fler turister förbättrar underlaget för servicen på orten.”                         
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Strandskyddet upphävs också för den befintliga bostadstomten i planområdets norra del. Som särskilt 

skäl anges att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften (7 kap 18 c § 1 Miljöbalken). 

I naturinventeringen från 2003 beskrivs strandzonen enligt följande: Stranden runt hela 

Prästgårdsudden är brant, stenig och svårtillgänglig utom i den del som idag nyttjas som badplats, 

även växtligheten är sparsam. Runt hela udden finns idag en naturstig. Marken runt hela udden är 

markerad som allmän plats, förutom den befintliga bostadsfastigheten i norr. År 2018 gjordes 

ytterligare en naturvärdesinventering som konstaterar att hela området är gammal betesmark och 

inom stora delar av området finns påtagliga naturvärden.  

Ett upphävande av strandskyddet enligt detaljplanen bedöms inte markant påverka områdets växt- 

och djurliv. En fri passage ska i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 f § anordnas för att tillgodose den 

allemansrättsliga tillgängligheten, med undantag för de verksamheter som för sin funktion måste ligga 

vid vattnet. Allmän plats är markerat utmed sjöns strandlinje, förutom utmed området för befintlig 

småbåtshamn och bostadsfastigheten i norr. Längs med strandlinjen inom användningsområdena N2 

och N3 planläggs även ett område med prickmark samt med markreservat för allmännyttig gångtrafik. 

Områden där strandskyddet upphävs i samband med att planen vinner laga kraft betecknas a1 i 

plankartan. Även om strandskydd upphävs och camping etableras inom området ska inte allmänheten 

hindras från att vistas inom området eller längst med strandkanten på halvön/udden. Bryggorna ska 

kunna användas av allmänheten även om de inte är där och campar. Vad gäller bastun som möjliggörs 

inom planområdet ska även denna kunna nyttjas av allmänheten, både sommar- och vintertid. Drift 

och skötsel av denna får avtalas med de som kommer bedriva campingen.  

 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Den befintliga gata som sträcker sig genom området planläggs som Gata i detaljplanen och ges en 

bredd om 6 meter. Gatan kommer att stå under kommunalt förvaltande. Gatan har breddats och 

förstärkts samt försetts med belysningsstolpar fram till den befintliga småbåtshamnen. Sträckan från 

småbåtshamnen till udden och till den befintliga bostadsfastigheten kommer också att behöva 

breddas och förstärkas, vilket görs när området byggs ut.  

 

I övrigt kommer området att innehålla mindre gångstigar och grusbelagda anslutningsvägar till 

campingplatserna. Dessa kan uppföras inom områden avsatta som Friluftsområden. Promenadstigar 

kan även ordnas på Naturmarken. Befintliga promenadstigar redovisas med illustrerad streckad linje i 

plankartan.  

 

 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats för länstrafiken är Rydbogatan ca 500 meter söder om planområdet, där linjen 

mellan Eksjö och Österbymo passerar. För närvarande har sträckan 6 avgångar i vardera riktningen om 

vardagarna och ingen helgtrafik. 
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Parkering 

Parkering för verksamheternas behov kan anordnas på området avsatt för friluftsändamål (N2). En yta 

avsedd för parkering avsetts söder om område N2 för att tillgodose parkerings-behovet i området som 

beräknas öka i och med planförslagets genomförande. Parkeringsytan kan nyttjas för badplatsens, 

campingens och småbåtshamnens behov. Markytan är en mindre platå och består av öppen 

ängsmark. Inga äldre och grova träd finns inom den specifika ytan. Det träd som växer närmast p-ytan 

är inmätta och ytan för p-platser har avgränsats utifrån dessa träd. Ytan rymmer ca 30 p-platser. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Vatten och avlopp  

Planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Tekniska anläggningar för vatten 

och avlopp samt pumpstation planläggs med E2 och E3. Avloppet kommer sedan att anslutas till 

befintligt nät via tryckledningen och sedan ledas till reningsverket i Rydsnäs, beläget en knapp 

kilometer söder om pumpstationen. Den kommande bebyggelsen kan anslutas till det kommunala 

vattenverket genom den tryckledning som har framdragits parallellt med gatan fram till 

småbåtshamnen. Ledningarna skyddas genom u-område och prickmark, vilket innebär att ingen 

byggnation får ske på denna mark. Dricksvatten tas från en kommunal vattentäkt, som återfinns i den 

södra delen av plankartan betecknas E1.  

 

Dagvatten omhändertas lokalt (LOD), vilket i detta fall innebär infiltration i marken som sedan rinner 

ut till Östra Lägern. 

 

Energi, fiber och telefoni 

E.ON och Skanova är nätägare i området. Befintliga markförlagda kablar skyddas genom u-områden i 

detaljplanen. Genom planområdet har det förberetts för anläggande av fiber. 

 

Avfall 

Mindre sopsorteringsanläggningar för verksamhetens behov kan uppföras inom område avsatt för 

friluftsliv och camping (N2).  

 

SOCIALA FRÅGOR 

Tillgänglighet 

Kraven på tillgänglighet enligt Boverkets byggregler ska uppfyllas vid all ny bebyggelse. Vägen in till 

campingområdet kommer att vara öppen då området inte får hägnas in eftersom det markant skulle 

inskränka den allmänna tillgängligheten. Promenadstigar kommer att finns tydligt markerade vilket 

kommer att öka framkomligheten i området.  

 

Barnperspektivet 

Planområdet kommer att erbjuda barn en lugn och trygg men samtidigt spännande miljö, med stora 

möjligheter till naturlek. Möjlighet finns att uppföra en lekplats inom campingområdet, men placering 

för denna läggs inte fast i detaljplanen.  

32



21 
 

GENOMFÖRANDE  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

 

Samråd  juni 2019 

Granskning  april 2021   

Antagande  juni 2022 

Laga kraft  september 2022 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  

Ydre kommun är huvudman för allmänna platser; Naturmark, badplatser markerade med Natur1, 
gatan samt parkeringsytan. Avtal för både skötsel och arrende kommer att upprättas med mellan 
kommun och arrendator för campingen.  

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  

Fastighetsbildning  

Fastigheten Rydsnäs 1:24 kan komma att avstyckas så att området för campingen och småbåtshamnen 

bildar egna fastigheter. Marken kan också kvarstå i Ydre kommuns ägo och istället upplåtas genom 

tomträttsavtal eller annat avtal.  

 

Fastighetskonsekvenser 

Den planlagda marken kommer att få ett ökat ekonomiskt värde i och med att infrastruktur byggs ut 

och förstärks. Rydsnäs 1:87 kommer inte längre att enskilt förvalta gatan som sträcker sig genom 

planområdet. Kommunen kommer att förvalta gatans hela sträckning. Gatan kommer att kräva ett 

ökat underhåll. 

Vägservitutet som tillhör Rydsnäs 1:87 ska upphävas i samband med att detaljplanen genomförs då 

vägen planläggs som gata med kommunalt huvudmannaskap. 

För utlagda u-områden ska ledningsrätter bildas genom fastighetsbildning. Ydre kommun initierar 

fastighetsbildningen 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Ydre kommun bekostar framtagandet av detaljplanen, uppförandet av nödvändig infrastruktur och 

förrättningskostnader för Rydsnäs 1:24.  
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TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Några tekniska utredningar eller undersökningar har inte utförts i anslutning till planarbetet. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

SOCIALA KONSEKVENSER  

Detaljplanens genomförande:  

• Medför ett förbättrat underlag för offentlig service i Rydsnäs. 

• Kommer att leda till en liten ökning av trafikmängden på det befintliga vägnätet, spritt över 

dygnet. 

• Bedöms att öka nyttjandet av sjön för fritidsaktiviteter – fler båtar. 

• Allmänheten har även under campingsäsongen tillträde till området, naturmark utmed sjön 

ökar allmänhetens tillgänglighet. 

• Kan i viss mån öka tillgängligheten till udden genom att området röjs och promenadstigar 

anläggs.  

MILJÖKONSEKVENSER 

Detaljplanens miljöpåverkan består främst i en ökad trafikmängd på upp emot 70 personbilar/ husbilar 

om dygnet under högsäsong. Detta är dock att betrakta som ett ”worst case” scenario eftersom 

campinggästerna sannolikt kommer att stanna mer än en dag och inte dagligen nyttja fordonen. 

Kommunen gör bedömningen att trafiken inom området endast kommer öka under högsäsong och 

antalet bilar bedöms inte vara så högt att denna faktor kommer att utreds i 

miljökonsekvensbeskrivningen som en betydande miljöpåverkan kopplat till detaljplanen.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Ett flertal tjänstemän inom Ydre kommun har medverkat i arbetet med sina respektive 

specialistkunskaper. Planförslaget har upprättats av planarkitekt Ida Hellman, Metria AB.  
 

 

Ydre kommun, Tekniska kontoret 
2022-05-19 
 
Anne Charlotte Gremar Engdahl  Viktor Ljungström 
Kommunchef    Planarkitekt, Metria AB 

34



Badplats

05
-VR

Y-3
97

.1

0512>RYDSNÄS>1:24>F3

0512>LAGMANSRYD>1:1>F4

0512>LAGMANSRYD>2:1>F3

204

201208

210

22
1

21
7

219

22
8

199

203

20
1

202

RYDSNÄS 1:1

RYDSNÄS 1:108

RYDSNÄS 1:101

RYDSNÄS 1:1

RYDSNÄS 1:87

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@

@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@

@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@

)5,0

)4,0

)4,0

e1 200

grus/gräs1

e1 60
)4,0e2 75

e2 250

e1 200
e2 125
)4,0

n1

n1

e1 60
)4,0

e1 250
)4,0

e1 60
)4,0

e1 250
)4,0

W

W1

W1

W2

GA
TA

E2

E3

E1

NATUR

N1

NATUR

N2

N1
NATUR

N1

NATUR

B

NATUR

N3

NATUR

N3

P-PLATS

N4

a2

a2

a2

a1

a2

a2

a2

u1

a2

u1

u1

a1

a2

u1

u1

u1

u1

a2

a2 a2

x1

x1

a2

Östra Lägern

158800,000000

158800,000000

158900,000000

158900,000000

159000,000000

159000,000000

159100,000000

159100,000000

159200,000000

159200,00000064
09

30
0,00

00
00

64
09

30
0,00

00
00

64
09

40
0,00

00
00

64
09

40
0,00

00
00

64
09

50
0,00

00
00

64
09

50
0,00

00
00

64
09

60
0,00

00
00

64
09

60
0,00

00
00

64
09

70
0,00

00
00

64
09

70
0,00

00
00

64
09

80
0,00

00
00

64
09

80
0,00

00
00

64
09

90
0,00

00
00

64
09

90
0,00

00
00

64
10

00
0,00

00
00

64
10

00
0,00

00
00

PLANKARTA

0 50 100 150 20025
Meter

¯

Skala 1:2000 /A2

Grundkarta upprättad som utdrag av
Ydre kommuns digitala primärkarta,
höjdkurvor från NNH-data.
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 15 00
Höjdsystem: RH 2000
Kartinnehållet avser förhållanden i januari 2019. 
Vägar och byggnader (husliv) i aktuelltområde
är godetiskt mätta.
Fastighetsgränser är hämtade från Lantmäteriet,
aktualitetsdatum 2022-04-01.

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Rydsnäs 1:87
och del av Rydsnäs 1:24
i Rydsnäs tätort,
Ydre kommun
Östergötlands län
Anne Charlotte Gremar Engdahl
Kommunchef
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Utökat förfarande
Plan nr. 

Laga kraft

Antagen

Samrådstid
03-06-2019 - 03-08-2019

Granskningstid
06-04-2021 - 07-05-2021

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

P-PLATS Parkeringsplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Teknisk anläggning för vattentäkt, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E3 Teknisk anläggning för el och pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N1 Friluftsliv och camping, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N2 Friluftsområde, småbåtshamn, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N3 Friluftsbad, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N4 Friluftsområde, bastu/omklädningsrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden
W Vattenområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

W1 Öppet vattenområde där bryggor får uppföras, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

W2 Öppet vattenområde där bryggor och båtplatser får uppföras, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
grus/gräs1 Marken ska beläggas med grus/gräs, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 0,0 Största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggnad inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 0,0 Största sammanlagda exploatering i kvadratmeter byggnadsarea för campingstugor om max 25 m² per stuga inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Utformning
)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark
n1 Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, PBL 4 kap. 10 §

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga kraft., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gångtrafik. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Illustrationer
Illustrationslinje, illustrerad stig längs med vattnet
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Samrådsredogörelse för detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av 
Rydsnäs 1:24 
i Rydsnäs tätort, Ydre kommun, Östergötlands län. 
   
1. Samrådsförfarande  
Kommunstyrelsen beslutade 2015‐04‐10 att ta fram ett förslag till detaljplan för Rydsnäs 
1:87 och del av Rydsnäs 1:24. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av 
befintlig camping och småbåtshamn vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs, Ydre kommun, i 
enlighet med kommunens översiktsplan 2013. 

 
Planområdet är ca 22 hektar stort, varav ca 9 hektar utgör vattenområde.  Aktuellt 
planområde är inte detaljplanelagt sedan tidigare men omfattas av områdesbestämmelser. I 
den kommunomfattande översiktsplanen är området utpekat som lämpligt för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, avseende turism, rekreation och bostadsändamål.  

Planområdet ligger ca 500 meter norr om Rydsnäs tätort.  

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande och samråddes enligt 5 kap 11 § 
plan‐ och bygglagen under tiden 2016‐12‐09 – 2017‐01‐20. Ett samrådsmöte anordnades i 
restaurang Ryzätra 2017‐01‐10 kl 18.00. På mötet närvarade representanter från 
kommunen, politiker och plankonsulter samt 16 privatpersoner. På mötet diskuterades 
främst antalet parkeringsplatser som behövs ryms inom området. 
 
Under samrådstiden inkom 7 yttranden. E.ON begärde, 2017‐01‐12, anstånd med att lämna 
sitt yttrande, vilket kommunen godkände. 
 
Samrådet har annonserats i Östgöta Correspondenten och Smålandstidningen/Tranås 
Tidning, på kommunens anslagstavla och på hemsidan www.ydre.se. Samrådshandlingarna 
har skickats per post till berörda fastighetsägare samt via e‐post till myndigheter och 
organisationer. Handlingarna har under samrådstiden funnits tillgängliga på 
kommunkontoret och biblioteket i Österbymo, samt på kommunens hemsida.  
 
Nedanstående yttrande är utdrag eller en sammanfattning av inkomna yttranden. Inkomna 
yttranden finns i sin helhet på kommunkontoret i Österbymo och på kommunens hemsida.  
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2. Inkomna yttranden från sakägare och samrådskrets 
Nedanstående har under samrådstiden inkommit med yttranden;  
 
2017‐01‐13 Lantmäteriet: 
Plan‐ och genomförandebeskrivning 
Rydsnäs 1:87 har ett vägservitut som bör upphävas då vägen i planen är utlagd som 
kommunal gata, ta med i fastighetsrättsliga frågor. 
 
Otydligt i planbeskrivningen vem som ska sköta gatan som går genom planområdet. 
Kommunen eller av campingens arrendator och ägare till Rydsnäs 1:87?  
 
I och med att u‐områden är utlagda ska väl ledningsrätter bildas för dessa ledningar genom 
fastighetsbildning, ta med i fastighetsrättsliga frågor. 
 
B‐området har en annan utformning än befintlig mark för Rydsnäs 1:87. Här bör man ta med 
att en fastighetsreglering kan ske mellan Rydsnäs 1:24 och Rydsnäs 1:87. En viss justering ska 
nog ske i sydvästra delen, ta med i fastighetsrättsliga frågor. (Fastigheten överensstämmer 
inte med planen, ligger fel i grundkartan). Ange konsekvenser för detta. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivning och plankarta förtydligas och kompletteras enligt lantmäteriets synpunkter. 
Gatan inom planområdet kommer att skötas av kommunen och vara allmän platsmark. 
Grundkartan justeras så att fastighetsgränsen är korrekt för Rydsnäs 1:87. 
 
2017‐01‐18 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Ydre kommun tar fram en detaljplan för utvidgad 
campingverksamhet, småbåtshamn och iordningställande av badplatser i sjön Östra Lägern. 
Det är vår bedömning att planförslaget ger förutsättningar för fler arbetstillfällen ‐ 
sommartid t.ex. för ungdomar ‐ och att stärka underlag för kommersiell service i Rydsnäs 
samhälle. Beroende på öppethållande skulle även den utvidgade campingverksamheten 
vintertid kunna ge förutsättningar för ett ökat underlag för skidbacken och kommersiell 
service i Asby. 
 
Kontroll enligt kap 11 PBL  
Förslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 § 
plan‐ och bygglagen. 
 
Riksintressen 
Planförslaget berör inte några riksintressemiljöer. 
 
Hälsa och säkerhet/ miljö‐ och riskaspekter  
Den beräknade ökade mängden fordon till/ från planområdet ‐ cirka 70 fordon per dygn ‐ på 
lv 134 bedömer länsstyrelsen inte är så stor att en särskild utredning om buller och ev. 
trafiksäkerhetsrisker behöver göras. 
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Inom planområdet finns det ett misstänkt förorenat område, Rydsnäs småbåtshamn. 
Generellt sett utgör hamnar och fritidsbåtshamnar en stor risk för förorenad mark. 
Länsstyrelsen saknar uppgifter om i vilken omfattning småbåtshamnen har använts, hur och i 
vilken omfattning som båtar har lagrats och behandlats (spolats/skrapats etc.) Länsstyrelsen 
anser att frågan om eventuella föroreningar i och invid hamnen bör utredas ytterligare och 
planförslaget i det avseendet kompletteras. Inledningsvis bör en Mifo‐fas 1 inventering och 
en översiktlig miljöundersökning utföras för att kunna bedöma riskerna med det förorenade 
området kopplat till den planerade campingverksamheten. 
  
Miljökvalitetsnormer  
Den grundvattentäkt som är tänkt att användas för den utvidgade campingverksamheten är 
en grundvattentäkt utan konstgjord grundvattenbildning med gällande föreskrifter 
fastställda 1987. Grundvattentäkten ligger i en utpekad grundvattenförekomst enligt 
vattendirektivet. Kommunen bör därför utreda/bedöma om planen riskerar att påverka 
miljökvalitetsnormen för vatten ‐ framför allt den kvantitativa statusen. Länsstyrelsen anser 
att det behöver säkerställas om vattentäkten kan tillgodose campingverksamhetens behov 
eller om annan vattenförsörjning måste ordnas. Planförslaget bör i det avseendet 
kompletteras.  
 
Strandskydd  
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till om strandskyddet ska upphävas på det omfattande sätt 
som detaljplaneförslaget redovisar. Området har ett stort allmänt intresse för såväl boende 
som besökare. Det är angeläget att även fortsättningsvis kunna trygga och säkerställa 
allmänhetens tillgång till platsen och det är vår bedömning att en utvidgning av 
verksamheterna istället successivt bör hanteras via dispensgivning från 
strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet bör endast upphävas för områden betecknade 
GATA, B och E.  
 
Allmänt och rådgivande  
Naturvård  
Inom planområdet finns höga natur‐ och kulturmiljövärden ‐ särskilt för den del som 
omfattar den s.k. Prästgårdsudden. Naturvärdena är främst knutna till trädskiktet och 
kulturmiljöerna omfattar det äldre odlingslandskapet samt fornlämningsmiljöer.  
För den del av planområdet där det föreslås tältplatser bland värdefulla äldre träd är det 
angeläget att tältplatserna inte tillåts allt för nära inpå träden. Likaså bör frågan om 
parkerings‐/uppställningsplatser för bilar redovisas på ett tydligare sätt så att 
parkeringsplatserna kan anpassas så att de inte påverkar natur‐ och kulturmiljövärden 
negativt. Planförslaget kan i det avseendet utvecklas genom att utrymmen omkring 
värdefulla träd bör markeras som mark som inte får bebyggas.  
 
Kulturmiljövård  
Länsstyrelsen får göra kommunen uppmärksam på att de fornlämningsmiljöer som finns 
inom planområdet inte får påverkas negativt av den utvidgade campingverksamheten. Det 
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är länsstyrelsen bedömning att campingverksamheten är lagd väl nära fornlämning RAÄ 197 
(Västra Ryds socken) som är en by/ gårdstomt. Det är angeläget att fornlämningsmiljön inte 
skadas av den föreslagna verksamheten. Ska markarbeten ske invid fornlämningsmiljön ‐ 
eller dess närområde ‐ kan ytterligare arkeologiska åtgärder komma att krävas.  
 
Jord‐ och skogsbruk  
Enligt planbeskrivningen bedrivs det idag betesdrift inom delar av planområdet. 
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör förtydligas om hur betesdriften påverkas av den 
utvidgade campingverksamheten.  
 
Vattenverksamhet  
Länsstyrelsen får också erinra om att uppförandet av bryggor kan kräva anmälan eller 
tillstånd för vattenverksamhet (11 kap Miljöbalken). Eventuellt behov av tillståndsprövning 
bör övervägas i samband med planläggningen.  
 
Behovsbedömning av MKB  
Länsstyrelsen anser att frågorna gällande eventuellt förorenade mark samt dess påverkan 
ska besvaras innan slutligt ställningstagande om betydande miljöpåverkan kan göras.  
 
Övrigt  
Lantmäteriet har i yttrande till kommunen 2017‐01‐12 framför synpunkter bl.a. vad gäller 
fastighetsrättsliga aspekter kopplat till vägen/ gatan och ledningsrätter genom planområdet 
samt behov av en justering av plankartan i sydvästra delen av planområdet. Länsstyrelsen 
ställer sig bakom de synpunkter som Lantmäteriet föreslagit och anser att planförslaget i det 
avseendet ska kompletteras.  
Det är länsstyrelsen bedömning att planbeskrivningen också skulle vinna på en läsning av 
korrektur. 
 
Kommentar: 
För området som är misstänkt förorenat p.g.a. att det är en småbåtshamn medger planen 
ingen annan markanvändning än befintlig småbåtshamn. Planens syfte är att 
småbåtsverksamheten som idag finns på området ska fortsätta bedriva sin verksamhet. Då 
planen enbart säkerställer befintlig markanvändning inom aktuellt område anser inte 
kommunen att länsstyrelsens önskemål om Mifo‐fas 1 inventering och en översiktlig 
miljöundersökning är rimligt. Befintlig småbåtshamn har funnits på plats sedan 1980‐talet 
och båtar som ligger förtöjda är småbåtar som tas upp efter varje säsong. De båtar som har 
legat utmed stranden är småbåtar som exempelvis ekor. Större båtar är på annan plats 
vintertid. Någon uppställningsyta för större båtar som skulle kunna hyst föroreningar har 
inte förekommit. Inte heller har någon renovering eller underhåll som målning förekommit 
på platsen. Den planerade utökade campingverksamheten som planen medger ligger inte i 
direkt anslutning till småbåtshamnen och bedöms därför inte påverkas negativt.  
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Miljökvalitetsnormer 
Kommunen bedömer att vattentäkten som avses förse planområdet med vatten har 
tillräcklig kapacitet. I det fall som detta inte är tillräckligt finns möjlighet att förstärka 
kapaciteten i det kommunala vattennätet för att trygga för vattenförsörjningen och 
grundvattenförekomstens kvantitativa kvalité.  
 
Strandskydd 
År 2012 beviljade myndighetsnämnden för byggnation och miljö i Ydre bygglov för en 
camping vid Prästgårdsudden norr om Rydsnäs. Beslutet överklagades först till Länsstyrelsen 
i Östergötlands län som avslog överklagande, och sedan till Mark‐ och miljödomstolen som 
beslutade att upphäva bygglovet. Som skäl angavs att bygglovet, med 86 nya 
campingtomter, 6 uppställningsplatser för husbilar samt en yta avsedd för tält, var av en helt 
annan omfattning än vad som avses i områdesbestämmelserna. Till följd av detta ansåg 
Mark‐ och miljödomstolen att området måste utredas i en detaljplan innan bygglov kan ges.  
Mot denna bakgrund i ärendet bedömer kommunen att en utvidgning av camping och 
småbåtshamn ska prövas i en detaljplan, då samtliga frågor kan belysas och utredas i ett 
sammanhang.  
 
För att säkerställa allmänhetens tillträde till allmänna platser inom planområdet revideras 
planförslaget och strandskyddet föreslås inte upphävas inom områden markerade Natur1, N2, 
W1, och W2. Det innebär att dispens kommer att krävas för byggnation inom dessa områden, 
för både byggnader och bryggor. Men för att kunna genomföra detaljplanen på ett rationellt 
sätt utifrån den markanvändning som föreslås och utifrån tidigare beslut i ärendet, bedömer 
kommunen dock fortsatt att strandskyddet bör upphävas för område N3 och N4.  
 
Allmänt och rådgivande  
Naturvård  
Området som är markerat med N4, får enbart användas för tältplatser vilket framgår av 
plankartan. Träd som gränsar till område N4 har mätts in och redovisas i grundkartan. 
Samtliga träd växer utanför området som är avsatt för tältplatser. Kommunen bedömer att 
planen därmed tagit hänsyn till de äldre lövträden. 
 
Kulturmiljövård  
I avgränsningen av området för campingverksamhet har hänsyn tagits till fornlämning RAÄ 
197. Avgränsningen följer den naturliga skogsgränsen och höjdkurvor samt den stenmur som 
finns i områdets nordöstra del. Fornlämningen ligger i sin helhet inom skogsområdet som är 
markerat som allmän plats, Natur och omfattas alltså inte av campingverksamhet.   
Någon extra buffertzon utöver ovannämnda naturliga gränser i syfte att skydda 
fornlämningen har därför inte bedömts vara nödvändig. Ska markarbeten ske invid 
fornlämningsmiljön kommer kommunen att upplysa om lämningen inför ett sådant arbete. I 
dagsläget finns det även nergrävda ledningar utmed och genom fornlämningsområdet vilket 
också minskar möjligheten att utföra några markarbeten inom den närmsta zonen till 
fornlämningen. 
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Jord‐ och skogsbruk  
Kommunen avser att teckna ett arrendekontrakt för betesdrift för de områden som är 
markerade som Natur i detaljplanen. Idag finns inget gällande avtal med en arrendator inom 
dessa områden. Planbeskrivningen förtydligas med denna information. Planen bedöms inte 
påverka möjligheten att bedriva en rationell betesdrift av området väster om gatan. 
 
Vattenverksamhet  
Planbeskrivningen kompletteras med uppgiften om att anläggande av bryggor kan kräva 
anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. Bryggor som anläggs inom W1 och W2 är dock 
av flytkonstruktion, vilket inte bedöms påverka vattnet eller strandlinjen.  
 
Behovsbedömning av MKB  
Kommunens bedömning är fortsatt att ett genomförande av detaljplanen inte medför en 
betydande miljöpåverkan och att en MKB inte behöver upprättas. 
 
Övrigt  
Planbeskrivning och plankarta förtydligas och kompletteras enligt lantmäteriets synpunkter.  
Grundkartan justeras så att fastighetsgränsen är korrekt för Rydsnäs 1:87. 
Planhandlingarna kommer att korrekturläsas ytterligare inför granskning. 
 
2017‐01‐20 Svenska kyrkan  
Härmed tackar vi för inbjudan till samrådsmötet om ny detaljplan, och ser fram emot att det 
blir en etablering av camping i Rydsnäs. Detta skulle främja orten avsevärt både vad gäller 
affär som restaurant. Som framgick av mötet så finner ni säkert en lösning på parkerings‐
frågan också.  
 
Kommentar: 
Behovet av parkering måste lösas inom respektive område. Det parkeringsbehov som uppstår 
av småbåtshamnen måste lösas inom småbåtshamnens markområde. Det samma gäller för 
campingverksamheten. Det är en avvägning som måste lösas i samband med planeringen av 
verksamheten och i bygglovsprocessen.  
 
Se även tidigare kommentar beträffande parkeringsytor. 
 
2017‐01‐20 Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra  
 
2017‐01‐20 Carl‐Magnus Berglund, ägare till Rydsnäs 1:87, bilaga Corren 2012‐08‐10 
Inledning/allmänna synpunkter  
Undertecknad tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för 
området enligt utsänt underlag.  
  
Jag föreslår att kommunen genomför en ytterligare inventering av fornlämningar på 
området samt en MKB (Nedan framkommer specifika skäl till dessa förslag).  
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En detaljplan fastställer användningen av ett markområde. Föreliggande förslag till 
detaljplan ger mycket begränsade möjligheter till alternativa användningsområden på det 
berörda området av fastigheten Rydsnäs 1:24.  
 
Specifika synpunkter  
Det finns skäl att tro att bastubyggnation och anläggning av badplats på området i sydvästra 
hörnet av holmen kommer att få betydande lokala effekter för både den lokala miljön och 
allmänna intressen (fri passage längs strandkant enligt strandskyddslagen samt möjligheter 
till fågelhäckning, fisklek och fiske i sjön) därför behöver en MKB tas fram.  
 
Det framkommer inte på vilka grunder som bedömningen av att tältplatser i eklandskapet 
och i hassellunden inte kommer att ha någon negativ påverkan är gjord.  
 
Om en trafikökning eller minskning framstår som stor eller liten är beroende av vad som 
ställs i relation mot varandra. Att inte betrakta trafikökningen som campingen kan generera 
som en markant ökning, så som görs på sidan 11 i samrådshandlingen, är både förvånande 
och anmärkningsvärt.  
 
Om undertecknad har summerat korrekt, kommer den föreslagna detaljplanen ge möjlighet 
att bygga på området upp till en total byggnadsarea på i storleksordningen 2520 kvm 
(60+250+200+200+25*70+60). Detta kommer att föra med sig en tätortsliknande miljö, 
vilken svårligen kommer att kunna attrahera turister, som vill ägna sig åt friluftsliv.  
 
Eftersom en etablering på holmen, med sina historiska värden m.m., kan föra med sig att 
färre väljer att bosätta sig eller vill bo kvar i Rydsnäs är det motiverat att ställa sig den frågan 
om inte en campingplats bidrar i negativ bemärkelse till bedömningen som finns i 
översiktsplanen?  
 
Beskrivningen av gemenskapsanläggning och den samfällighet som omnämns på sidan 17 ger 
ingen information om befogenheter och ansvar för de parter som kommer att ingå i 
samfälligheten. Detta behöver klargöras.  
 
Undertecknad har låtit en professionell värderare värdera fastigheten 1:87. Av den 
framkommer att blott den planeringsprocess, gällande etablering av camping på holmen, 
som nu pågår för med sig ungefär en halvering av fastighetsvärdet. Detta trots de 
investeringar i infrastruktur som nämns.  
 
Undertecknad yrkar på att kostnadsansvaret för samtliga kostnader i all framtid för den 
vägsträcka som sista stycket på sidan 17 syftar på ska bäras av arrendatorn/ägaren av 
campingen samt att detta skrivs in i detaljplanen.  
 
Kommentar: 
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Kommunen bedömer att det inte finns behov av ytterligare inventeringar när det gäller 
fornlämningar.  Planförslaget har tagit hänsyn till de fornlämningar som har inventerats och 
dokumenterats. 
 
I upprättad behovsbedömning redovisas att planförslaget inte bedöms medföra en 
betydande miljöpåverkan, vilket i sin tur inte motiverar att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska tas fram.  
 
Detaljplanen är ett juridiskt dokument vars syfte är att styra och reglera markanvändning. I 
detta fall är detaljplanens syfte att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och 
småbåtshamn. Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan och områdesbestämmelser. 
 
En anläggning av badplats och en eventuell bastubyggnation bedöms inte påverka miljön på 
det sätt att en MKB behöver tas fram. Utpekad mark som möjliggör badplats och eventuella 
byggnader på denna yta (sydvästra delen av Prästgårdsudden) är allmän plats, vilket innebär 
att allmänheten har tillgång till detta område.  
 
Den yta som är markerad för endast tältplatser (N4), är en öppen ängsyta, äldre träd är 
inmätta och växer utanför området. Kommunens bedömning är att tältplatser inte påverkar 
eklandskapet, då det endast innebär nedslagning av tältpinnar och ingen annan påverkan i 
naturen.  
 
Kommunen bedömer fortsatt att den trafikökning som genereras av en utökning av camping 
och småbåtshamn är hanterbar utifrån den trafikstruktur som finns idag. De ca 70 
nytillkomna resorna med bil eller annat fordon till och från området ska fördelas ut på 1 dygn 
och med den aspekten att campinggäster stannar i regel mer än 1 dygn. Gatan är fram till 
småbåtshamnen utbyggd och bedöms ha en kapacitet som klarar nämnda trafik. Gatan 
föreslås enligt planförslaget att byggas ut till Prästgårdsudden och få samma standard som 
förstnämnd gatusträcka. 
 
Den totala byggnadsytan beräknas inom planområdet kunna bli: 60 + 250 + 200 + 200 +60 + 
25 x ett antal stugor. Hur många stugor som kommer att uppföras är i dagsläget osäkert, 
men att det blir 70 stugor är högst osannolikt. Det ska även finnas yta för husvagnar och 
husbilar. En byggnation av 70 stugor innebär en sammanlagd total byggnadsyta på 2520 
kvm. Hela planområdet är 22 ha varav 9 ha är vatten. Av det totala markområdet på 13 ha 
(130 000 kvm) medger planförslaget en byggnadsyta om totalt 2520 kvm, vilket bedöms fullt 
rimligt. 
 
Kommunen bedömer att utvidgning av camping och småbåtshamn kommer att stärka 
Rydsnäs som ort och Ydre som kommun. Genom fler besök och ökat underlag till den 
befintliga service som finns. 
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Genom planläggning av mark beslutas det hur marken får användas, genom att 
planhandlingen är juridiskt bindande. Planen gäller fram till dess att den ändras. Kommunen 
bedömer att genom detta beslut får marken/fastigheten ett ökat marknadsvärde.  
 
Planbeskrivningen tydliggörs och kompletteras när det gäller ansvarsfördelning, 
huvudmannaskap och drift när det gäller gatan. Kommunen kommer att vara huvudman för 
gatan.  
 
2017‐01‐23 E.ON Elnät Sverige AB  
E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
 
Personer/organisationer som inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 
Ingen synpunkt har inkommit som inte bedöms ha blivit bemött eller tillgodosedd. 

 
3. Inkomna synpunkter från allmänhet: 
2017‐01‐16 Eilert Andersson/ Ydre Eilert AB 
Ställer sig mycket positiv till detaljplanen och hoppas på att det utvecklar Rydsnäs på många 
områden. Det ger ett ökat besöksantal och ger positiva effekter för näringslivet för att 
utveckla sina verksamheter. Förhoppningsvis kan detta också leda till att de som bl.a. bor på 
en kommande campingplats, får intresse för bygden som kan mynna ut i att man vill flytta 
hit permanent. 
 
Jag vill lämna en synpunkt avseende detaljplanen. Jag anser att man skulle utöka området N2 
så mycket som möjligt på väster sida om vägen, mellan badplatsen och nuvarande 
småbåtshamn. (Bifogar markering på karta) Denna yta bör också ges möjlighet att utnyttja 
för ev. bebyggelse med det som är möjligt. Ev. klubbhus för båthamnen, parkeringsplatser 
för båthamn m.m.  
 
Kommentar: 
För att möjliggöra mark för ytterligare parkeringsplatser inom området markeras en yta 
avsatt för parkering med tillhörande tillfart väster om gatan och söder om område N3. Denna 
parkeringsyta kan nyttjas för badplatsens, campingens och småbåtshamnens behov. 
Markytan är en mindre platå och består av öppen ängsmark. Inga äldre och grova träd finns 
inom den specifika ytan. Det träd som växer närmast p‐ytan är inmätta.  
 
2017‐01‐18 Sören Westbom 
Jag tycker som Rydsnäsbo och medlem i båthamnen att detta med campingen bara är 
positivt för landsbygden, Rydsnäs och Ydre kommun.  Campingen kommer ju att ta lite av 
marken som båthamnen har, det innebär att klubbstugan måste flyttas och 
parkeringsutrymmet begränsas. Det måste därför ges möjlighet att lägga huset på ny plats 
och att utöka parkering längre söderut där det finns ett någorlunda plant område. (bifogar 
karta). Området är söder om N3, det har jag färgmärkt. Klubbhus bör ligga nära anslutning till 
vatten och avlopp. 
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Kommentar: 
Båthamnen utökar sin markyta genom ett genomförande av detaljplanen. Detaljplanen 
medger också en utökad byggrätt för klubbstugan. 
 
Beträffande parkeringsytor, se tidigare kommentar. 
 
2017‐01‐19 Nils‐Göran Arvidsson, Annika Arvidsson 
Ang. markyta till båthamnen  
Bakgrund: befintligt parkeringsområde vid båthamnen är högsommartid ofta för liten. För 
att alla ska få plats parkeras bilar på båda sidor längs med infarten till området och på 
området som är gräsområde. Turistfiske ökar och dessa personer har ofta båt med sig. Alltså 
ska både bil och båtkärra parkeras.  
 
När camping startat kan inte bilar parkeras längs med infarten till båthamnsområdet. 
Båthamnens byggnader ska inrymmas på planerad markyta. Därför bör ytterligare markyta 
reserveras för till båthamnen.  
 
Ang. badplats på södra delen av udden  
Bakgrund: planerad badplats ute på udden ligger nära farled till båthamnen. Alla båtar till 
och från båthamnen måste passera längs med södra udden för att komma vidare ut på sjön. 
Kan därför betrakta området som farled i Östra Lägern.  
Det föreligger stor risk för att problem kan uppstå. Badare som simmar ut i öppet vatten där 
alla båtar kommer att passera. Alla som har vistats på sjön vet hur svårt det är att upptäcka 
ensam simmare i öppet vatten. Går inte att förutse att alla har badvett och förstår att det är 
en risk. Är en risk även om båtars hastighet reduceras.  
Finns det allmänna riktlinjer för anläggande av badplats nära farled? I så fall bör dessa 
beaktas. Befintlig badplats ligger i mer skyddat område där båttrafik är minimal. Därför 
bättre lösning att rusta upp och använda endast befintlig badplats.  
 
Ang. bygglov 2012  
Mark och miljödomstolen beslutade att upphäva bygglovet. Som skäl angavs att 
omfattningen av campingen var av en helt annan omfattning än vad som avses i 
områdesbestämmelserna. Anses det nu att den planerade campingen är av rätt omfattning? 
Vad är rätt omfattning? Åsyftas naturmiljö eller campingekonomi etc?   
 
Ang. fornlämningar  
En arkeologisk utredning etapp 1 har utförts. Finns flera etapper planerade? Vid grävningar 
inom campingområdet bör någon form av bevakning finnas gällande eventuella 
fornlämningar.  
 
Ang. ev. avtal med arrendator  
Viktigt att campingen blir en allmän camping. Ingen klubbcamping. Viktigt att utländska 
turister, fisketurister etc. kan komma till en camping som är öppen för alla. 
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Kommentar: 
Ang. markyta till båthamnen  
Ytterligare markyta har i detaljplanen reserverats för båthamnen. Inom anvisat område finns 
det möjlighet att uppföra byggnader som båthamnen har behov av.  
 
Beträffande parkeringsytor, se tidigare kommentar. 
 
Ang. badplats på södra delen av udden  
Föreslagen badplats ligger inte intill en utpekad farled. Generellt hänsynstagande måste 
finnas mellan olika intressen som rör det rörliga friluftslivet.  
 
Ang. bygglov 2012  
Mark‐ och miljödomstolens beslut baseras på en jämförelse med den information som fanns 
att tillgå i områdesbestämmelserna med den information som fanns i bygglovet. Skillnaden 
mellan dessa var stor ansågs det, från en övergripande nivå i områdesbestämmelserna till en 
detaljerad nivå i bygglovet. Mark‐ och miljödomstolen ansåg att frågan därför bör utredas 
genom detaljplaneläggning, vilket är det som görs nu i och med detta planarbete. Det är 
under detta arbete som en lämplig omfattning utreds.  
 
Ang. fornlämningar  
Inga ytterligare etapper när det gäller arkeologiska utredningar planeras. I samband med att 
eventuella grävningar/markarbeten utförs intill känd fornlämning kommer information om 
fornlämning att ges och att detta ska uppmärksammas. Om fynd påträffas vid 
grävningsarbete ska detta rapporteras och grävarbete stoppas.  
 
Ang. ev. avtal med arrendator  
Detaljplanen styr inte över val av arrendator. Det förhandlas i en annan process/ 
arbetsordning. 
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4. Samrådet har lett till följande revideringar: 
 Planbeskrivningen förtydligas när det gäller huvudmannaskap för gatan. 

 Grundkartan har justerats utifrån gällande fastighetsgräns för Rydsnäs 1:87. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information angående att ledningsrätter ska 
bildas för de u‐områden som är utlagda i plankartan. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att vägservitutet för Rydsnäs 
1:87 ska upphävas då gatan är utlagd som kommunal gata i planen. 

 Den administrativa planbestämmelsen (a1) i plankartan (för att upphäva 
strandskyddet) tas bort inom områdena Natur1, N2, W1 och W2. 

 Planbeskrivningen kompletteras med uppgiften om att anläggande av bryggor kan 
kräva anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. 

 För att säkerställa parkeringsbehovet inom planområdet föreslås en markyta väster 
om N2 för parkeringsplatser.  

 Redaktionella justeringar i planbeskrivningen för att tydliggöra planförslaget. 
 
 
 
Österbymo 2017‐03‐03 
 
 
 
 
Urban Tordsson    Linda Tubbin 
Teknisk chef      Planarkitekt, Metria AB 
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 Sammanfattning  

Ydre kommun planerar för en utvidgning av befintlig camping och småbåtshamn vid sjön Östra 
Lägern, strax norr om orten Rydsnäs i Ydre kommun, vilket är i enlighet med kommunens 
översiktsplan 2013. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och småbåtshamn 
vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs, i enlighet med kommunens översiktsplan 2013.  

Planområdet omfattar 22 ha varav 9 ha utgörs av vattenområde. Majoriteten av planområdet 
utgörs av trädbärande betesmark, där trädskiktet främst domineras av ek och andra ädellövträd. 
Området inkluderar även flertalet öppna ytor med ett stort antal åkerholmar. 

Planen har bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan och därmed har en 
miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. 
Miljökonsultföretaget Calluna AB fick i uppdrag att genomföra denna 
miljökonsekvensbeskrivning. Calluna utförde även en naturvärdesinventering (NVI) i området. 
Utifrån den kunskap som framkommit under inventeringen, har kommunen sedan anpassat 
planförslaget för att tillvarata och utveckla områdets naturvärden.  

De miljöaspekter som konsekvensbedömts är kulturmiljö, naturmiljö och strandskydd, 
jordbruksmark och vattenmiljö. I tabellen nedan redovisas en samlad konsekvensbedömning i 
och med planens genomförande. 

 

Miljöaspekt Huvudalternativ Nollalternativ 

Kulturmiljö Små konsekvenser Inga konsekvenser 

Naturmiljö  Små till måttliga konsekvenser Inga konsekvenser 

MKN för vattenmiljö Små konsekvenser. Bedöms inte 
försvåra förutsättningarna att uppnå 
god status i vattenförekomster. 

Bedöms inte försvåra förutsättningarna 
att uppnå god status i 
vattenförekomster 

Strandskydd Små till måttliga konsekvenser Inga konsekvenser 

Jordbruksmark Små konsekvenser Inga konsekvenser 

 

De nationella miljökvalitetsmålen som kopplas till planområdet är Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, God 
bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, En myllrande våtmark. Den planerade 
bebyggelsen bedöms kunna påverka möjligheten till måluppfyllelle för Levande sjöar och 
vattendrag och Ett rikt växt-och djurliv.  God bebyggd miljö bedöms gynnas av planförslaget. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och småbåtshamn 
vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs samt att bibehålla och utveckla de naturvärden som finns inom 
detaljplanen i enlighet med kommunens översiktsplan 2013.  

Planområdet ligger med pendlingsavstånd på 8 km väster om Österbymo som är Ydre kommuns 
huvudort. Eksjö är närmaste större tätort, belägen knappt 2 mil sydväst om området. 
Planområdet omfattar ca 22 ha varav 9 ha utgör vattenområde. 

Området har varit med i kommunens översiktsplan sedan kommunens första översiktsplan från 
år 1990. År 2003 antog kommunen områdesbestämmelser för planområdet och 2012 prövades   
campingverksamhet med bygglov. I och med att bygglovet tillät en större exploatering än vad 
områdesbestämmelserna medgav nekade Mark och -miljödomstolen bygglov. Området behövde 
utredas i en detaljplan. År 2017 togs en detaljplan fram med tillhörande behovsbedömning. 
Mark och miljödomstolen bedömde att en MKB borde ha tagits fram och planen upphävdes.  

Konsultföretaget Calluna AB fick i uppdrag av Ydre kommun att leda en 
miljöbedömningsprocess för DP Rydsnäs och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
MKB:n har tagits fram enligt 6 kap 11–19 §§ MB. Arbetet påbörjades under hösten 2018. 
Processen med miljöbedömning har skett i samverkan med Ydre kommun och Metria, vilka har 
tagit fram planhandlingarna på uppdrag av kommunen.  

Figur 1. Planområdet ligger i den norra delen av Rydsnäs samhälle och gränsar till sjön Östra Lägern, Ydre 
kommun. 
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1.2 Allmän beskrivning av området 

Orten Rydsnäs ligger vid Östra Lägerns södra strand. Samhället i sig är småkuperat och kyrkan 
som utgör ett landmärke, är belägen på en höjd med prästgården strax nedanför. Orten har en 
trädgårdskaraktär och inrymmer hus från hela 1900-talet. Flertalet nya villor har byggts under 
senare år vid Prästgårdsudden. Flertalet värdefulla naturområden återfinns vid sjön Lägern där 
även småbåtshamn och badplats finns. Fina promenadstråk hittas vid bland annat 
Prästgårdsudden. 

Planområdet är lokaliserat i norra delen av samhället Rydsnäs vid Prästgårdsudden sjön Östra 
Lägern. Området omfattar ca 22 hektar varav 9 ha utgörs av vattenområde, se figur 1. Merparten 
av planområdet omfattas av fastigheten Rydsnäs 1:24 som ägs av Ydre kommun. Inom 
planområdet finns även en bostadsfastighet, Rydsnäs 1:87. 

 

 

Figur 2. Bild från planområdet där campingverksamhet bedrivs, november 2018.  

De centrala delarna av planområdet används idag som camping, om ca 16 platser. Två mindre 
servicehus med toalett, dusch och möjlighet till latrintömning finns i anslutning till platserna 
(figur 2). I anslutning till campingen finns en småbåtshamn med ett klubbhus. Hamnen omfattar 
ett 100-tal båtplatser och två till tre gästplatser. Campingen drivs idag av båtklubben. I södra 
delen av planområdet finns en kommunal badplats.  

Inom planområdet finns inga utpekade riksintressen. Södra delen av planområdet omfattas ett 
vattenskyddsområde, se figur 3. Delar av planområdet har pekats ut i kommunens 
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naturvårdsplan (klass 2) och består av en ekhage rik på gamla grova innanrötade träd. 
Planområdet utgörs till stora delar av betesmark, åkermark och skogsområden av olika karaktär. 
Flertalet biotopskyddade odlingsrösen, åkerholmar och stenmurar vittnar om områdets 
kulturhistoria. Två fasta fornlämningar finns inom området. Området omfattas till största delen 
av 100 meter strandskydd.  

 

Figur 3. Planområde med vattenskyddsområde, utpekade områden inom kommunens naturvårdsplan från 2013, 
fasta fornlämningar, biotopskydd och strandskydd.  
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2 Planer och program 

2.1 ÖP 2013  

Gällande översiktsplan för Ydre kommun antogs i juni 2013 (Ydre kommun, 2013). Området har i 
översiktsplanen pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i syfte att utveckla turismen och 
rekreation, se figur 4. 

I översiktsplanen anges hur Rydsnäs som ort bör utvecklas. Campingområdet bör utformas så att 
strövområdet vid sjön inte stängs av utan fortsatt är öppet för den promenadslinga som går längs med 
vattnet. Ett 20-tal uthyrningsstugor och ca 75-husvagnsuppställningsplatser bedöms det kunna planeras för 
i översikstplanen.  

Kommunens vision är att vara en attraktiv kommun för kommuninvånarna och därmed också uppfattas 
positivt i omvärldens ögon. När medborgarna trivs och mår bra återspeglas det också på omvärldens syn på 
kommunen. Ett välmående näringsliv och goda livsmiljöer för den enskilde är grunden för en positiv 
utveckling av kommunen.  

I bilaga 1 finns de övergripande mål och strategier angivna som har relevans för planen i kommunens 
översiktsplan som har relevans för planen. 

 

Figur 4. Utdrag från ÖP över LIS områden. 

 

2.2 Detaljplaner och områdesbestämmelser  

Aktuellt planområde är inte detaljplanelagt sedan tidigare men omfattas av 
områdesbestämmelser sedan 2003. Området är reserverat för befintliga och tillkommande 
fritidsanläggningar, se figur 5. 
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Figur 5. Plankarta tillhörande de gällande områdesbestämmelserna från 2003. Område planerat för 
fritidsanläggningar är markerat med grön färg.  

2.3 Naturvårdsplan 2013 

I Ydre kommuns naturvårdsplan återfinns Rydsnäs ekhage som ett objekt klassat till 
naturvärdesklass 2. (Ydre kommun 2013)  

2.4 Ydre kulturarvsplan 2012 

Ydre kommun har ett rikt kultur- och föreningsliv där bland annat hembygdsföreningar 
förvaltar och utgör en viktig del av kulturarvet. I Västra Ryd finns en hembygdsförening som 
tillsammans med Västra Ryds kyrka och kyrkby (skola, f.d. ålderdomshem) utgör kulturarv 
(Ydre kulturarvsplan 2012). 

2.5 Vindkraftsplan 2012 

I Ydre kommuns vindkraftsplan föreslås lämpliga områden för vindkraftsutbyggnad i 
kommunen samt ges riktlinjer för prövning. I nuläget finns inga vindkraftverk i kommunen, men 
planen har identifierat två lämpliga områden för vindkraft, vilka även är utpekade som 
riksintresse för vindkraft. Områdena kring Östra och Västra Lägern är utpekade som sådana 
områden som enligt planen helt undantas från vindkraftsutbyggnad (Ydre kommun 2011, 
Vindkraftsplan). 
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3 Metod 

3.1 Strategisk miljöbedömning  

En strategisk miljöbedömning ska enligt 6 kap 3 § MB göras när en detaljplan upprättas, om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Om detaljplanen anger förutsättningar för att bedriva permanenta campingplatser och hamnar 
för fritidsbåtar som anges i bilagan till miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska en 
betydande miljöpåverkan antas. I och med ovanstående har kommunen bedömt att planen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning ska genomföras.  

Miljöbedömningen omfattar (1) ett avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens 
omfattning och detaljeringsgrad, (2) framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), (3) 
tillfälle till synpunkter som görs genom att planen med miljökonsekvensbeskrivningen samråds, 
(4) att hänsyn tas till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
antas. 

Syftet med att bedöma miljökonsekvenserna av en plan är att möjliggöra en integrering av 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Metod för konsekvensbedömning 
sammanfattas i bilaga 2. 

4 Avgränsning  

4.1 Process 

Inför uppdraget analyserades tillgängligt underlagsmaterial. Ett förslag till avgränsning av 
MKB:n togs fram och skickades in till Länsstyrelsen. Den 26 oktober hölls samrådsmöte med 
Länsstyrelsen. Synpunkter från Länsstyrelsen har arbetats in i planen och MKB:n. Inga nya 
miljöaspekter har tillkommit. En intern workshop hölls den 20 november då anpassningar gicks 
igenom.  

4.2 Geografisk avgränsning 

Utbredningsområdet omfattar planområdet för Rydsnäs, på del av fastighet Rydsnäs 1:24 som 
ägs av Ydre kommun och fastighet Rydsnäs 1:87 med privat ägarskap, se figur 1. Planområdet 
omfattar ca 22 ha varav 9 ha utgör vattenområde. Området för vilka konsekvenserna beskrivs 
kan dock vara större än planområdet.  

4.3 Avgränsning av relevanta miljöaspekter 

De miljöaspekter som anses kunna utgöra betydande miljöpåverkan och ingår i 
miljöbedömningen är följande; naturvärden inklusive artskydd och biotopskydd, strandskydd, 
kulturmiljö, jordbruksmark, samt vattenmiljö.   

Miljöaspekter som värderats men som inte bedöms utgöra betydande miljöpåverkan är 
landskapsbild, klimat, trafik, buller, förorenade områden på land samt radon. Dessa redovisas i 
tabell 1. Dessa aspekter har hanterats i planprocessen och beskrivs i planbeskrivningen, men 
har avgränsats bort från MKB:n.  
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Kumulativa effekter har identifierats för trafik men endast några dagar om året när det är 
logdans och marknadsdagar. Dessa effekter bedöms bli marginella och tas inte vidare upp i 
denna MKB.  

Miljökonsekvenserna stäms av mot nationella och regionala miljökvalitetsmål.  

Tabell 1. Miljöaspekter som behandlats i planen men som inte bedöms utgöra betydande miljöpåverkan.  

Miljöaspekter Kommentar 

Landskapsbild Området ligger lågt och runt föreslagen utökning av camping finns det trädridåer. Stugor och 
husvagnar kommer delvis vara synliga men inbäddat i vegetationen så upplevelsen utifrån 
kommer ej ändras nämnvärt, varken från land eller vatten. Landskapsbild bedöms inte utgöra 
betydande miljöpåverkan.  

Klimatanpassning Östra Lägern är en reglerad sjö. Planerad exploatering kommer ej ske lägre än en meter över 
vattenytan och majoriteten av planerad verksamhet kommer uppföras två meter över 
vattenytan. Området är ej utpekat som översvämningsdrabbat i varken översiktsplan eller på 
Länsstyrelsens kartportal. Förutom att området ligger invid vattnet finns inga tillgängliga 
underlag som påvisar någon större översvämningsrisk. Klimatanpassning har skett i tillräcklig 
omfattning och bedöms inte utgöra en betydande miljöaspekt. 
   

Trafik Planerad utbyggnad av campingområdet kommer enligt planbeskrivning leda till en ökning av 
trafikmängden lokalt inom campingområdet och i närheten av en bostadsfastighet. Ökningen 
kommer vara säsongsspecifik under sommarhalvåret. Ökningen bedöms inte innebära några 
sådana säkerhetsrisker att det skulle innebära en betydande miljöpåverkan. 
 

Buller En ökad bullernivå kan förväntas i och med planens genomförande/exploateringen, till följd av 
ökad trafik. Trafiken kommer att vara intensiv under vissa tider under sässongen. Det bedöms 
dock inte innebära sådana bullenivåer att det skulle innebära en betydande miljöpåverkan. 

Förorenade 
områden på land 

Båthamnen i Rydsnäs har identifierats av länsstyrelsen som ett potentiellt förorenat område 
men ingen riskklassning har skett. Hamnen har funnits på platsen sedan 1980-talet men har 
ej använts som uppställningsplats för båtar som skulle kunna ha medfört föroreningar. Inte 
heller har någon renovering eller målning av båtar skett på platsen. Föroreningar kopplat till 
vattenmiljön behandlas under avsnittet vattenmiljö. Föroreningar på land behandlas inte 
vidare i denna MKB. 

Radon Inga markradonprover har tagits inom området och nya byggnader ska därmed uppföras med 
radonskyddade metoder, om inte mätningar genomförs som visar att ingen risk förekommer. 
Radon bedöms därmed inte utgöra betydande miljöpåverkan.  

 

4.4 Avgränsning av alternativ 

Detaljplanen föregicks av områdesbestämmelser 2003. Alternativ har gåtts igenom i 
översiktsplanarbetet 2013. Redan inför framtagandet av områdesbestämmelserna 2003 gicks 
alternativ för campingplats igenom. Ett område i Östra Lägerns södra del närmast Rydsnäs 
samhälle identifierades som en alternativ plats för camping. Området valdes bort för till förmån 
för detta planområde. I ÖP:n har det alternativa området istället ansetts lämpligt att utveckla för 
bostäder och pekats ut som LIS-område. 

Kommunen kommer i miljökonsekvensbeskrivningen att bedöma hur förhållandena förväntas 
utveckla sig om planen inte antas, ett så kallat nollalternativ. Några andra alternativa lösningar 
har inte identifierats.  

4.5 Avgränsning i tid 

Miljökonsekvenser uppstår på olika lång sikt. Det ingår i miljökonsekvensbedömningen att 
redovisa effekterna av den planerade utvecklingen i området, oberoende av om de kan uppstå 
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på kort, medellång eller lång sikt på. Generellt beskrivs planers miljökonsekvenser för en 
framtida situation när hela planområdet bedöms vara färdigbyggt.  

Den angivna genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från den dag då planen förväntas 
antas (2019 enligt projektets tidplan). År 2029 ses därför som ett realistiskt framtida referensår 
för bedömning av miljökonsekvenserna. 

5 Planförslag och alternativ  

5.1 Huvudalternativ – planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och småbåtshamn 
vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs, Ydre kommun, i enlighet med kommunens översiktsplan 2013.  

Planområdet planeras för en utvidgning av befintlig camping med servicehus, reception, samt 
förrådsbyggnader. Campingen innebär iordningsställande av sammantaget ca 70 
uthyrningsplatser fördelat på stugor, tältplatser och husvagns- och husbilsuppställningsplatser. 
Förslaget möjliggör även två badplatser med möjlighet att bygga omklädningsrum vid norra 
badplatsen och bastu vid den södra. Den befintliga småbåtshamnen planeras att utvecklas och 
en parkeringsplats planeras att anläggas för båthamnens besökare. 

Kommunen planerar att iordningställa en naturstig runt udden som kommer att ingå i ett 
rekreationsstråk. Kommunen planerar att genom avtal med verksamhetsutövare möjliggöra att 
allmänheten kommer att ha tillgång till strandmiljöerna längs med hela udden, samt att 
bastubyggnaden även kommer att vara möjlig att brukas av allmänheten.  

Stora områden inom planområdet planeras som naturmark. Det utgör de områden med högst 
naturvärden och är idag de områden som betas.  

För att utveckla de naturvärden som finns inom planområdet kommer naturmarken att skötas 
utifrån en framtagen skötselplan. Planen är under framtagande men kommer att vara ett 
underlag till planhandlingarna till granskningskedet. Det finns bestämmelser inom 
kavartersmark där åkerholmar idag finns att vegetationen ska bevaras och att träd endast av 
säkerhetsmässiga eller biologiska skäl får avverkas.  
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Figur 6 Detaljplaneförslaget, t.v. plankarta, till höger illustration på hur en utbyggnad enligt plankartan skulle 
kunna se ut.  

5.2 Platsval – tidigare planförslag och prövningar  

Alternativa platser utreddes i ÖP 1990, när områdesbestämmelserna togs fram och inför 
framtagandet av översiktsplan 2013.  Det alternativa område som diskuterats för camping i 
anslutning till Rydsnäs var gamla sågverkstomten mellan centrum och sjöns södra strand. 
Kommunen har ansett att det är mer lämpat för bostäder i direkt anslutning till annan 
bostadsbebyggelse. Området är utpekat som LIS-område för bostäder i Översiktsplan 2013.  

Bakomliggande orsaker till att parkeringsytan planerades i ekhagen grundades på att 
placeringar inom vattenskyddsområdet ville undvikas och att parkeringen skulle vara 
lättillgänglig och inom rimligt gångavstånd från både camping och småbåsthamn. Parkeringen 
vid den nuvarande badplasen bedöms behövas för badgäster. Placeringen i ekhagen är ej 
optimal men av de möjliga alternativen anses denna placering vara det bästa möjliga/minst 
dåliga.  

5.3 Miljöhänsyn tagen i detaljplanen 

Under planprocessen har miljöhänsyn arbetats in i planen. Nedan listas några av de viktigaste 
aspekterna:  

• Ytorna för campingverksamhet hålls nere och tar främst ianspråk mark som inte har 
identierats med höga naturvärden.  

80



Miljökonsekvensbeskrivning / Dp Rydsnäs Camping, Ydre kommun 
 

 

 

 

 

 14 

 

• Verksamheten planeras inte inom områden med höga kulturmiljövärden.  

• Området längs med hela strandsmiljön kommer delvis att göras mer tillgänglig i och med 
anläggandet av en naturstig. 

• Ytor där strandskyddet upphävs i plan har minimerats. 

• Marklov krävs för att göra åtgärder för de flesta biotopskyddade objekten inom 
kvartersmark. 

• Parkeringen kommer inte att asfalteras utan anläggas med grus eller gräs.  

För att främja naturvärdena inom planområdet har en skötelplan tagits fram. Skötseln har 
dock inte kunnas knytas upp med någon planbestämmelse utan regleras med civilrättsliga 
avtal.  

5.4 Nollalternativ  

En MKB ska alltid innehålla ett så kallat nollalternativ. Det är en beskrivning av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. 

Nollalternativet bör inriktas på de väsentliga miljöförhållandena och fungerar som en 
referensram för att underlätta jämförelser. Nollalternativet beskriver 
en framtidssituation och ska inkludera sådana förändringar inom planområdet, eller 
förändringar som påverkar planområdet, som man bedömer kan vara genomförda inom samma 
tidshorisont som planen (med referensår 2029). 

Planområdets troliga utveckling är att befintliga aktiviteter och anläggningar fortsätter bedrivas 
i samma omfattning som förut. Detta innefattar badplats, båthamn inklusive 
campingverksamhet. Områdets ekhage samt övrig betesmark med bland annat ädellövskog 
bedöms kunna vara kvar och området kommer fortsatt kunna brukas och betas.  
Området kommer kunna utnyttjas för friluftsliv, men avsaknad av utvecklade anordningar, 
stigar och promenadstråk medför att det fortsatt blir relativt begränsat utnyttjande för detta 
syfte. 

6 Miljökonsekvenser 

6.1 Kulturmiljö  

Förutsättningar  

För bedömning av kulturmiljön har underlagsmaterial tagits från två arkeologiska 
undersökningar: ”Arkeologisk utredning etapp 1, Fossil åkermark i Rydsnäs, Rapport 2004:37” 
och ”Arkeologisk utredning etapp 1, Den gamla prästgården i Västra Ryd, Rapport 2012:49” 
samt från ”Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering, Västra Ryds församling, Ydre kommun, 
Linköpings stift, Östergötlands län, 2006 ”. 
 
Västra Ryd är en medeltida socken där den äldsta kyrkan tros ha uppförts av sten omkring 
1300-talet. Denna kyrka ersattes år 1882 av en ny kyrka strax väster om dess föregångare. 
Omgivande kyrkogård har växt fram gradvis sedan medeltiden. Västra Ryds kyrka och 
kyrkogård utgör tillsammans med omgärdning, grindar och trädkrans samt gravkapell en väl 
samlad miljö som har mycket höga kulturhistoriska värden. (Ydre kommun, kulturhistorisk 
kyrkogårdsinventering 2006). Området kring Västra Ryds kyrka är utpekad av Länsstyrelsen 
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som särskilt bevarandevärd kulturmiljö, K20, Ydre kommun, se figur 7. (Natur och kultur 1986; 
Östergötlands länsmuseum 2004; Östergötlands museum 2012).  

 

Figur 7. Foto över K20 område, Ydre kommun, som är utpekad av Länsstyrelsen som särskilt bevarandevärd 
kulturmiljö (Natur och Kultur 1986). 

År 2012 utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 för området på uppdrag av Ydre kommun. 
Utredningsområdet ses i figur 8 och 9. Utredningen resulterade i två fynd; en gårdstomt efter 
Västra Ryds gamla prästgård och en ca 180 m lång färdväg. Vägen kantas delvis av en stenmur 
och ligger placerad i en gräns mellan skogsmark och hagmark. Prästgården anlades troligtvis 
under 1200-talet på platsen men flyttades under mitten av 1800-talet. Kvar finns en jordkällare, 
fyra husgrunder samt rester av en stenmur. Rekommendationerna i utredningen är att 
fornlämningarna bör skyddas från exploatering och ges tillräckligt stort skyddsområde 
(Östergötlands museum 2012). 

I samband med detaljplaneläggning av bostadsområdet väster om planområdet uppe på åsen 
genomfördes en arkeologisk utredning av Östergötlands länsmuseum (2004). Två 
fornlämningar hittades i form av fossil åker med ca 60 respektive ca 70 röjningsrösen. Vidare 
hittades en begravningsplats i form av en pestkyrkogård, belägen omkring 350 meter söderut 
från utredningsområdet (Östergötlands museum 2012). 
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Figur 8. Utdrag ur digitala fastighetskartan med utredningsområdet markerat. Rapport 2012:049 

 

Figur 9. Inom planområdet finns två fornlämningar. Längst i norr en gårdstomt efter Västra Ryds gamla prästgård 
och en omkring 180 m lång färdväg. 
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Påverkan, effekt och konsekvens 

Gårdstomten efter Västra Ryds gamla prästgård och färdvägen är belägna inom planområdet 
planerat som Natur och tas inte i anspråk för verksamheter. Den naturstig som planeras att 
iordningställas kan beroende på var och hur det genomförs, kunna påverka tomten till den 
gamla prästgården negativt. Om naturstigen anläggs med hänsyn till värdena, kommer de 
tvärtemot att tillgängliggöras för besökare. Övriga fornlämningar förväntas ej påverkas då de är 
belägna inom natur eller utanför planområdet och ej berörs av campingens utbyggnad. Ingen 
direkt påverkan sker på området kring Västra Ryds kyrka som är utvald som särskilt 
bevarandevärd kulturmiljö, K20. 

Inom området finns ett stort antal kulturhistoriska element som även är biotopskyddade, såsom 
stenmurar och odlingsrösen. Utbyggnaden innebär att dessa element tas ur sitt sammanhang, då 
de inte längre kommer bedrivas jordbruk på marken. De flesta odligsrösen  kommer inte att 
beröras av planerade verksamheter. Flera odlingsrösen som ligger på åkerholmarna skyddas 
med bestämmelse om marklov i plan och bedöms kunna vara kvar. För fyra odlingsrösen finns 
dock inget skydd efter att planen genomförts och de kan efterhand komma att tas bort. De flesta 
stenmurar kommer att lämnas orörda men kanten på den stenmuren som ligger i anslutning till 
vägen ut till udden kan komma att påverkas. För detta kommer biotopskyddsdispens att sökas. 

I det fall verksamheten skulle innebära att betet inte kan fortsätta, riskerar området med den 
äldre gårdsmiljön att växa igen och upplevelsevärdena bedöms kunna minska.  

Den planerade skötseln kan synliggöra stenmurarna och rösena och göra dem mer tillgängliga.  

Värdena inom de områden som bedöms kunna påverkas av planen bedöms ha ett lokalt värde. 
Effekten bedöms som måttlig och konsekvenserna bedöms sammantaget bli små. Om tillräcklig 
hänsyn tas och området sköts, bedöms konsekvenserna kunna bli avsevärt mindre och även 
positiva i vissa aspekter.  

Skadebegränsande åtgärder 

Skadebegränsande åtgärder som föreslås för att kunna förebygga negativa konsekvenser 
innefattar följande:  

• Möjligheter till fotsatt bete är en av de viktigate förutsättningarna för att bevara hög 
biologisk mångfald i området. Gäster till den tilltänkta verksamheten bör informeras om 
att campingen ligger i anslutning till betande djur.  

• Försiktighetsåtgärder behöver vidtas vid planering och anläggande av naturstig vid 
Västra Ryds gamla prästgård.  

• Hänsyn bör tas till kulturbärande element såsom stenmurar och odlingsrösen. De bör 
bevaras i största möjliga mån. I det fall område med odlingsrösen behöver tas ianspråk, 
kan stenar flyttas till närliggande odlingsröse. Ytterligare skydd för stenmurar och 
odlingsräsen kan arbetas in i planen. 

Fornlämningarna kan tillgängliggöras för människor som kommer passera och vistas i området 
genom informationsskyltar. Färdvägen är idag igenväxt och upplevelsevärdena kan stärkas om 
det utförs anpassad skötsel längs med färdvägen.  

Nollalternativ 

Vid nollalternativet bedöms de kulturvärden som förekommer inom detaljplaneområdet eller 
dess närhet inte att påverkas.  
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6.2 Naturmiljö  

Förutsättningar  

En naturvärdesinventering utfördes i planområdet i november 2018 av Calluna (Andersson 
2019). Inventeringen avgränsade områden för värde för biologisk mångfald. I oktober 2018 
gjordes ett utdrag från Artdatabanken om artfynd av naturvårdsarter och skyddsklassade 
observationer, noterade under åren 2000–2018.  (Artdatabanken 2018). En tidigare 
naturvärdesinventering genomfördes i området år 2003 och området är även inkluderat i 
naturvårdsprogrammet från 2013. Ytterligare underlag är jordbruksverkets Ängs- och 
betesmarkinventering 2004. Underlagen ligger till grund för nedanstående bedömningar om 
planens konsekvenser för naturmiljön.  

Naturvärden 

Vid inventeringen avgränsades 15 naturvärdesobjekt, varav ett med högsta naturvärde (klass 1), 
två objekt med högt naturvärde (klass 2) och 12 objekt med påtagligt naturvärde (klass 3), se 
figur 10 och 11. Stora delar av naturmiljön inom detaljplaneområdet har höga naturvärden och 
de högsta naturvärdena utgörs av den trädbärande betesmarken med värden knutna till gamla 
grova och halvgrova ekar, men också till en artrik och värdefull flora med flera hävdgynnade 
arter (objekt 14, Högsta naturvärde, klass 1). Detta område hyser även en lång rad 
naturvårdsintressanta arter, knutna till gamla träd (lavar och svampar). Vissa av ekarna i 
beteshagen är upp mot 300 år gamla samt ihåliga och är så kallade mulmekar. Det 
solexponerade läget i kombination med sjöns närhet, ger ett gynnsamt lokalklimat för både 
insekter och lavar. Delar av ekhagen är tydligt näringspåverkad och de värdefulla ytorna är 
spridda i objektet. Hagen är heterogen, bl.a. beroende på en betydande höjdskillnad mellan de 
östra och de västra delarna. Även markförhållandena är skiftande, från torra marker i anslutning 
till berghällar och till fuktiga, källpåverkade delar i främst den södra delen. Denna heterogenitet 
är ett av de värdefulla förhållandena i objektet.  
 

 
Figur 10. Bild från objekt 14, trädbärande betesmark. 
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I områdets nordvästra del finns skogsbestånd av äldre barrskog, yngre blandlövskog och 
lövsumpskog (objekt 1,-5, Påtagligt naturvärde, klass 3). Ute på halvön består naturen till största 
delen av en slåttervall med inslag av åkerholmar. På halvöns norra del finns en värdefull 
ädellövskog som betas delar av året (objekt 7, Högt naturvärde, klass 2). Här finns inslag av 
grova och gamla träd av bl.a. ek, ask, alm och lönn. Detta området kan vara särskilt viktigt när 
det gäller spridningen av organismer till och från den betade ekhagen. Längs norra halvöns 
strandkant följer även en smal bård av triviallövskog dominerad av klibbal (objekt 6, Påtagligt 
naturvärde, klass 3). 
Vidare finns ytterligare en triviallövskog som börjar bli lite till åren, ett mindre bestånd mycket 
gamla tallar samt en smal bård av strandskog på halvön (objekt 10, Påtagligt naturvärde, klass 3 
och objekt 11, Högt naturvärde, klass 2). Sydvästra delen av halvön utgörs av en mindre yta 
tallskog med en iordningställd grillplats (objekt 13, Påtagligt naturvärde, klass 3). Mellan 
fastlandet och halvön finns även en lövsumpskog samt ett mindre vassområde (objekt 8 och 12, 
Påtagligt naturvärde, klass 3).  

Den trädbärande betesmarken och ädellövområdet ute på halvön finns med i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram (naturvärdesklass 2), i Länsstyrelsens förteckning av eklandskap 
(naturvärdesklass 2) och i Jordbruksverkets databas över ängs- och betesmarker (5BA-RFK).  
Enligt Länsstyrelsens databas finns ett antal värdefulla träd inom planområdet, främst i ekhagen 
och den betade ädellövskogen på halvön. Majoriteten av träden är ekar men även några askar, 
almar och lönnar förekommer. 

Vid inventeringen identifierades 55 objekt med generellt biotopskydd (7 kap 11 § MB) (49 
odlingsrösen, fem stenmurar och en åkerholme) och 79 värdeelement där samtliga utgjordes av 
naturvårdsintressanta träd. 
 

 

Figur 11. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår.   
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Arter 

Totalt påträffades 21 naturvårdsintressanta arter inom inventeringsområdet vid Callunas 
inventering 2018. Vid utsök från Analysportalen tillkom ytterligare 27 naturvårdsarter i 
området vilket ger totalt 48 naturvårdsarter för området. Bland naturvårdsarterna i området 
kan särskilt nämnas många arter knutna till den betade ekhagen, både kärlväxter och 
kryptogamer. Av dessa var åtta arter indikatorarter för ängs- och betesmark, fem arter typiska 
arter för Natura 2000-naturtypen Trädklädd betesmark (9070) och 13 skogliga signalarter, 
främst kryptogamer knutna till gamla ädellövträd. Av naturvårdsarterna i området var följande 
rödlistade: gröngöling (NT), stare (VU), asppraktbagge (NT), skogsalm (CR), ask (EN), ljus 
solvända (NT), korallticka (NT), tallticka (NT), blyertslav (NT), gul dropplav (NT), hjälmbrosklav 
(NT), parasitsotlav (VU), rosa skärelav (NT), skrovellav (NT) och skuggorangelav (NT).  
En annan rödlistad art påträffad vid ett tidigare tillfälle i området är utter (NT). 
 
Det har inte gjorts någon riktad insekts-eller fågelinventering inom området, varför det inte kan 
uteslutas att det finns fågelarter knutna till landmiljön och vikens vassområde samt vedinsekter 
knutna till gamla träd. Inventering av fågel- respektive insektsfaunan skulle dock inte innebära 
en förändrad bedömning av naturvärdena men kan ge en indikation för skötsel av området. 
Området hyser även förutsättningar för en värdefull marksvampflora men denna är inte heller 
den känd. 

I samband med naturvärdesinventeringen genomfördes ett eftersök av läderbagge. Arten är inte 
känd i området sedan tidigare. Den närmaste kända lokalen, enligt Artportalen, ligger i Sund, ca 
10 km åt nordost. Inte oväntat påträffades inte heller nu några spår efter läderbagge.  

Artskydd 

Inom området har arter hittats som är upptagna som skyddsvärda på ett sådant sätt att vissa 
verksamheter inom området kan vara förbjudna enligt 8 kapitlet, 1 § i miljöbalken.  

Fågelarter som bör prioriteras i artskyddsärenden och som är aktuella för området är domherre, 
gröngöling, gök och stare (Andersson 2018).  

Ytterligare en art som omfattas av skyddet är utter (NT).  

Biotopskydd 

Vid inventeringen identifierades 55 objekt med generellt biotopskydd (7 kap 11 § MB), 49 
odlingsrösen, fem stenmurar och en åkerholme.  

Påverkan, effekt och konsekvens 

Naturvärden 

Inom den västra delen av planen kommer främst ytor som redan idag nyttjas för camping och 
småbåtshamn utnyttjas för ändamålet.  

Omkring 9 av totalt 13 ha av planområdets markyta avsätts i detaljplan som Natur. Områdena 
med de högsta naturvärdesklasserna (klass 1 och 2) och som inkluderar grova ekar, föreslås 
som naturområde. Områdena kommer troligtvis att skötas enligt skötselplan. För områdena med 
högst naturvärden innebär det främst fortsatt bete (objekt 14 och 7).  

Enligt planförslaget kommer en mindre del av ekhagen (objekt 14) som klassats till högsta 
naturvärde, att tas i anspråk för parkeringsyta. Ekhagen inkluderar en fläckvis värdefull flora 
och ekarna inhyser flertalet rödlistade lavarter. Intrånget och omställningen till parkeringsyta 
kommer påverka floran lokalt negativt men inga ekar kommer troligtvis behöva tas ner.  
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På uddens södra del planeras en grillplats, badplats och bastu, vilket tar mindre ytor av 
naturmark i anspråk. I och med att åkermarken tas i anspråk kan några åkerholmar och ett grovt 
äppleträd komma att tas bort. Illustrationen visar dock att det går att anpassa var 
campingplatser och stugor placeras så att dessa kan bevaras.  

En grov rönn i anslutning till receptionsområdet kommer eventuellt kunna vara kvar. Den har 
dock inget skydd i planen och om verksamheten i campingens centrala delar kommer att byggas 
om, kan det inte uteslutas att rönnen kan komma att tas ned.  

Biotopskydd 

Totalt riskerar fyra biotopskyddade odlingsrösen att försvinna. Stenmuren i nordvästra delen av 
udden bedöms kunna vara kvar men kan påverkas om vägen behöver breddas eller ha en annan 
sträckning.  

Ekologisk funktion i landskapet 

Den ekologiska funktionen i landskapet bedöms ej påverkas, förutom med en viss nedsatt 
funktion under perioder i juli då man kan förvänta sig störst mänsklig aktivitet i området. Ökad 
mänsklig påverkan kan generellt påverka flora, biotopskydd och värden i området. Skötseln 
bedöms dock gynna vissa arter.  

Arter 

Hävdgynnade arter eller arter bundna till grova ekar kommer påverkas av parkeringen som 
planeras anläggas i ekhagen med högsta naturvärde. Påverkan kommer ske lokalt på floran då 
marken kommer omvandlas till en parkeringsyta av gräs/grus typ. När det gäller parkeringen 
kommer inga träd tas ned, men viss påverkan kan ändå ske på ekar stående precis invid 
parkeringen samt arter bundna till ekarna, i och med avgaser och andra föroreningar. Påverkan 
på lavfloran kan lokalt vara stor, då lavar är känsliga för just luftföroreningar.  

Inom området hittades arter som är upptagna som skyddsvärda på ett sådant sätt att vissa 
verksamheter inom området kan vara förbjudna enligt 8 kapitlet, 1 § i miljöbalken. Dessa var 
domherre, gröngöling, gök och stare. Verksamheten bedöms dock inte påverka dessa arter på ett 
sätt att förbud utlöses. Domherre är skogslevande och häckar i barrskog och då ingen barrskog 
planeras tas ner och påverkas, bedöms domherrens bevarandestatus ej påverkas. Gröngölingen 
är knuten till ekhagen eller andra betesmarker och då majoriteten av denna kommer vara kvar, 
sker ingen direkt påverkan på arten. Göken föredrar öppna marker och anses ej vara så 
störningskänslig. Bakomliggande faktorer till gökens minskning är pågående minskning av 
insekter. Utbyggnationen kommer därmed ej påverka gökens utbredning negativt. Ingen 
påverkan förväntas heller ske på starpopulationen. Starar födosöker ofta på gräsmarker och 
gräsmattor samt ängar och åkrar. Den betade ekhagen kan tänkas vara en viktig födokälla och 
även slåttervallen när gräset ej är för långt. Då ängsmarken kommer skötas och hävdas i en 
större utsträckning i samband med utbyggnationen, kan staren tänkas gynnas. Ytterligare en art 
som kan tänkas utlösa förbudet är uttern. Arten finns registrerad på artportalen men inga uttrar 
eller spår av dem sågs i området under inventeringen. Fyndet kan ha utgjorts av en utter som 
endast passerade i området och inte håller till här permanent. Uttern är dock nattaktiv och svår 
att upptäcka. Utifrån nuvarande kunskap förväntas inte utterns bevarandestus att påverkas.  

Vassområdet ute på halvön utgör en potentiell livsmiljö för sävsparv som omfattas av artskydd. 
Området bedöms som litet och kan endast hysa några få revir. Sävsparven är ej särskilt 
störningskänslig och bedöms kunna anpassa sig till en viss ökad störning. I och med 
ovanstående bedöms inte artens bevarandestatus påverkas.  
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Effekt och konsekvens 

I anspråktagandet av parkeringsplasen bedöms ge små effekter på ett område med högt 
naturvärde (Objekt 14). Området tas visserligen ianspråk permanent men är relativt begränsat. I 
övrigt bedöms det bli måttliga effekter på biotopskyddade områden och värdefulla träd som 
bedöms ha ett lokalt värde. Konsekvenserna bedöms sammantaget bli måttliga för naturvärdena 
och arterna inom campingområdet. I det fall parkeringsplatsen anläggs med stor hänsyn till 
naturvärdena enligt rekommendationerna, bedöms konsekvenserna dock kunna mildras. 
Kontinuerlig skötsel på udden bedöms kunna gynna naturvärdena, särskilt de kopplade till hävd 
och värdefulla träd, samt för vildbin och vissa fåglar, vilket mildrar de konsekvenserna 
sammantaget. 

Skadebegränsande åtgärder 

För att områdets naturvärden ska bestå och fortsätta utvecklas bör bete och hävd fortsätta 
bedrivas. Nedan ges förslag på skadebegränsade åtgärder men även åtgärder som ytterligare 
kan främja naturvärdena inom området.  

• Skötsel bör genomföras enligt den skötselplan som tas fram för området.  

• Undersök hur parkeringen kan anläggas för att minimera påverkan på omkringliggande 
markområde och träds rotsystem. Se till att slänterna anläggs på ett sätt som gynnar den 
biologiska mångfalden i området. För att undvika att invasiva arter får spridning inom 
området, bör främmande jordmassor i området undvikas vid anläggandet av 
parkeringsplatsen. I det fall örtrika lager tas ianspråk kan de översta jordlagren sparas 
och användas i slänter vid exempelvis parkeringen, dikeskanter eller på annan lämplig 
plats inom campingen, där jorden kan utgöra en resurs och fröbank för hävdgynnade 
växter. 

• Biotopskyddade stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar bör visas hänsyn vid 
exploatering och sparas så långt det är möjligt.  

• Längs med vägen finns en sandig vägskärning som har en rik förekomst av blommande 
örter mest troligt hyser en intressant insektsfauna av vildbin och andra steklar. Ur 
naturvårdssynpunkt vore det värdefullt om detta område inte tilläts växa igen, utan att 
det även i fortsättningen får vara örtrikt och med blottad, solexponerad sand och grus.  

• Holkar till starar kan med fördel sättas upp i området och för att gynna göken kan 
inseksgynnande åtgärder genomföras.  

• För att minska risken för störningar på fågelarter som potentiellt kan trivas i 
vassområdet, såsom sävsparv, bör ytterligare färdvägar än den befintliga spången 
undvikas att anläggas i vassområdet.  

• Med information om skötselns utförande och dess betydelse för områdets naturvärden, 
kan människor som vistas i området bli informerade och uppmärksammade på områdets 
naturvärden.  

Nollalternativ 

Vid nollalternativet riskerar triviallövskogen på halvön att växa igen av lövsly om området ej 
röjs och sköts. Övriga naturvärden och arter som förekommer inom detaljplaneområdet bedöms 
inte påverkas så länge som marken fortsätter att hävdas i samma utsträckning som idag.  
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6.3 MKN för vattenmiljö  

Förutsättningar 

Underlag för bedömningen utgörs av utredningar kopplade till Östra Lägerns vattensystem från 
VISS och Vattenmyndigheterna samt webbsida om Östra Lägern (iFiske 2019).  

Planområdet ligger vid sjön Östra Lägerns södra/sydvästra strand. Sjön Östra Lägern är en 1500 
hektar stor, oligotrof sötvattensjö, (se figur 12 och 13) med ett rikt bestånd av insjöfisk (aborre, 
gädda, mört, sik, siklöja, öring, sutare och lake). Ur naturvårdssynpunkt är Östra Lägern klassad 
som en nationellt värdefull sötvattensjö. 

Strandzonen inom planområdet vid Prästgårdsudden beskrivs som stenig, brant och sparsamt 
beväxt samt svårtillgänglig, förutom i den del som utnyttjas som badplats.  

 

Figur 12. Planområdets användningsgränser i relation till vattenskyddsområdet och strandskyddet.  

Östra Lägern 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) uttrycker den kvalitet en viss vattenförekomst skall ha vid en 
viss tidpunkt och Östra Lägern ska uppnå god ekologisk status år 2021 och uppnår redan idag 
god kemisk status undantaget kvicksilver (Hg) och bromerade difenyletrar (PBDE). Ekologisk 
status är idag måttlig. De främsta anledningarna till god ekologisk status ej uppnås idag är att 
syrgasförhållandena och växtplanktonsamhället visar måttlig status, vilket tyder på att det finns 
en övergödningsproblematik. Bottenfaunan visar dock på hög status, liksom näringsämnen och 
siktdjup hög. De hydromorfologiska parametrarna visar på god status för hydrologisk regim och 
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morfologiskt tillstånd, men måttlig status för konnektivitet. Det finns således en påverkan i form 
av barriärer i in- och/eller utlopp av sjön. 

För kemisk ytvattenstatus finns ett mindre strängt krav gällande kvicksilver och bromerade 
difenyletrar då halterna bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga av landets 
vattenförekomster. Användandet av ämnena är utifrån lagstiftning idag begränsade, men de 
nuvarande halterna av PBDE och Hg får inte öka (VISS 2018).  

Vattenförekomstens avrinningsområde tillhör Motala ström, för vilket det finns ett 
åtgärdsprogram. Risk finns att Östra Lägern ej når god ekologisk status år 2021. Flertalet 
åtgärder för att förbättra statusen har identifierats och vissa har redan genomförts. Åtgärderna 
handlar i huvudsak om att upprätta skyddszoner samt odlingsrestriktioner för att begränsa 
näringstillförseln från åkermark och höja skyddsnivån för enskilda avlopp som är belägna i sjöns 
tillrinningsområde.  

 

Figur 13. Bild tagen från Udden in mot campingområdet.  

Grundvatten och vattenskyddsområde 

Vid Östra Lägerns sydvästra strand finns en grundvattenförekomst med god kemisk och 
kvantitativ status och det finns ingen risk för att god status ej uppnås år 2021. 
Grundvattenmagasinet har okänd uttagskapacitet och är av sand- och grusförekomst. Magasinet 
försörjer samhället Rydsnäs och planeras även försörja den planerade campingen. 

Ett vattenskyddsområde finns för förekomsten som omfattar 7 hektar. I beslutet om 
vattenskyddsområdet som togs av Länsstyrelsen, finns särskilda skyddsföreskrifter angivna. 
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Planerad parkeringsplats ligger till största delen utanför vattenskyddsområdet men mindre yta 
ligger innanför. I det fall parkeringen kommer att anläggas inom vattenskyddsområdet måste 
vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter följas.  

Nuvarande VA-hantering 

Planområdet planeras att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Pumpstation och tekniska 
anläggningar för vatten och avlopp har redan anslutits till planområdet. Avloppet leds till 
reningsverket i Rydsnäs, en knapp kilometer söder om pumpstationen. Den planerade 
bebyggelsen förväntas att anslutas till det kommunala vattenverket via den tryckledning som 
har dragits fram parallellt med gatan fram till småbåtshamnen. Dricksvatten tas från en 
kommunal vattentäkt, som återfinns i planområdets södra del. Dagvatten ska omhändertas 
lokalt (LOD), vilket i detta fall innebär infiltration i marken som sedan rinner ut till Östra Lägern.  

Förorenad mark 

Båthamnen i Rydsnäs har av länsstyrelsen identifierats som ett potentiell förorenat område men 
området har ej blivit riskklassat. Området har använts som småbåtshamn sedan 1980-talet men 
har inte/aldrig brukats som uppställningsplats för båtar. Inte heller har renovering eller 
underhåll såsom målning skett vid området.    

Påverkan, effekt och konsekvens  

Område som idag används för vallodling tas ur bruk och det innebär att näringstillförseln från 
jordbruksverksamhet kommer att minska.  

Totalt bedöms utökningen innebära att fyra bryggor kan anläggas, där två är badbryggor och två 
är båtbryggor. Utbyggnationen av campingen respektive båthamnen kommer innebära ett ökat 
antal båtar som trafikerar sjön. Detta medför en ökad påverkan genom ökad bullerstörning och 
påverkan på bottnar, samt ökad risk för utsläpp av miljögifter/oljeutsläpp. Eftersom området 
även är identifierat som potentiellt förorenat område kan ett utökat antal båtplatser leda till än 
större påverkan av föroreningar som eventuellt idag finns i bottensediment. 

Dagvattenhantering sker genom LOD, vilket det bedöms finnas bra förutsättningar för. Inga 
stora ytor kommer att hårdgöras. Endast de stugor som planeras att uppföras genererar 
dagvatten från hustaken året om. I övrigt är det under sommarmånaderna som det bedöms ske 
en ökad belastning.  

Den planerade parkeringsplatsen ligger till största delen utanför vattenskyddsområdet men en 
liten del omfattar vattenskyddsområdet.  

Den största negtiva effekten på vattenmiljön bedöms ske av ökad båttrafik och anläggande av 
bryggor. En utökning av bryggor i Östra Lägen bedöms bäst ske/utföras vid de bryggområden 
som redan finns tillgängliga, istället för att ta nya områden i anspråk. Bedömning av hur stor 
omfattning en utbyggnation av småbåtshamnen kan få, utan att negativt påverka MKN för Östra 
Lägern, kan inte bedömas inom denna MKB, utan bedöms bäst genom en prövning för 
vattenverksamhet som föregår en sådan utveckling. Beroende på hur omfattande prövningen 
blir tas en MKB eller ett mindre omfattande underlag fram och i det skedet kan också 
föroreningssituationen utredas och anordningar för en förbättrad säkerhet kopplat till 
drivmedelshanteringen kan ses över.  

Effekterna bedöms för fosfor bli små eller till och med positiva i och med att ett område för 
vallodling inte längre kommer gödslas eller betas.  

För övriga ämnen kopplat till dagvatten och LOD bedöms de största riskerna för utsläpp av 
farliga ämnen vara i samband med att parkeringen utnyttjas. Parkering är dock relativt liten till 
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ytan och kommer mestadels att användas under sommarmånaderna. Positivt är att parkeringen 
inte är asfalterad utan att viss infiltration och fördröjning kan ske. Detta minskar risken 
betydligt att skadliga effekter i vattenmiljön uppstår. 

Utvecklingen i sin helhet bedöms inte få sådana effekter att förutsättningarna att nå 
miljökvalitetsnormen försämras. Om skadebegränsade åtgärder som föreslås arbetas in planen, 
kan utvecklingen innebära en förbättring från idag. Samlat bedöms det bli små konsekvenser. 

Skadebegränsande åtgärder  

För att minska negativ påverkan på vattenmiljön bör man utreda hur bryggor kan anläggas för 
att påverka vattenmiljön i så liten utsträckning som möjligt. I prövningen bör risker för 
spridning av förorenade ämnen kopplat till eventuella förorenade områden och båttrafiken 
hanteras.  

Viktigt att följa vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter vid anläggningsarbeten. Var särskilt 
noga vid uppställning av fordon i samband med arbete kopplat till risker för läckage av olja och 
drivmedel, både för ytvattenmiljön och grundvattentäkten. 

I samband med planering och anläggande av parkeringsplatsen bör man se över hur en 
spridning av förorenade ämnen kan hindras för att inte nå yt- eller grundvatten vid eventuellt 
läckage eller olycka. Bräddfunktion bör finnas så att vatten infiltrerar eller fördröjs även vid 
höga flöden, för att minska risken att förorenat vatten når sjön. 

Ej använda hamnen som uppställningsplats eller till renovering eller målning. 

Nollalternativ 

Vid nollalternativet kommer fortsatt jordbruk bedrivas på udden med eventuell näringstillförsel. 
Det bedöms ske i relativt liten omfattning och bedöms inte få sådana effekter att 
förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormen försämras jämfört med idag.  

6.4 Strandskydd  

Förutsättningar  

För området gäller strandskydd omfattande land- och vattenområde intill 100 meter från Östra 
Lägerns strandlinje vid normalt vattenstånd. Området ingår i ett område som har betydelse både 
för friluftsliv och naturmiljön.  
 
Kommunen får upphäva strandskyddet i en detaljplan, om det finns särskilda skäl för det och 

om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen, väger tyngre än 

strandskyddsintresset.  

Påverkan, effekt och konsekvens 

Stora delar av planområdet planeras som Natur där strandskyddet kommer vara kvar. I 
samband med att detaljplanen vinner laga kraft, upphävs strandskyddet för områden markerade 
med N3 och N4, samt gatan och parkeringsplatsen vilka alla ligger inom strandskyddat område. 
Friluftsbadet på udden har dock fortsatt strandskydd undantaget en byggrätt för en 
bastubyggnad. För åtgärder inom övriga markområden krävs dispensprövning för varje enskild 
åtgärd. Samma gäller för åtgärder inom vattenområdet. 
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Inom befintlig camping på udden bedöms utökningen innebära att fler ytor kommer att tas 
ianspråk för stugor och campingverksamhet. Ett smalt område närmast stranden som omfattar 
mellan 5-25 meter kommer enligt kommunen att vara tillgängligt längs med stranden. Inom 
kvartersmark närmast stranden är dock strandskyddet upphävt vilket är innebär konflikt med 
”den fria passagen”. Anläggande av naturstig bedöms öka tillgängligheten längs stranden.  
 
Ett mindre område med höga naturvärden kommer att tas ianspråk för parkering, i övrigt sker 
utökningen på ytor utan högre naturvärden.  
 
Värdena kopplade till vattenmiljön är inte utredda i detta skede. Utveckling av småbåtshamnen 
och bryggor föregås av en prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap MB. I samband med den 
prövningen kommer vattenmiljön att behöva utredas och strandskyddet prövas.  
 
Områden utan höga naturvärden bedöms ha ett lokalt värde, medan beteshagen bedöms vara av 
nationellt värde för strandskyddet. Beroende av hur den fria passagen kan säkras och göras 
tillgänglig över kvartersmarken samt hur skadebegränsande åtgärder för naturmiljön hanteras, 
bedöms effekterna på strandskyddat område bli små till måttliga. Skötsel i området kan mildra 
konsekvenserna.  

Skadebegränsande åtgärder 

Förslag på skadebegränsade åtgärder anges nedan:  

• Markera platsen där omklädningsrummet kommer stå och häv strandskyddet endast för 
ytan som utgör byggrätt vid det södra friluftsbadet. Ta bort a2 bestämmelsen för samma 
område.  

• Säkerställ med bestämmelse i plankarta att fri passage kommer till inom all 
kvartersmark. 

Nollalternativ 

Nollalternativet bedöms inte ge några negativa effekter på strandskyddet.  

6.5 Jordbruksmark 

Förutsättningar 

Underlag för bedömningen för jordbruksmark är ett antal rapporter som Jordbruksverket tagit 
fram gällande bedömningar av jordbruksmarken värden (2013, 2015a, 2015b och 2018) samt 
en äldre åkerklassificering som Lantbruksstyresen genomföre 1971. 

Juridiska ramar 

Enligt 3 kap 4§ andra stycket miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse  

• endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och  

• detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. 

Med uttrycket ”brukningsvärd jordbruksmark” avses mark som med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (se prop. 1985/86:3 
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s. 158 och 1997/98:45 Del I s. 239 ff.). Jordbruksmark omfattar både odlad jord och kultiverad 
betesmark. I mark- och miljööverdomstolens dom P 4087–15, utreds definitioner utifrån 
tidigare lagstiftning.  

Jordbruksmarkens arealer  

I Sverige finns ca 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmark. (Jordbruksverket 
2015a). Svensk livsmedelsproduktion kan idag leverera ungefär 75 procent av den mat vi äter. 
Arealen brukbar jordbruksmark har minskat i Sverige och varje år exploateras omkring 600–
700 hektar åkermark för bebyggelse och andra anläggningar (Jordbruksverket 2013).  

Jordbruksmarkens värden  

Jordbruksmark varierar i kvalitet och en kartläggning och nationell klassning av detta 
genomfördes år 1971 av dåvarande Lantbruksstyrelsen på all Sveriges jordbruksmark. 
Klassningen gjordes i en tiogradig skala med utgångspunkt i markens ekonomiska 
avkastningsvärde, baserat skördestatistik från 1969 års 421 skördeskadeområden, se figur 11). 
Graderingen var tänkt att underlätta långsiktiga ställningstaganden för kommunerna och kunna 
tillämpas som ett prioriteringsverktyg för att avgöra vilken mark som är bäst att bebygga ur 
produktionssynpunkt (Jordbruksverket 2013, Lantbruksstyrelsen 1971 åkerklassificering). 

Dock ligger inte värdena i ett jordbrukslandskap endast i hur stor avkastning en åker ger. Andra 
värden utöver produktionsvärdet är betydelsefulla, såsom att jordbrukslandskapet utgör 
gynnsamma habitat för flertalet arter. Jordbrukslandskapet med sin variation, kulturhistoriska 
spår och artrikedom är ofta viktiga rekreationsområden och utflyktsmål för friluftsliv 
(Jordbruksverket 2015a). Jordbruket bidrar även med ett flertal ekosystemstjänster såsom 
möjligheten till matproduktion och produktion av förnybar energi, återföring av näringsämnen 
till marken, vattenreglering och att gynna förekomst av pollinatörer och biologisk mångfald, 
samt ökad rekreation och upplevelse av kulturhistoria.  

Jord- och skogsbruket är två näringar som är viktiga i Ydre och ett fortsatt aktivt jord- och 
skogsbruk är därför något som prioriteras. Odlingslandskapet och dess tillhörande bebyggelse 
utgör troligtvis Ydres viktigaste tillgång gällande kulturmiljö. Kulturlandskapet utmed Lägern-
sjöarna och Sommen anses särskilt värdefullt och anges ha en stor potential gällande utveckling 
för turism och friluftsliv. 

Andelen jordbruksföretag i Ydre har minskat sen 1950-talet och den genomsnittliga åkerarealen 
per lantbruksföretag har ökat från knappt 10 hektar på 1950-talet till 30 hektar år 2009. Detta 
innebär att det småskaliga jordbruket minskat och ersatts av ett mer storskaligt jordbruk. 
Jordbrukets utveckling innebär bl.a. växande gårdscentra och odlingsskiften som slås samman, 
till större sammanhängande enheter. Det innebär att mindre enheter som ligger perifert, blir 
mindre betydelsefulla. Ydre kommun har dock en vision om att bevara det öppna och 
variationsrika odlingslandskapet genom att försöka stärka det småskaliga jordbruket med 
djurhållning samt skötsel av ängs- och betesmarker. I ÖP från 2013 anges även att ny bebyggelse 
om möjligt, ej bör placeras i det öppna landskapet.  

Jordbruksmarken i Ydre kommun är utspridd över större delen av kommunen, se figur 12. I 
kommunen finns nationellt bestämda bevarandeområden för odlingslandskapet. I Ydre är ängs- 
och hagmarker vanligt förekommande i landskapet och dessa har höga värden. Inget av de 
områden som finns registrerade i Ydre kommun är dock belägna i närheten av planområdet. 
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Figur 11. Klassning av Sveriges jordbruksmark år 1971. (Klassningen är genomförd på en skala 1–10 gällande 
ekonomiskt avkastningsvärde baserat på skördestatistik från 1969 års 421 skördeskadeområden. Klass 10 utgörs 
av jordbruksmarker med högst avkastningsvärde) Källa: Lantbruksstyrelsen 1971Jordbruksmark på kommunal 
nivå 

I hela Ydre finns 7595 ha hektar jordbruksmark varav planområdet omfattar 1,5 hektar 
jordbruksmark. Området utgörs av en slåtteräng och ängs- och betesmark, se figur 13. 
Majoriteten av området är dock svåråtkomligt i och med dess läge på udden, vilket minskar 
områdets brukbarhet. 

Enligt Lantbruksstyrelsens klassning graderas marken i Ydre till klass 3 på en 10-gradig skala 
där 10 är högst, se figur 11. Majoriteten av alla jordar i mellersta och södra Sverige är klassade 
till klass 3 och klass 4.  Eftersom klassningen är gjord på nationell skala är den alltför 
grovhuggen att tillämpa för att bedöma ett specifikt jordbruksområde. Däremot ger den en 
fingervisning om hur värdefull jordbruksmarken är i regionen i jämförelse med andra regioner.  
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Figur 12. Ydre kommun jordbruksblock. (Jordbruksverket 2019) 

 

Figur 13. Rydsnäs jordbruksblock. (Jordbruksverket 2019) 
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Påverkan, effekt och konsekvens 

Utbyggnaden av campingen medför att en viss andel jordbruksmark tas i anspråk. Den 
värdefulla betesmarken med gamla ekar kommer till största delen lämnas orörd men viss 
negativ påverkan sker i och med byggnation av parkeringsplatsen, en arealförlust på 0,1 ha av 
ett klass 1 område. Betesvallen på 1,4 ha ute på halvön kommer omvandlas permanent då 
utbyggnaden sker.  

Minskningen av jordbruksmark sker inte inom något utpekat område för bevarande av 
jordbruksmark i kommunen. I sammanhanget bedöms det vara ett mindre område i en perifer 
del som tas i anspråk. Intrånget i hagmarken har högsta naturvärdesklass men är begränsad till 
en mindre yta. Effekterna sammantaget bedöms bli som mest måttliga på jordbruksmarken som 
i detta sammanhang bedöms ha ett lokalt värde. Konsekvenserna bedöms sammanfattningsvis 
bli små. 

Skadebegränsande åtgärder 

Vid anläggande av parkeringsplatsen bör så stor hänsyn som möjligt tas för att minimera 
kanteffekterna på kvarvarande bete. Bevara och visa hänsyn till stenmurar, odlingsrösen och 
småvatten kopplade till betesmarken. Skötsel kan främja och stärka de värden som hör till 
jordbrukslandskapet. En medveten skötsel har potential att främja arter och bl.a gynna 
insektslivet i området. Informationsskyltar kan med fördel sättas upp vid ekhagen för att 
upplysa och uppmana besökande om hagens värden och betydelsen av bete. 

Nollalternativ 

Nollalternativet bedöms inte ge några negativa konsekvenser för jordbruksmarken (betesmark) 
så länge som bete tillåts fortgå. Om betet minskar i omfattning eller tas bort, riskerar området 
att växa igen, vilket skulle påverka områdets värden negativt.  

7 Uppfyllelse av nationella miljökvalitetsmål 

De nationella miljömål (Sveriges miljömål) som kopplas till Rydsnäs planområde är; Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, En myllrande 
våtmark 

Nedan följer en avstämning av huvudalternativet och nollalternativet mot de relevanta 
nationella miljökvalitetsmålen. Markeringens färg ger vägledning kring vilken grad 
miljökvalitetsmålet gynnas eller ej. Hur miljökvalitetsmålen relaterar till de globala 
hållbarhetsmålen för hållbar utveckling 2030 illustreras med målens bilder för relevant mål. 

         

         Miljökvalitetsmålet gynnas generellt 

Miljökvalitetsmålet både gynnas och missgynnas, alternativt bedöms 

neutralt/marginellt  påverkat 

         Miljökvalitetsmålet missgynnas 
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 Nationella miljömål    Huvudalternativ   Nollalternativ 

Begränsad klimatpåverkan  

    

 
Inrikes transporter svarar för nästan en 
tredjedel av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Trafiken behöver minska 
och fler behöver välja alternativ till bil- 
och flygresor respektive 
lastbilstransporter.  

 

  
 - Ökning av transporter med max 70 
bilar/dygn under högsäsong.  

  
+ Ingen ökning av 
transporter 

Giftfri miljö    

     

  
Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.  

    
- Ökad risk för spridning av 
föroreningar i och med ökad bil- och 
båttrafik i området, samt från 
parkeringsplats. 
 
+ Eventuella föroreningar i 
vattenmiljön som kan avhjälpas, kan 
behöva utredas i samband med 
utveckling av småbåtshamn och 
anmälan/ tillståndsansökan 

  
- Ingen förändring 

Ingen övergödning  

   

  
Halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningar för 
biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.  

    
- Ökad båttraffik 
 
+ Minskning av näringstillförsel från 
jordbruksverksamhet  

  
  

  
- Fortsatt påverkan av 
näringstillförsel från 
jordbruksverksamhet. 
Begränsad omfattning.  

Levande sjöar och vattendrag   

   
  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.  

    
 - Strandskyddad mark tas i anspråk. 
  
-  Dagvatten från parkeringen 
kommer infiltrera marken. 
 
- Utveckling av småbåtshamn ökar 
båttrafiken och bullerstörning, samt 
risk att föroreningsspridning.  
 
+ Skadebegränsade åtgärder vid 
prövnuing av vattenverksamhet vid 
utökning av småbåtshamnen kan 
även omfatta nuvarnade verksamhet. 

  
 
 
  

  
- Ingen förändring 
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 Nationella miljömål    Huvudalternativ   Nollalternativ 

Ett rikt odlingslandskap  

  
  
Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.  

    
 - Betesmark tas i anspråk i planen. 
Betet kommer dock kunna fortgå på 
majoriteten av tidigare betad areal. 
 
- Vissa kulturbärande element tas 
bort och kvarvarande förekommer 
inte längre i ett jordbrukslandskap.  
 
+ Ökad frekvens av slåtter för att 
bevara områdets öppenhet kommer 
gynna hävdgynnade arter.  
 
+ Upprättande av skötselplan 
förväntas hjälpa till att bevara och 
skydda jordbrukslandskapets värden. 
 
 

    
+ Fortsatt betande av 
marken bedöms kunna 
främja olika arters 
livsmiljöer i 
odlingslandskapet. De 
kulturbärande 
elementen bedöms 
kunna vara kvar. 
 
 

God bebyggd miljö  

     

 

  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.  

    
 + Fortsatt utveckling av orten 
 + Udden tillgängliggörs med 
naturstig   

    
 + Betesmark fortsätter 
utgöra en resurs med 
höga natur- och 
kulturvärden 

Ett rikt växt och djurliv  

    

 

  
Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.  

 
    

  
 - Minskning av livsmiljö för 
beteslandskapets arter. 
 
- Fyra odlingsrösen riskerar att 
försvinna och en stenmur kan 
påverkas vid breddning av väg eller 
om vägens sträckning ändras. 
 
+ På området ute på halvön kommer 
bete och slåtter fortfarande 
genomföras där möjlighet finns.  
 
+Skötsel enligt skötselplan förväntas 
gynna både växt- och djurliv samt 
hjälpa till att bevara värdefulla 
naturmiljöer.  
 
 
 
 
  

    
 + Beteslandskapet 
fortsatt en resurs med 
höga natur- och 
kulturvärden  
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 Nationella miljömål    Huvudalternativ   Nollalternativ 

Levande skogar 

    

 

  
Den biologiska 
mångfalden ska bevaras 
samtidigt som skogens 
värde för biologisk 
produktion skyddas. 
Kulturmiljövärden och 
sociala värden ska värnas 
om.  

    
- Några värdefulla träd riskerar att tas 
ner.  
 
+ Om skötsel sker enligt upprättand 
skötselplan kommer medföra att 
åtgärder genomförs för att bevara 
skogens värden samt värdefulla 
substrat och strukturer som är 
nödvändiga för skogslevande arter. 

    
- Skogsområdet på 
udden(triviallövskog) 
riskerar att växa igen 
av sly om röjning ej 
sker.   

Myllrande våtmarker 

    
  
Våtmarkers ekologiska 
och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska 
bibehållas och värnas om. 
Värdefulla 
våtmarksområden ska 
bevaras.  

   
-  Ökad störning av livsmiljöer i och 
med ökat anatal människor som 
vistas i området.   

    
- Ingen förändring 

8 Samlad bedömning  

Utveckling av campingområdet syftar till att utveckla orten Rydsnäs och kommer gynna 
friluftlivet och även göra området mer attraktivt för både lokalbefolkningen och 
campingbesökare. 

Planområdet vid Östra Lägerns strand inkluderar både betesmark, åkermark och skogsområden 
av olika karaktär.  Området omfattas till största delen av 100 meter strandskydd. Flertalet 
biotopskyddade odlingsrösen, åkerholmar och stenmurar vittnar om områdets kulturhistoria. 
Två fasta fornlämningar finns inom området.  

Ett genomförande av planen kommer medföra att delar av slåtterängen ute på halvön och en del 
av ekhagen omvandlas permanent till campingverksamhet. Detta resulterar i en minskning av 
livsmiljöer för arter knutna till beteslandskapet. Arealen som tas i anspråk är dock begränsad.  

På majoriteten av betad areal bedöms betet kunna fortgå. Skötselplan kommer upprättas som 
kommer medföra att åtgärder genomförs som syftar till att bevara och utveckla naturvärdena. 
Bete och slåtter kommer kunna genomföras. Skötselplanen ämnar även bidra till att 
tillgängliggöra området för området. Bland annat planeras en naturstig anläggas.  

Det finns ett stort antal odlingsrösen inom området. Majoritetenn av dessa kommer kunna vara 
kvar. Fyra odlingsrösen riskerar att tas bort och en stenmur kan påverkas av breddning av 
vägen eller om vägens sträckning ändras. Kvaravarande kulturbärande element förekommer ej 
längre i ett jordbrukslandskap. Vissa av de kulturbärande elementen/fornlämningarna kan dock 
synliggöras med hjälp av skötsel.  

Östra Lägern bedöms ha måttligt ekologik status och uppnår ej god kemisk status.  Ökat antal 
båtplatser ger ökad båttrafik och buller samt risker för spridning av förorenade ämnen. En 
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utbyggnad prövas för vattenverksamhet. Utvecklingen i sin helhet bedöms inte få sådana 
effekter att förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormen försämras. Utveckingen bedöms  inte 
försvåra förutsättningarna att uppnå god status i vattenförekomster. 

Strandskyddad mark tas ianspråk och omvandlas till kvartersmark. Den föreslagna naturstigen 
gör området tillgängligare. Fri passage har dock inte säkrats upp i plan inom kvartersmark. 

Området som tas ianspråk för camping ute på udden är idag en slåttervall. En mindre yta av 
betesmark tas iaspråk för parkering. Minskningen av jordbruksmark sker inte inom något 
utpekat område för bevarande av jordbruksmark. I sammanhanget bedöms det vara ett mindre 
område i en perifer del som tas i anspråk. Intrånget i hagmarken har högsta naturvärdesklass 
men är begränsad till en mindre yta.  

Planering av parkeringsytan i hagmarken är det område som inom flera aspekter ger utslag i 
konsekvensbedömningen.  

Tabell 6. Samlad konsekvensbedömning för de olika miljöaspekterna i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Konsekvenserna är negativa om inte det särskilt anges att det är positiva konsekvenser.  

Miljöaspekt Huvudalternativ Nollalternativ 

Kulturmiljö Små konsekvenser Inga konsekvenser 

Naturmiljö  Små till måttliga konsekvenser Inga konsekvenser 

MKN för vattenmiljö Små konsekvenser. Bedöms inte 
försvåra förutsättningarna att uppnå 
god status i vattenförekomster. 

Bedöms inte försvåra förutsättningarna 
att uppnå god status i 
vattenförekomster 

Strandskydd Små till måttliga konsekvenser Inga konsekvenser 

Jordbruksmark Små konsekvenser Inga konsekvenser 

 

9 Uppföljning och övervakning  

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 
eller programmet medför (Boverket 2019). Det finns krav på att redovisa dessa åtgärder i 
beslutet att anta planen, eller i en särskild handling i anslutning till beslutet.  

När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har 
antagits, ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet faktiskt medför. 
Anledningen till detta är att så tidigt som möjligt fånga upp sådan betydande miljöpåverkan som 
tidigare inte har identifierats så att den går att avhjälpa. (6 kap. § 19) 

Det yttersta ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som har antagit planen 
eller programmet. 

En skötselplan planeras att upprättas för att bevara och utveckla områdets värden. Bland annat 
bör mark som tidigare hävdats fortsätta hävdas genom slåtter och bete. Kommunen behöver i 
avtal med arrendator se till att området sköts enligt upprättad plan. Det är lämpligt att en 
inventering av naturvärdena genomförs efter 5-10 för att utvärdera effekterna för naturmiljön.  

En undersökning av människors nyttjande och tillgänglighet till området, kan göras ett par år 
efter att utökningen av campingverksamheten skett och naturstigen anlagts.   
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Bilaga 1 Översiktsplan 2013 

Nedan finns de mål och strategier angivna som kan kopplas till planen.  

1. Ydre ska vara en egen kommun 
2. Hela Ydre ska leva – hållbar utveckling av både tätort och landsbygd 

Ydres tätorter, kyrkbyar och landsbygd ska utvecklas mot ett långsiktigt socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart samhälle. Kulturhistoriska kvaliteter ska tas tillvara och 
utvecklas. Det öppna odlingslandskapet ska behållas och utvecklas. 

Del av strategi:  

Utveckla samhällservice av god kvalitet i samverkan med andra aktörer såsom 
grannkommuner, näringsliv och föreningsliv. Öka kyrkbyarnas roll för samhälls- och 
kommersiell service.  

3. Ydre ska bli ett attraktivt alternativ till staden 
Ydres attraktiva kultur- och naturmiljöer ska bli ett alternativ för välutbildade, 
barnfamiljer och andra som söker alternativ till städernas livsformer.  

Del av strategi: 

 Utveckla boendemiljöer i tätorterna, i anslutning till kyrkbyarna och på landsbygden. Ta 
tillvara sjönära lägen till både rekreation och attraktiva boendemiljöer. Erbjuda nya 
sjönära exploateringar i anslutning till befintlig bebyggelse och med hänsynstagande till 
effekter på miljö och landskap. 

4. Ydre ska utveckla ett framtida näringsliv utifrån egna förutsättningar  
Ydres långa tradition av gröna näringar anpassas och utvecklas till behoven i dagens 
samhälle.  

Del av strategi:  

Prioritera de gröna näringarna och besöksnäringen.  

Använda Ydres attraktiva kultur- och naturmiljö i utvecklingen av besöksnäringen. 

I nära samarbete med näringslivet utveckla turistnäringen. 

5. Ydre ska vara en öppen kommun 
 

I ÖP (2013) finns en ortsanalys över Rydsnäs som bland annat beskriver ortens etablering och 
framväxt, kyrkomiljöns plats i samhället samt ortens framtida utvecklingsmöjligheter. 
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Bilaga 2. Metod för konsekvensbedömning 

Metoden för bedömning av miljökonsekvenser i detta uppdrag följer den metod som Calluna 
använder när en MKB tas fram för detaljplaner, se figur 1.  

 

 

Figur 1. Illustration över Callunas arbete med MKB-processen som görs i 4 steg. En stor del av arbetet med 
anpassningar och framtagande av ny kunskap görs under steg 2, Process och analys. Under det steget 
avgränsas MKB i samråd med Länsstyrelsen och planförslag och skissutkast anpassas genom dialog mellan 
kommunen och Calluna. 

Kunskapsinsamling till bedömningarna sker genom besök på plats samt tidigare framtagna 
utredningar, underlag från kommunen och Länsstyrelsen samt eftersök på internet.  

Miljöbedömningsprocessen innebär att förslag tas fram för hur anpassningar kan göras för att 
undvika negativ påverkan och effekt.  

Vid konsekvensbedömning av planen används Naturvårdsverkets, Boverkets, 
Vattenmyndigheten och SMHI:s underlag och riktlinjer för miljö.  

Nollalternativ och andra eventuella alternativ studeras. En avstämning har görs mot tidigare 
framtagna planer och program.  

Konsekvenser har bedömts enligt en femgradig skala utifrån förhållandet mellan intressets 
värde och effektens omfattning, se figur 2. Med utgångspunkt i utbredning, varaktighet och 
värde besvaras och motiveras följande frågor för de miljöaspekter som konsekvensbedöms: 

1) Vilket värde påverkas? 

2) Vilken effekt ger påverkan på värdet? 

3) Leder effekten till en negativ eller positiv konsekvens? 

4) Vilken betydelse har konsekvensen för värdet? 

5) Kan de negativa konsekvenserna undvikas, begränsas eller kompenseras? 

6) Kan positiva konsekvenser åstadkommas eller förstärkas? 
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Figur 2. Principen för den femgradiga konsekvensskala som används vid bedömning i denna MKB. Bedömningen 
utgår ifrån intressets värde (riksobjekt-regionalt-kommunalt-lokalt-inget) och effektens omfattning, vilken beror av 
effektens utbredning och varaktig
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Granskningsutlåtande för detaljplan för del av Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 
1:24 i Rydsnäs, Ydre kommun, Östergötlands län. 

1. Granskningsförfarande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och småbåtshamn vid sjön Östra 
Lägern i Rydsnäs samt att bibehålla och utveckla de naturvärden som finns inom detaljplanen i enlighet med 
kommunens översiktsplan, antagen 2013. 

Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig camping med servicehus, reception, samt förrådsbyggnader. 
Campingen innebär iordningsställande av sammantaget ca 70 uthyrningsplatser fördelat på stugor, tältplatser 
och husvagns- och husbilsuppställningsplatser. Förslaget innefattar även två badplatser med möjlighet att 
bygga tillhörande omklädningsrum och bastu. Planen innehåller också en yta för den småbåtshamn som finns 
inom planområdet idag samt en tillkommande parkeringsyta. 

Detaljplaneförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och hanteras med utökat förfarande. I 
enlighet med 5 kap. 18 § plan-och bygglagen är kommunen har planen varit ute på granskning. 
Granskningshandlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning samt till berörda myndigheter och 
organisationer med flera. 

Granskningen pågick mellan 6 april – 7 maj 2021. Under granskningen inkom 4 yttranden. 

Granskningen har annonserats i Östgöta Correspondenten och Smålandstidningen/Tranås Tidning samt på 
kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida. Granskningshandlingarna har skickats per post till 
berörda fastighetsägare samt via e-post till myndigheter och organisationer enligt sändlista. Handlingarna har 
under granskningstiden funnits tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo, samt på 
kommunens hemsida.  

2. Inkomna yttranden
Nedanstående har under granskningen inkommit med yttranden; 

2.1 Inkomna yttranden från Myndigheter 

2021-05-05 Länsstyrelsen i Östergötlands län: 
Länsstyrelsens synpunkter 
Strandskydd 
I Länsstyrelsens samrådsyttrande, ärende 402-7999-19, uppmanade Länsstyrelsen kommunen att säkerställa 
allmänhetens tillgänglighet genom att låta strandskyddet ska ligga kvar inom området för småbåtshamn, N2, 
och området för friluftsbad, N3, beläget i de södra delarna av planområdet. Länsstyrelsen noterar att 
kommunen har kvar bestämmelsen om att upphäva strandskyddet, ”a2”, inom områdena ”N2” och ”N3”. I 
omnämnda områdena finns en angiven byggrätt samt prickmark (mark som inte får bebyggas) närmast 
vattnet. 

Trots de anpassningar som kommunen gjort delar inte Länsstyrelsen kommunens bedömning till fullo. Då 
området är utpekat som LIS-område ser Länsstyrelsen att det finns möjligheter att upphäva strandskyddet 
inom delar av ovannämnda områden, dock inte i sin helhet då det finns en risk för privatisering och 
inskränkning på allmänhetens tillgång till strandområden. Av plankartan behöver det tydligare framgå var 
föreslagen bebyggelse ska uppföras inom respektive område. Länsstyrelsen vill även påminna om att 
planbeskrivningen behöver stämma överens med vad som anges i plankartan. Även texten i 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver korrigeras för att överensstämma med plankartan. 
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Länsstyrelsen vill även upplysa om att detaljplanen riskeras att prövas enligt kap 11 PBL om inga justeringar 
görs inför att detaljplanen antas. 

Dispens från generella biotopskyddet 
Generellt biotopskydd 
Länsstyrelsen har noterat att kommunen behöver ansöka om biotopskyddsdispens för att kunna genomföra 
delar av planen. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ansöka om biotopskyddsdispens snarast. 
Dispensprövningen måste vara avgjord innan detaljplanen antas. Planhandlingarna bör förtydligas vad gäller 
det generella biotopskyddet samt att dispensprövning sker av Länsstyrelsen. 

Kommentar:  
Strandskydd 
Kommunen har valt att inför antagandet att lägga till en markreservat för allmännyttig gångtrafik längs med 
strandkanten för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet. 

Dispens från generella biotopskyddet 
Biotpskyddsdispens kommer sökas för den lilla del av biotoppskydd (stenmur) som kan komma att påverkas av 
planens genomförande.  

2021-04-26 Lantmäteriet: 
Grundkarta  
I grundkartan saknas fortfarande koordinater redovisade. 

Plankarta 
I plankartan redovisas två egenskapsbestämmelser gällande omfattning för 
kvartersmark med beteckning e1 och e2. I plankartan har de två bestämmelserna 
samma text ”Största byggnadsarea är angivet värde i m2” Frågan uppstår även om antalet byggnader ska 
begränsas då det i planbeskrivningen framgår att varje campingstuga kommer uppta en totalareal om 
max 25 m2. 

Planbestämmelser 
Lantmäteriet kan som övrig synpunkt framföra att det tycks vara märkligt att 
strandskyddet inte upphävs inom W1 och W2 områdena då nya bryggor inte kan 
byggas utan att strandskyddet upphävs. Intentionerna med detaljplanen är att nya bryggor ska kunna 
anordnas. Det finns inga garantier för att en strandskyddsdispens kommer lämnas för områdena i framtiden. 
Strandskyddet borde upphävas i samband med denna detaljplan om särskilda skäl föreligger, i enlighet med 4 
kap. 17 § Plan- och bygglagen. Risken är annars att planen inte går att genomföra i sin helhet. 

Övrigt 
Finns några ekonomiska konsekvenser för upphävandet av befintligt vägservitut som ska nämnas i 
genomförandet? Kommunen bör redogöra för om det ska ske med stöd av överenskommelse eller genom 
tvång. Det kan vara bra att det framgår att områdesbestämmelserna akt 0512-P10/5 som vann laga kraft 2003-
10-16 upphävs i de delar där detaljplanen läggs ut i planbestämmelserna. Detta eftersom
områdesbestämmelser är ett annat begrepp än en detaljplan.

Kommentar: 
Grundkarta 
Grundkartan kommer kompletteras enligt Lantmäteriets synpunkter. 

Plankarta  
Bestämmelserna har i reviderats för att återgå till samma formulering som gjordes i samrådshandlingen, där e1 
och e2 reglerar huvudbyggnad respektive stugor separat från varandra. 
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Planbestämmelser 
Eftersom kommunen i det här skedet inte vet exakt utformning eller placering har kommunen har valt att nya 
bryggor ska prövas med strandskyddsdispens.  

Övrigt 
Planbeskrivningen revideras efter dessa synpunkter. 

2021-04-23 Trafikverket 
Inget att erinra.  

2.2 Inkomna yttranden från sakägare enligt fastighetsförteckning 

2021-05-27 Privat fastighetsägare, Rydsnäs 1:87 
Undertecknad tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan, samrådsredogörelse 
samt skötselplan för området enligt utsänt underlag. Några inledande noteringar: 

• Frågor bemöts och besvaras inte fullt ut i samrådsredorörelsen. Exempel på detta framkommer i de
synpunkter som följer i detta dokument.

• Undertecknad tar tillfället i akt att informera kommunen om att Ing 2 i Eksjö genomförde övning
2021-04-20. Övningen innebar att hela Prästgårdsholmen genomsöktes med metalldetektorer. Det
kunde konstateras att det finns mycket rikligt med föremål i metall under hela holmens markyta, inte
minst på dess sydspets där mer ingripande anläggningsarbeten planeras.

• Detaljplanen innehåller felaktiga antaganden. Exempel på detta framkommer i de synpunkter som
framförs nedan t ex att målning och slipning av giftfärger för båtbottnar inte skett på området.

• Undertecknad önskar information om vilka ärendehandlingar som innehåller jämförelser mellan olika
alternativa platser för campingen som kommunen gjorde i samband med att ÖP 2013 togs fram samt
vilket ärendenummer dessa handlingar ingår i.

Undertecknad önskar svar skyndsamt på de frågor som ställs i det som följer nedan. 

Specifika synpunkter Detaljplan 
s.11 Landskapsbild
Landskapsbilden avgörs av inte var annan bebyggelse är förlagd, utan av vilken bebyggelse som upprättas på
platsen som sådan.
Flera boende i området, däribland undertecknad, har uppfattningen att landskapsbilden förändras väsentligt
och att den även påverkas negativt. Den större delen av detaljplanen innebär att omvandla en halvö, som idag
är ett vackert naturområde, till en campingplats. Det vore en väsentlig negativ förändring av landskapsbilden
om den framöver huvudsakligen skulle utgöras av husvagnar, tält och campinganläggningar, istället för
varierad och naturskön omgivning bestående av hagmark och olika skogstyper.
Påståendet att angränsande bebyggelse ligger på en högre höjd en bra bit från planområdet är vilseledande.
Den fastighet som omnämns först i detaljplanen, Rydsnäs 1:87, är bebyggd och den föreslagna
campingplatsens bebyggelse börjar endast 15-20 meter från tomtgränsen.

Kommentar: 
Närmsta bostadshus från campingen ligger som minst 30 meter från gränsen för den föreslagna campingens 
användningsområde och minst 15 meter från fastighetsgräns. Mellan campingen och bostadsfastigheten 
planläggs ett naturområde för att skapa en avskiljning mellan användningarna och bevara naturvärden. 
Kommunen bedömer att den föreslagna åtgärden ej utgör en betydande olägenhet på det sätt som åsyftas i 
Plan- och bygglagen 2010:900 2 kap 9§ 

s.13 Är jordbruksmarken brukningsvärd?
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Att området är svåråtkomligt kan anses vara felaktigt i detta sammanhang. Det brukas idag och normala 
jordbruksmaskiner används, t ex helt vanliga traktorer. 
Huruvida området fått stöd eller ej har ingen direkt koppling till om det är brukningsvärt. Det beror på sådana 
faktorer som jordmån och avkastningsförmåga och dessa är goda. Det faktum att marken brukas och att det 
dessutom görs utan stöd visar tydligt att marken är just brukningsvärd. 

s.13 Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?
Undertecknad har redan i tidigare samråd lämnat synpunkter gällande denna skrivning vilka framkommer i
undertecknads handling daterad 2019-07-31. Undertecknads syn är fortfarande densamma.

Kommentar: 
Noteras. 

s.13 Varför är förutsättningarna att ta en annan mark i anspråk inte tillfredsställande?
Undertecknad delar inte kommunens bedömning utan anser att ianspråktagande av den aktuella marken står i
strid med 3 kap. 4 § Miljöbalken.

Kommentar: 
Kommunens sammanvägda bedömning att ianspråktagande av den aktuella marken ej står i strid med 3 kap. 4 
§ Miljöbalken.

s.13 Förorenad mark?
Påståendet ”Inte heller har någon renovering eller underhåll som målning förekommit på platsen.” är felaktigt.
Undertecknad har själv sett detta ske vid flera tillfällen. Markprov torde påvisa rester av t ex giftfärg för
båtbottnar.

Kommentar: 
Enligt den information som finns kommunen tillgängiig har denna typ av verksamhet inte förekommit 
regelbundet eller i någon större utsträckning. Om föroreningar påträffas vid markarbeten ska kommunens 
miljöavdelning underrättas.  

s.14 Störningar
Redogörelsen är ofullständig. Den inkluderar endast störning från trafik, men saknar att själva
campingverksamheten kommer att störa djurlivet samt påverka de rödlistade djurarter som finns på platsen.
Även människor som önskar besöka området och dess omgivning kan uppfatta campingverksamheten som
störande.

Kommunen bedömer att den föreslagna åtgärden ej utgör en betydande olägenhet på det sätt som åsyftas i 
Plan- och bygglagen 2010:900 2 kap 9§. Åtgärder för att minska påverkan på djurlivet föreslås i både MKB och 
skötselplan.  

s.14 Bostäder
Undertecknad har tidigare i föreliggande samrådsprocess lämnat synpunkter gällande den här saken vilket
framkommer i undertecknads handling daterad 2019-07-31. Undertecknads syn på denna skrivning är
fortfarande densamma. Undertecknad uppfattar att verktyget att prickmarkera inte används på ett stringent
sätt.

Kommentar: 
Prickmark kan ej enligt den version av Boverkets planbestämmelsekatalog som planen upprättas enligt 
förläggas på användningen NATUR, då byggnader inte i regel får uppföras där om de inte krävs för områdets 
skötsel. Ingrepp i fornlämningen skyddas även av kulturmiljölagen. 

s.18 Ianspråktagande av vattenområde
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Miljökonsekvensbeskrivningen tar inte hänsyn till ianspråktagandet av vattenområden. Därför ifrågasätter 
undertecknad att detaljplanen innefattar förändringar som påverkar vattenmiljön. 

Kommentar: 
Konsekvenser av detaljplanens genomförande på vattenmiljön beskrivs i MKB:n 

s.21 Planekonomi
Kommunen räknar upp områden man åtar sig att bekosta. Betyder det att kommunen begränsar sina
åtaganden till det nämnda och att exploatören ska stå för övriga kostnader?

Kommentar: 
I planbeskrivningen redovisas de kostnader som är kopplade till detaljplanens upprättande och 
fastighetsrättsliga konsekvenser. Övriga kostnader hanteras ej inom ramen för detaljplanen.  

s.22 Miljökonsekvenser
Detaljplanen är ofullständig och förbiser konsekvenser av själva campingverksamheten, t ex påverkan på
djurlivet och huruvida rödlistade djurarter kommer att klara fortsatt liv på platsen.
Undertecknad har redan i tidigare samråd lämnat synpunkter gällande denna skrivning vilket framkommer i
undertecknads handling daterad 2019-07-31. Undertecknads syn är fortfarande densamma.

Kommentar: 
Noteras. 

Specifika synpunkter samrådsredogörelse 
s.6, kommentar 2, ”Kommunens utgångspunkt är att vägen ska anläggas utan att medföra negativ påverkan
på stenmurarna.”
Undertecknad önskar ett klargörande av vad begreppet ”utgångspunkt” innebär i det här fallet.

Kommentar: 
Tillfart avses att tillskapas på ett sätt så att så lite som möjligt av stenmuren påverkas negativt. 

s.6, kommentar 4, ”Skötselplanen tas fram för att minska påverkan av den föreslagna exploateringen”
Hur menar kommunen att skötselplanen minskar påverkan av exploateringen dvs byggnationen av
campingplats och därefter följande campingverksamhet? Undertecknad kan inte se åtgärder kopplade till
själva exploateringen, endast skötsel kopplad till naturområden och deras nuvarande naturvärden.

Kommentar: 
Skötselplanens genomförande bidrar till att minska eventuella skadliga effekter som exploateringen har på de 
omkringliggande naturområdena.  

s.6, kommentar 4,”Skötselplanen tas fram för att minska påverkan av den föreslagna exploateringen…”
Skötselplan för Nollaternativet saknas, vilket är det alternativ exploateringen ska jämföras med. Undertecknad
har även information om att det finns intressenter som är villiga att ta sig an skötsel enligt skötselplanens
beskrivning för området utan anläggning av en campingplats.
Undertecknad önskar svar på hur kommunen kan avgöra hur olika aktörer kommer att agera eftersom man
inte annonserat efter någon som kan ta på sig uppgiften med skötselplan för de båda alternativen.

s.8, kommentar 1,”Inom användningen NATUR ingår i regel ej bebyggelse…” och s.8, kommentar 2,”Inom
användningen NATUR ingår i regel ej bebyggelse…”
Planbestämmelsekatalogen är endast vägledande. Den anger förvisso att ej planlägga prickmark på allmän
plats. Men eftersom det finns undantag som tillåter bebyggelse av friluftsanläggningar och andra komplement
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för naturområdets användning samtidigt som marken är skyddsvärd på samma nivå som Rydsnäs 1:87, så bör 
NATUR-området ändå prickmarkas. 

Kommentar: 
Möjlighet att lägga prickmark på NATUR-marken finns inte enligt de gällande råd som detaljplanen upprättas 
enligt, därför finns inte heller möjligheten att göra det i den programvara som användas för att rita plankartan. 
Byggnader får i regel ej uppföras på Naturmark. om de inte är nödvändiga för områdets skötsel. 

s.9, kommentar 1,” Kommunen gör bedömningen att det planlagda området är bäst lämpat för en utökad
campingverksamhet”
Undertecknad noterar kommunens bedömning att området är bäst lämpat för utökad campingverksamhet.
Undertecknad finner också att frågan om på vilka grunder kommunen anser att en utökad campingverksamhet
är ett väsentligt samhällsintresse inte är besvarad. Undertecknad önskar svar på den frågan. I övrigt upprepar
undertecknad frågeställningen i min samrådskrivelse daterad 2019-07-31.

s.9, kommentar 2,”Kommunen gör bedömningen att MKB:en ger en god bild av planförslagets påverkan på
natur och miljö.”
Undertecknad delar inte kommunens bedömning att MKB:n ger en god bild av planförslagets påverkan på
natur och miljö. Gällande skäl till detta, se undertecknads synpunkter i samrådsskrivelse daterad 2019-07-31.

Kommentar: 
Noteras. 

s.9, kommentar 3,”Eventuella avtal som skrivs med mellan kommun och verksamhetsoperatör kommer vara
offentlig handling.”
Innebär detta att kommunen har för avsikt att upphandla verksamhetsoperatör enligt lagen om offentlig
upphandling?

s.9, kommentar 4, ”Kommunens utgångspunkt är att vägen ska anläggas utan att medföra negativ påverkan
på stenmurarna”
Undertecknad önskar ett klargörande av vad begreppet ”utgångspunkt” innebär i det här fallet.

s.10, kommentar 2, ”Miljökonsekvenserna utvecklas i planbeskrivningen”
Undertecknad gör bedömningen att miljökonsekvenserna utvecklas på ett långt ifrån tillräckligt sätt.

s.11, kommentar 1, ”Vid arbetet med en översiktsplan görs avvägningar för den långsiktiga användningen av
mark- och vattenanvändningen i kommunen…”
Vilka ärendehandlingar innehåller jämförelserna mellan alternativa platser för campingen som gjordes i
samband med att ÖP 2013 togs fram? Vilket ärendenummer ingår dessa handlingar i?

Kommentar: 
Alternativa platser har diskuterats vid ett flertal tillfällen, bland annat ÖP 1990, när områdesbestämmelserna 
togs fram och inför framtagandet av översiktsplan 2013.   

s.11, kommentar 4, ”Kommunen gör bedömningen att placeringen av parkeringen är bäst lämpad utifrån
planens förutsättningar och resterande natur- och miljövärden i området”
Undertecknad uppfattar inte att kommunen har besvarat frågan om vilka alternativ som övervägts.
Undertecknad önskar svar på den frågan samt de handlingar där jämförelserna finns beskrivna.

12 stycke 2 ”Kommunen gör bedömningen att de skyddsåtgärder som finns i planförslaget, samt regleras av 
annan lagstiftning, är tillräcklig” 
Undertecknad delar inte kommunens bedömning att de skyddsåtgärder som finns i planförslaget är tillräckliga. 
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Kommentar: 
Noteras. 

s.12, kommentar 2, ”Kommunen gör bedömningen att platsen kommer vara attraktiv för en utvecklad
campingverksamhet”
Undertecknad delar inte kommunens bedömning att platsen kommer att vara attraktiv för en utvecklad
campingverksamhet. Gällande motivering till detta, se skrivelse från undertecknad daterad 2019-07-31, med
synpunkter i detta samråd.

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att detaljplanen har utformats på ett sätt som i hög grad tar naturvärden i 
beaktning och i samband med den skötsel som föreslås i skötselplanen kommer göra att de bevaras. 

s.12, kommentar 5, ”Strandskyddet har endast upphävts där kommunen anser det vara nödvändigt för att
uppnå planens syfte.”
I planens syfte ingår att behålla befintliga naturvärden. Undertecknad önskar svar på frågan hur de
naturvärden som skyddas av strandskyddet kommer att behållas om planförslagets ändringar genomförs och
vissa strandskydd upphävs.

Kommentar: 
De områden med högst naturvärden bevaras och skyddas genom detaljplanens bestämmelser. Planförslagets 
har utformats för att möjliggöra en exploatering men samtidigt ta natur- och miljövärden i beaktning. 
Strandskyddet har endast upphävts där kommunen anser det vara nödvändigt för att uppnå planens syfte.  

s.13, kommentar 2, ”Planen medger inga ingrepp i kända fornlämningar…”
Undertecknad tar tillfället i akt att informera kommunen om att Ing 2 i Eksjö genomförde övning 2021-04-20.
Övningen innebar att hela Prästgårdsholmen genomsöktes med metalldetektorer. Undertecknad följde
övningen samt talade med personalen som genomförde genomsökningen. Det kunde konstateras att det finns
mycket rikligt med föremål i metall under hela holmens markyta, inte minst på dess sydspets där mer
ingripande anläggningsarbeten planeras.

Kommentar: 
I den arkeologiska utredningen etapp från 2012 så har hela udden ingått i undersökningsområdet utan att 
några fornlämningar påträffats i det område som planläggs för camping. En övning med metalldetektorer vars 
syfte inte antas ha varit att påträffa fornlämningar förändrar inte denna bild. Om fornlämningar påträffas i 
samband med markarbeten inom planområdet ska arbetet omedelbart avbrytas och enligt 2 kap. 10§ i 
Kulturmiljölagen (SFS: 1988:950) ska Länsstyrelsen kontaktas omgående. 

s.13, kommentar 3, ”Kommunens utgångspunkt är att vägen ska anläggas utan att medföra negativ
påverkan på stenmurarna”
Undertecknad önskar ett klargörande av vad begreppet ”utgångspunkt” innebär i det här fallet.
s.14, kommentar 1, ”Skötselplanen tas fram för att minska påverkan av den föreslagna exploateringen…”
Hur menar kommunen att skötselplanen minskar påverkan av exploateringen dvs byggnationen av
campingplats och därefter följande campingverksamhet?

Undertecknad kan inte se åtgärder kopplade till själva exploateringen, endast skötsel kopplad till 
naturområden. 
Vidare saknas skötselplan för Nollalternativet, vilket är det alternativ jämförelse ska göras med. Undertecknad 
har även information om att det finns intressenter som är villiga att genomföra skötsel enligt skötselplans 
beskrivning för området utan att en camping anläggs. Undertecknad önskar svar på hur kommunen kan avgöra 
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hur olika aktörer kommer att agera eftersom man inte annonserat efter någon som kan ta på sig uppgiften 
med skötselplan för de båda alternativen. 

Kommentar: 
Syftet med skötselplanen är att bevara och förstärka de naturvärden som finns i området efter att en 
utbyggnad av en campingplats i Rydsnäs genomförts. En skötselplan har inte tagits fram för nollalternativet 
eftersom det förutsätter att marken fortsätter skötas som den gör i dagsläget. Huvudmannaskapet i den 
naturmarken är kommunalt vilket innebär att det är kommunen som ansvarar för den skötsel och det underhåll 
som krävs i dessa områden. 

s.14, kommentar 2, ”Kommunen gör bedömningen att de åtgärder som föreslås i MKB:n kommer vara
tillräckliga”
Undertecknad delar inte kommunens bedömning. Gällande skäl till detta, se undertecknads synpunkter i
handling daterad 2019-07-31 i föreliggande samrådsprocess.

Kommentar: 
Noteras. 

s.14, kommentar 3, ”Kommunen ställer sig bakom den bedömning som har gjorts i MKB:n”
MKB sidan 21, Arter, stycke 2 andra halvan, undertecknad önskar upprepa att detta innebär både en
feltolkning av starens miljöpreferenser och ett förminskande av slåttervallens betydelse. Undertecknad
uppfattar därmed att problemen med trovärdigheten i den bedömning som görs i MKB:n kvarstår.

Kommentar: 
Noteras. 

s.14, kommentar 4, ”Som framgår av MKB:n så har en skötselplan tagits fram…”
Undertecknad finner att frågan om hur kommunen har arbetat med kvalitetsgranskning gällande föreliggande
MKB inte är besvarad. Undertecknad önskar svar på den frågan. I övrigt upprepas frågeställningen i
undertecknads synpunkter i handling daterad 2019-07-31 i föreliggande samrådsprocess.

Kommentar: 
MKB:en har granskats både av sakkunniga hos Calluna och av kommunens personal och finner av den uppfyller 
de kravs som ställs på en MKB enligt Miljöbalk (1998:808) 6 kap. Ett avvägningssamråd har genomförts med 
Länsstyrelsen för att  avgöra MKB:ens omfattning.  

s.15, kommentar 1, ”Som framgår av MKB:en så har en skötselplan tagit fram till granskningsskedet av
planen…”
Undertecknad ser inte att kommunen svarat på frågan, om det är möjligt att arbeta om MKB:n med tanke på
de kvalitetsbrister och felaktigheter som undertecknad framförde i skrivelse daterad 2019-07-31, med
synpunkter på samrådshandlingar.

Kommentar: 
Kommunen står bakom de ställningstaganden som görs i MKB:en. 

s.16, kommentar 1, ”Kommunen gör bedömningen att det i detta läge inte finns något behov att genomföra
ytterligare utredningar”
Undertecknad delar inte kommunens bedömning att det inte finns något behov att genomföra ytterligare
utredningar. Gällande skäl till detta, se undertecknads synpunkter i handling daterad 2019-07-31 i föreliggande
samrådsprocess.

Kommentar: 
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Noteras. 

s.16, kommentar 4, ”Kommunen gör bedömningen att den aktuella jordbruksmarken…”
Att området är svåråtkomligt kan anses felaktigt i detta sammanhang. Det brukas idag med vanliga
jordbruksmaskiner, t ex traktorer för jordbruksverksamhet. Huruvida området fått stöd eller ej har ingen direkt
koppling till om det är brukningsvärt. Det beror på sådana faktorer som jordmån och avkastningsförmåga och
dessa är goda. Det faktum att marken brukas och att det dessutom görs utan stöd visar tydligt att marken är
just brukningsvärd.
Vidare konstaterar undertecknad att frågan om att få källa till påståendet ”Svensk livsmedelsproduktion kan
idag leverera ungefär 75 procent av den mat vi äter” inte besvarats. Undertecknad önskar få tillgång till den
källan.

Kommentar: 
Siffran kommer ifrån Jordbruksmarkens värden (Jordbruksverket 2015).  

s.16, kommentar 5, ”Konsekvenserna av planen måste ses i sin helhet och kommunen gör därför
bedömningen att det är relevant att ta det i beaktning vid jämförelse av alternativen”
Undertecknad förstår inte kommunens svar på hur MKB:n gör adekvata jämförelser mellan huvudalternativet
och nollalternativet. Undertecknad önskar därför ett klargörande.

Kommentar: 
Syftet med skötselplanen är att bevara och förstärka de naturvärden som finns i området efter att en 
utbyggnad av en campingplats i Rydsnäs genomförts. En skötselplan har inte tagits fram för nollalternativet 
eftersom det förutsätter att marken fortsätter skötas som den gör i dagsläget. 

s.17 kommentar 1 ”Planförslaget har i sin helhet anpassats efter de värden som identifierats i NVI:n.”
Undertecknad delar inte kommunens bedömning. Gällande skäl till detta, se undertecknads synpunkter i
handling daterad 2019-07-31 i föreliggande samrådsprocess.

Kommentar: 
Noteras. 

s.18 kommentar 1 ”Kommunen gör bedömningen att de åtgärder som föreslås i detaljplanen är tillräckliga i
kombination med den skötselplan som avses att tas fram”
Undertecknad delar inte kommunens bedömning att de åtgärder som föreslås i detaljplanen är tillräckliga.
Gällande skäl till detta, se undertecknads synpunkter i handling daterad 2019-07-31 i föreliggande
samrådsprocess.

Vidare konstaterar undertecknad att frågor ställda i samma skrivelse gällande denna kommentar inte 
besvarats. 

s.20 kommentar 1 ”Gällande de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten görs bedömningen att
detaljplanens genomförande har potential att vara av ekonomisk nytta både för verksamheten samt
lokalsamhället”
Undertecknad uppfattar kommunens svar som att kommunens bedömning inte är baserad på en tillräcklig
ekonomisk analys.
Specifika synpunkter Skötselplan

s.5 ”Syfte”
Syftet med skötselplanen torde vara att bevara de naturvärden som finns i området idag dvs inte att enbart
bevara de naturvärden som blir kvar efter en utbyggnad av en campingplats och den efterföljande
campingverksamheten. Av det skälet anser undertecknad att kommunen bör formulera om syftet för att på ett
bättre sätt tillvarata allmänintresset.
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Sammanfattning av revideringar som resultat av inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har lett till följande revideringar av planförslaget: 
• Området närmast strandlinjen inom användningsområde N2 och N3 planläggs med markreservat för
gångtrafik

• Grundkartan förbättras efter Lantmäteriets yttrande.

• Planbeskrivningen förtydligas angående biotopskydd

• Planbeskrivningen förtydligas angående upphävande av områdesbestämmelser

Personer/organisationer som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
Privat fastighetsägare, Rydsnäs 1:87 bedöms inte ha fått sina synpunkter fullt tillgodosedda. 

Ydre kommun, Tekniska kontoret 
2022-09-19 

Anne Charlotte Gremar Engdahl  Viktor Ljungström 
Kommunchef   Planarkitekt, Metria AB 
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§ 155 Dnr 2022/396 003 

Reglemente för krisledningsnämnden 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Reglemente för krisledningsnämnden fastställs. 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH ska alla 
kommuner och regioner ha en nämnd, en krisledningsnämnd som ansvarar 
för de uppgifter som åläggs kommuner och regioner.  
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd enligt reglementet för 
kommunstyrelsen i Ydre kommun, 11 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-11-08 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden i Ydre kommun 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-11-08 

Referens 
KS 2022/396 003   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Gremar Engdahl 
+4638161213 
charlotte.gremar-engdahl@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Reglemente för krisledningsnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, ska alla 
kommuner och regioner ha en nämnd som ansvarar för de uppgifter som 
åläggs kommuner och regioner enligt lagen – en krisledningsnämnd. 
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd enligt Reglemente för 
kommunstyrelsen i Ydre kommun, 11§. 

Syfte/önskad effekt 
Syftet med krisledningsnämnd är att snabba upp beslutsfattandet. Lagen 
syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i verksamheten och ha en 
god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-11-08 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden i Ydre kommun 

Charlotte Gremar Engdahl 
Kommunchef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här 
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Reglemente för krisledningsnämnden i Ydre kommun 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (SFS 1991:900) och i lagen (SFS 2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Nämndens uppgifter och ansvar  
Krisledningsnämndens uppgifter 

§ 1  

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. 

En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

§ 2  

Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod upprätta en krisledningsplan för hur 
kommunen ska hantera extraordinära händelser. 

 
Delegering från kommunfullmäktige 

§ 3 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens omfattning eller art. Ett sådant beslut ska omgående meddelas till 
den nämnd som berörs. 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden 
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet 
ska upphöra. Om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut ska de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit omedelbart återgå till ordinarie 
nämnd. 
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§ 4 

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
en enskild som drabbats av händelsen. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 5 

Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera nämndens beslut samt 
sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under en extraordinär 
händelse. Rapportering ska under en extraordinär händelse ske fortlöpande inför varje närmast 
följande kommunfullmäktigesammanträde. 

Förvaltningsorganisationen 
§ 6 

Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till 
krisledningsnämndens förfogande. 

Krisledningsnämndens arbetsformer 
Sammansättning 

§ 7 

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter är krisledningsnämnd. 
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande och styrelsens förste vice ordförande är vice 
ordförande i krisledningsnämnden. 

Sammanträde/att träda i funktion 

§ 8 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder, vice ordföranden bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämndens ska träda i funktion och kallar då till sammanträde. 

Brådskande ärenden 

§ 9 

Ordföranden, eller vice ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast 
anmälas till nämnden. 
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§ 10 

Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får krisledningsnämnden infordra de 
yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Vid beredningen av ärenden som berör annan nämnds verksamhet får nämnden adjungera 
representanter från berörd nämnd. De adjungerade representanterna får yttra sig men inte 
delta i nämndens beslut. 

Sekretess 

§ 11 

Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinär nämnds verksamhet och 
har då också tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar, varvid 
sekretesslagens regler tillämpas. 

För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i 
den ordinarie nämnden. 

Arbetsformer i övrigt 

§ 12 

För krisledningsnämnden gäller i tillämpliga delar – med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning – vad som i övrigt anges i kommunstyrelsens reglemente om 
kommunstyrelsens arbetsformer.
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§ 156 Dnr 2022/387 003 

Reglemente för myndighetsnämnden byggnation och 
miljö - revidering 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Reviderat reglemente för myndighetsnämnden byggnation och miljö 
fastställs. 

Sammanfattning 
Bakgrunden är att myndighetsnämnden byggnation och miljö (MBM) tar 
över handläggning och tillsyn av alkohol och receptfria läkemedel från 
myndighetsnämnden socialtjänst och skola. Har tidigare tagit över tillsyn 
gällande försäljning av tobak. Motsvarande ändring kommer ske i 
reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och skola (MSS).  

Redovisas förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
byggnation och miljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden byggnation och 
miljö 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Datum 
2022-11-04 

Referens 
KS 2022/387 003   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Reglemente för myndighetsnämnden byggnation och 
miljö - revidering 

Förslag till beslut 
1. Reviderat reglemente för myndighetsnämnden byggnation och miljö 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrunden är att myndighetsnämnden byggnation och miljö (MBM) tar 
över handläggning och tillsyn av alkohol och receptfria läkemedel från 
myndighetsnämnden socialtjänst och skola. Har tidigare tagit över tillsyn 
gällande försäljning av tobak. Motsvarande ändring kommer ske i 
reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och skola (MSS).  

Redovisas förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
byggnation och miljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden byggnation och 
miljö 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
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Reglemente för myndighetsnämnden 
byggnation och miljö i Ydre kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum/paragraf 2018-12-10, § 73 
Giltighetstid Tills annat beslut fattas 
Uppföljningsdatum Senast 2022-06-30 
Beteckning KS2018/00254 
Kategori Reglemente 
Ansvarig handläggare Kommunchef 
Uppföljningsansvarig Kommunchef 
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A Nämndens uppgifter 
 
Ställning i kommunen för myndighetsnämnden byggnation och miljö 
1 § Myndighetsnämnden byggnation och miljö är underställd kommunfullmäktige. 
 
Nämnden bedriver ingen egen verksamhet i form av tjänsteproduktion.  
 
Allmänt om nämndens uppgifter 
2 § Myndighetsnämnden för byggnation och miljö fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter 
inom: 

 Byggväsendet och över byggnadsverksamheten 
 Miljö- och hälsoskyddsområdet 
 Trafiklagstiftningens område 
 Räddningstjänstens område 

 
Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskilda och juridiska 
personer. Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot kommunens egen 
verksamheter med stöd av följande lagar och bestämmelse med mera: 

 Plan- och bygglagen 
 Antagna detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplan 
 Förordning om funktionskontroller av ventilationssystem 
 Förordning om hissar och andra motordrivna anordningar 
 Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor – frågor gällande trafik på väg eller i terräng 
 Räddningstjänstlagen 
 Miljöbalken 
 Smittskyddslagen 
 Karantänlag 
 Renhållningslagen och renhållningsförordningen 
 Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen 
 Animaliska biproduktförordningen 
 OrdningslagenTillsyn enligt tobakslagen  Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen  Tillsyn enligt 

lagen om receptfria läkemede 
 Bilskrotningsförordningen 
 Lag om flytt av fordon 
 Begravningskungörelsen 
 Strålskyddslagen 
 Lagen om lägenhetsregister 
 Alkohollagen 
 Lagen om tobak och liknande produkter 
 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 Övriga lagstiftning som utgör myndighetsutövning gentemot enskild inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet, trafikområdet, räddningstjänstområdet samt byggnadsområdet 
 Av kommunfullmäktige antagna taxors tillämpning inom nämndens ansvarsområde 

 
Kompletterande ansvar 
3 § Nämndens myndighetsansvar kompletteras av följande: 

 Nämnden ska yttra sig över förslag till taxor och avgifter som berör nämndens beslutsområde. 
 Avge de yttrande som ankommer på nämnden 
 Ansvara för nämndens arkiv enligt arkivlagen 
 Ansvara för nämndens informationsverksamhet 
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 Reformering och förenkling av nämndens regelbestånd 
 
Nämndens ekonomiska ansvar 
4 § Nämnden har inga egna budgetmedel och har därför inte ett ekonomiskt ansvar.  
Nämnden har att hålla sig informerad om de ekonomiska resurser som kommunen förfogar över för den 
verksamhet som påverkas av nämndens beslut. I fall där ett beslut i betydande omfattning kan komma att 
påverka kommunens ekonomi ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
5 § Myndighetsnämnden för byggnation och miljö ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 Dispens från strandskydd och undantag från skyddet för landskapsbilden i samband med dispens 
från strandskydd, stängselgenombrott och vitesföreläggande allt efter kommunens bemyndigande 
från länsstyrelsen 

 Tillsyn enligt tobakslagen 
 Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
 Tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 

B Bestämmelser för nämnden 
 
Uppdrag  
6 § Nämnden ska inom sitt ansvarsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa 
det fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden 
ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.  
 
Personalansvar 
7 § Nämnden har ingen egen anställd personal. Kommunfullmäktige beslutar i budget om vilka 
personalresurser som kommunstyrelsen ska ställa till nämndens förfogande för att fullgöra dess uppgifter. 
 
Behandling av personuppgifter 
8 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
9 § Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem. 
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
kommunstyrelsen som samordnare de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 
 
Information och samråd 
10 § Nämnden, kommunstyrelsen, nämndens ordförande och kommunalråden ska i möjligaste mån erhålla 
den information och det underlag de behöver inom sina respektive ansvarsområden. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
 
Nämnderna ska samråda när deras beslut och ärenden berör kommunstyrelsen eller annan nämnd. 
 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar 
om formerna för samrådet. 
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Arbetsformer 
 
Tidpunkt för sammanträden 
11 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföran-
den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde 
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Kallelse 
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är 
olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utläm-
nande av handlingar har skett. 
 
Offentliga sammanträden 
13 § Nämndens sammanträden är inte offentliga. 
 
Närvarorätt 
14 § Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i överläggningarna. Närvarorätt gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot 
enskild eller där kommunen är part. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge 
ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
 
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara 
vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 
 
Vid nämndens sammanträde får, utom i de fall nämnden beslutar annat, kommunens chefstjänstemän 
närvara och delta i överläggningarna i de ärende som berör vederbörandes ansvarsområde.  
 
Sammansättning 
15 § Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
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Ordföranden 
16 § Det åligger ordföranden 
 
1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden representera nämnden vid uppvaktningar 
hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
Presidium 
17 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-
föranden anser att det behövs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
18 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre 
tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
 
Förhinder 
19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om 
att denne ska tjänstgöra. 
 
Ersättares tjänstgöring 
20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänst-
göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har 
kallats in.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokol-
let. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
21 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts. 
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får 
inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
Yrkanden 
22 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden 
befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 
nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 
 
Deltagande i beslut 
23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med 
acklamation. 
 
Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i handläggningen av ett ärende skyldig att 
rösta om ärendet rör myndighetsövning mot någon enskild.  
 
Reservation 
24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska leda-
moten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 
Justering av protokoll 
25 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
26 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 
 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
Delgivningsmottagare 
27 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, teknisk chef eller annan som nämnden beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar 
28 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämnden vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden 
och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, 
avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet 
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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§ 157 Dnr 2022/388 003 

Reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och 
skola - revidering 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar  
1. Reviderat reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och skola 
fastställs. 

Sammanfattning 
Bakgrunden är att myndighetsnämnden byggnation och miljö (MBM) tar 
över handläggning och tillsyn av alkohol och receptfria läkemedel från 
myndighetsnämnden socialtjänst och skola. Har tidigare tagit över tillsyn  
gällande försäljning av tobak. Motsvarande ändring kommer ske i 
reglemente för myndighetsnämnden byggnation och miljö. 

Redovisas förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
socialtjänst och skola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och 
skola 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Redovisas förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
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A Nämndens uppgifter 

Ställning i kommunen för myndighetsnämnden socialtjänst och skola 
1 § Myndighetsnämnden socialtjänst och skola är underställd kommunfullmäktige. 

 
Allmänt om nämndens uppgifter 
2 § Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter 
inom: 

 Socialtjänstens område 
 Kommunens hälso- och sjukvård 
 Äldre- och handikappomsorgens område 
 Det allmänna skolväsendet och förskolans område 

Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskilda och juridiska 
personer. Nämnden bedriver ingen egen verksamhet i form av tjänsteproduktion. Nämnden fullgör 
kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning anges för socialnämnd, skolstyrelse 
eller barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande. 

 
Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning såväl gentemot enskild som gentemot 
kommunens egen verksamheter med stöd av följande lagar och bestämmelse med mera: 

 
Avseende socialtjänst: 

 Socialtjänstlagen (SoL) och socialtjänstförordningen 
 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 Lagen om allmänt barnbidrag 
 Kungörelsen om rätt i vissa fall för kommunen eller annan att uppbära folkpension 
 Lagen om allmän försäkringskassa (AFL) 
 Lagen om mottagande av asylsökande 
 Lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
 Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
 Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och LSS-förordningen 
 Lagen om assistansersättning (LASS) 
 Lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården 
 Lagen om särskild personutredning i brottsmål m.m. 
 Brottsbalken 
 Rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen 
 Föräldrabalken och Ärvdabalken 

Avseende barnomsorg och undervisning: 
 Skollagen 
 Grundskoleförordningen 
 Särskoleförordningen 
 Elevresor enligt lagen 1991:1110 
 Gymnasieförordningen 

Övrigt: 
 Namnlagen 
 Körkortslagen 
 Passförordningen 
 Begravningslagen 
 Skadeståndslagen 
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 Smittskyddslagen 
 Färdtjänstlagen 
 Lagen om automatspel 
 Lotterilagen 
 Skuldsaneringslagen 
 Vägtrafikkungörelsens bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 Övrig lagstiftning som utgör myndighetsutövning gentemot enskild inom socialtjänstens, äldre- 

och handikappomsorgens samt barnomsorg- och utbildningsområdena 
 Av kommunfullmäktige antagna taxors tillämpning inom nämndens ansvarsområde 

Kompletterande ansvar 
3 § Nämndens myndighetsansvar kompletteras av följande: 

 Nämnden ska yttra sig över förslag till taxor och avgifter som berör nämndens beslutsområde. 
 Avge de yttrande som ankommer på nämnden 
 Ansvara för nämndens arkiv enligt arkivlagen och de särskilda bestämmelser som gäller i 

Östergötlands län såsom intensivdatalän 
 Ansvara för nämndens informationsverksamhet 
 Reformering och förenkling av nämndens regelbestånd 

Nämndens ekonomiska ansvar 
4 § Nämnden har inga egna budgetmedel och har därför inte ett ekonomiskt ansvar. 

 
Nämnden har att hålla sig informerad om de ekonomiska resurser som kommunen förfogar över för den 
verksamhet som påverkas av nämndens beslut. I fall där ett beslut i betydande omfattning kan komma att 
påverka kommunens ekonomi ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen. 

 
Delegering från kommunfullmäktige 
5 § Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 Tillstånd enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst 
 Tillstånd till länsfärdtjänst 

B Bestämmelser för nämnden 
 
Uppdrag 
6 § Nämnden ska inom sitt ansvarsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa 
det fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden 
ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

 
Personalansvar 
7 § Nämnden har ingen egen anställd personal. Kommunfullmäktige beslutar i budget om vilka 
personalresurser som kommunstyrelsen ska ställa till nämndens förfogande för att fullgöra dess uppgifter. 

 
Behandling av personuppgifter 
8 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens 
verksamhetsområde. 
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
9 § Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem. 

 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. 

 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
kommunstyrelsen som samordnare de olika nämndernas redovisningar. 

 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

 
Information och samråd 
10 § Nämnden, kommunstyrelsen, nämndens ordförande och kommunalråden ska i möjligaste mån erhålla 
den information och det underlag de behöver inom sina respektive ansvarsområden. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

 
Nämnderna ska samråda när deras beslut och ärenden berör kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar 
om formerna för samrådet. 

 
Arbetsformer 

 
Tidpunkt för sammanträden 
11 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde 
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 
Kallelse 
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident. 

 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast 7 (tidigare 5) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om 
utlämnande av handlingar har skett. 

 
Offentliga sammanträden 
13 § Nämndens sammanträden är inte offentliga. 

 
Närvarorätt 
14 § Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i överläggningarna. Närvarorätt gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot 
enskild eller när kommunen är part. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge 
ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara 
vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

 
Vid nämndens sammanträde får, utom i de fall nämnden beslutar annat, kommunens chefstjänstemän 
närvara och delta i överläggningarna i de ärende som berör vederbörandes ansvarsområde. 

 
Sammansättning 
15 § Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

 
Ordföranden 
16 § Det åligger ordföranden 

 
1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden representera nämnden vid uppvaktningar 
hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

 
Presidium 
17 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. 

 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord- 
föranden anser att det behövs. 

 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
18 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre 
tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
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Förhinder 
19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om 
att denne ska tjänstgöra. 

 
 
Ersättares tjänstgöring 
20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänst- 
göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har 
kallats in. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
trätt i ledamotens ställe. 

 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. 

 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. 

 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 

 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
21 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts. 

 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får 
inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

 
Yrkanden 
22 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden 
befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 
nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

 
Deltagande i beslut 
23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas. 

 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med 
acklamation. 

 
Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i handläggningen av ett ärende skyldig att 
rösta om ärendet rör myndighetsövning mot någon enskild. 

 
Reservation 
24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska leda- 
moten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
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Justering av protokoll 
25 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
26 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 

 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
Delgivningsmottagare 
27 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, socialchef, barn- och utbildningschef eller annan 
som nämnden beslutar. 

 
Undertecknande av handlingar 
28 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämnden vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden 
och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, 
avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet 
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-11-21 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 159 Dnr 2022/330 101 

Sammanträdesdagar för 2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Sammanträdesdagar 2023 för presidiemöten, kommunstyrelsens 
presidieberedning, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställs. 

Sammanfattning 
Redovisas nytt förslag till sammanträdesdagar 2023 daterat 2022-11-08 för 
presidiemöten, kommunstyrelsens presidieberedning, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige efter att ärendet återemitterats från 
kommunstyrelsen 2022-10-31 för att bättre anpassa kommunstyrelsens 
sammanträdesdatum till partigruppsmöten och aktuella månadsrapporter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-08 
Förslag till sammanträdesdatum daterat 2022-11-08 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-11-09 

Referens 
KS 2022/330 101   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdagar för 2023 

Förslag till beslut 
1. Sammanträdesdagar 2023 för presidiemöten, kommunstyrelsens 
presidieberedning, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas nytt förslag till sammanträdesdagar 2023 daterat 2022-11-08 för 
presidiemöten, kommunstyrelsens presidieberedning, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige efter att ärendet återemitterats från 
kommunstyrelsen 2022-10-31 för att bättre anpassa kommunstyrelsens 
sammanträdesdatum till partigruppsmöten och aktuella månadsrapporter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-08 
Förslag till sammanträdesdatum daterat 2022-11-08 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
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   Sammanträdesdagar 2023 - förslag    2022-11-08 
Diarienummer KS 2022/330 

 
Månad Kommun-

fullmäktige 
måndag kl. 18:30 

Kommun-
fullmäktiges 
presidium 
tisdag kl. 17:00 

Kommun-
styrelsen 
kl. 08:30 
 

Presidie-
beredning 
inför Ks måndag  
kl. 13.00-18.00 

Presidiemöte 
onsdag  
kl.13:00-17:00 
 

Ledningsgrupp 
onsdag  
kl. 08:30-
12:00/16:00 
 

Ledningsdialog
/lärandemöten 
onsdag  
 

CSG/CAK 
onsdag kl. 15:15 

 

Januari 
 

   23 11 11 (8.30-12) 
25 (10-16) 

25 
Kl. 8.30-10 

  

Februari 
 

27 14 6 
Budgetdialog II 

 1 8 (8.30-12) 
22 (8.30-12) 

 22  

Mars 
 

   20 
 21-22  

Budgetberedning 

6 Årsredovisning 
13  

1 8 (13-16) 
22 (8.30-12) 

8 
Kl. 8.30-12 

29  

April 
 

 18 3 
 17  Budget extra 

 12 5 (8.30-12) 
19 (10-16) 

   

Maj 
 

2 tisd 30 22 
Budgetdialog III  

 

8 
 

17 3 (8.30-12) 
17 (10-16) 

31 (8.30-12) 

17 
Kl. 8.30-10 

17  

Juni 
 

12    7 14 (8.30-12)    

Juli 
 

         

Augusti 
 

   21 30 23 (8.30-12)    

September 
 

25 12 4 18 
 

27 6 (10-6) 
20 (8.30-12) 

6 
Kl. 8.30-10 

27  

Oktober 
 

23 10 2 
30 

16 25 4 (8.30-12) 
18 (13-16) 

18 
Kl. 8.30-12 

25  

November 
 

27 
 

14 
28 

20 
Budgetdial IV o I 

 

6 
 

8 1 (8.30-12) 
15 (10-16) 

29 (8.30-12) 

15 
 

Kl. 8.30-10 

29  

December 
 

11 
(kl. 18:00) 

   6 13 (8.30-12)    

Sammanträdesdagar är måndagar där inte annan dag anges. Sammanträdena äger som regel rum på dagtid med start kl. 08:30 eller 13:00 med undantag av KF som 
sammanträder på kvällstid och myndighetsnämnden byggnation och miljö som sammanträder måndagar kl.17:00. Myndighetsnämnden socialtjänst och skola 
sammanträder onsdagar kl. 08:00. OBS! Tidplanen för bokslut och budgetarbete. Vid kommunstyrelsens möte den 3 april och kommunfullmäktiges sammanträde den  
2 maj behandlas årsredovisningen för 2021. Den 21-22 mars och 17 april pågår budgetberedningen och på kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj och 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni är datum för antagande av budget för 2024. Reservera samtliga dessa dagar som hela sammanträdesdagar. 
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   Sammanträdesdagar 2023 - förslag    2022-11-08 
Diarienummer KS 2022/330 

*Revisionen har önskemål om att KF har sammanträde 
Månad Ydrebostäder AB 

styrelse  
måndag kl. 17:00 

BRÅ 
onsdag. kl 13:00-
14:45 

Pensionärs- 
råd 
tisdag kl. 15:00-16:45  

Valnämnd 
måndag kl. 18:00 

Myndighetsnämnd 
socialtjänst- och 
skola 
onsdag kl. 08:00 

Myndighetsnämn
d byggnation och 
miljö 
måndag kl. 17:00 

ITSAM 
Direktion 

VÖKBY 

Januari 
 

        

Februari 
 

  28  1 6   

Mars 
 

    15 13-14   

April 
 

    26 11   

Maj 
 

  16   22   

Juni 
 

    7    

Juli 
 

        

Augusti 
 

    30    

September 
 

  26   4   

Oktober 
 

    25 2   

November 
 

    22 6   

December 
 

  12  20    
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   Sammanträdesdagar 2023 - förslag    2022-11-08 
Diarienummer KS 2022/330 

 
Månad Region  

Östergötland 
 

Revisorerna Samråd vård och 
omsog 

Folkhälsorådet 
onsdag kl. 13:00-

14:45 

Infrastruktur-
rådet 

   

 Fu Styr         
Januari 
 

          

Februari 
 

     21     

Mars 
 

          

April 
 

          

Maj 
 

          

Juni 
 

          

Juli 
 

          

Augusti 
 

          

September 
 

          

Oktober 
 

          

November 
 

          

December 
 

          

 
Fu=fullmäktige, Styr=styrelse 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-11-21 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 160 Dnr 2022/175 101 

Rapport om ej besvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelser och övriga nämnder 
två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i juni och december.  

Rapport för ej besvarade inkomna motioner och medborgarförslag visar att 
det finns 12 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt 
och besvarats.  
Det finns en motion där det är mer än ett år sedan den kom in. Motionen 
kom in 2021-04-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Rapport ej besvarade motioner 2022-11-10 
Rapport ej besvarade medborgarförslag 2022-11- 10 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-11-04 

Referens 
KS 2022/175 101   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Rapport om ej besvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Förslag till beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelser och övriga nämnder 
två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i juni och december.  

Rapport för ej besvarade inkomna motioner och medborgarförslag visar att 
det finns 12 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte beretts färdig 
och besvarats. Den finns en motion som är mer än ett år sedan den kom in. 
Motionen kom in 2021-04-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Rapport ej besvarade motioner 2022-11-10 
Rapport ej besvarade medborgarförslag 2022-11- 10 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten
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Sidan  1 av 2 
 

    

   

            

  

Ärenden 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Monica Kastensson 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-11-10 
      

           

  
           

  

Diarieenhet: 
 

Kommunstyrelsen 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

 

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Ej besvarade motioner 2022-11-10 
 

           

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning 

2021/128 Motion från Willy Ahlberg (S) om ett miljösmart nytt 
kraftvärmeverk 

Charlotte Gremar Engdahl 

2021-04-22 Socialdemokraterna Kommunstyrelsen 

2021/356 Motion från Peter Bergquist (M), Simon Spaak (M), 
Henrik Isacsson (M),  och Klas Pettersson (M) 
avseende egna familjehem i Ydre kommun 

Charlotte Gremar Engdahl 

2021-12-13  Kommunstyrelsen 

2022/89 Upplåtelse av mark för koloniodlingar - motion från 
Olle Forsell (V) 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-03-01 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/90 Etablering av en vänskapsrelation till någon mindre 
kommun i Ukraina - motion från Willy Ahlberg (S) 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-03-01 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/188 Brandlarm kopplat till trygghetslarm för äldre med 
eget boende - motion från Willy Ahlberg (S) 

Camilla Tjäder 

2022-05-03 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/189 Tillvaratagande av industriklivet i Ydre kommun - 
motion från Willy Ahlberg (S) 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-05-03 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/190 Inköp av livdjur på gårdar i kommunen på rot - 
motion från Olle Forsell (V) 

Lovisa Andersson 

2022-05-03 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/191 Plan för IT-haveri - motion från Olle Forsell (V) Charlotte Gremar Engdahl 

2022-05-03 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/192 Plan för livsmedelsberedskap - motion från Olle 
Forsell (V)  

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-05-03 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/193 Livet på landet - från obebyggd till bebyggd - 
motion från Nina Vissing (C) 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-05-03 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/243 Livsmedelsberedskap i Ydre - motion från Olle 
Forsell (V) 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-06-14 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 

2022/293 Tillvarandetagande av industriklivet genom Charlotte Gremar Engdahl 
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"pumpkraft" i Ydre kommun - motion från Willy 
Ahlberg (S) 

2022-08-31 Kansliet Kommunledningsförvaltningen 
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Sidan  1 av 1 
 

    

   

            

  

Ärenden 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Monica Kastensson 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-11-07 
      

           

  
           

  

Diarieenhet: 
 

Kommunstyrelsen 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

 

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Ej besvarade medborgarförslag 2022-11-10 
 

           

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning 

2022/112 Användning av Råås kvarn vid 
samhällsstörningar för att mala säd - 
medborgarförslag 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-03-16 Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen 

2022/113 Spannmålslager av brödsäd för Ydre kommun- 
medborgarförslag 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-03-16 Kommunledningsförvaltninge Kommunledningsförvaltningen 

2022/147 Nya informationstavlor på Plassen i Österbymo - 
Medborgarförslag 

Charlotte Gremar Engdahl 

2022-04-01  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-11-21 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 165 Dnr 2022/323 000 

Avgifter och Taxor för 2023 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslut 
1. Budgetberedningen överlämnar förslag till avgifter och taxor för 2023 till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Redovisas förslag till avgifter och taxor för 2023. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avgifter för 2023 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-11-16 

Referens 
KS 2022/323 000   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Avgifter och Taxor för 2023 

Förslag till beslut 
1. Budgetberedningen överlämnar förslag till taxor och avgifter till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas förslag till avgifter och taxor för 2023. 

Beslutsunderlag 
Skriv text här som återvinns till beslutet 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten
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From:                                 Charlotte Gremar Engdahl
Sent:                                  Thu, 6 Oct 2022 20:25:59 +0200
To:                                      Helena Eklöf
Subject:                             Fwd: Förslag på nya taxor och avgifter 2023 biblioteksverksamheten

Hej!
Här kommer förslaget från bibliotek & kultur.
//Lotta

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------
Från: Christine Åström <christine.astrom@ydre.se>
Datum: tors 6 okt. 2022 kl. 15:52
Ämne: Förslag på nya taxor och avgifter 2023 biblioteksverksamheten
Till: Charlotte Gremar Engdahl <charlotte.gremar-engdahl@ydre.se>, Monica Kastensson 
<monica.kastensson@ydre.se>

Hej!

Nedan ser ni förslag på nya taxor och avgifter för 2023. Det gulmarkerade är nya avgifter eller ny 
text.

Avgifter Ydre kommunbibliotek 2023

Förseningsavgifter: 
Inom Ydre kommuns biblioteksverksamhet tillämpas inga förseningsavgifter. 

Avgifter för kopiering och utskrifter:
Svartvit 2 kr/kopia
Färg 4 kr/kopia

Ersättningsavgifter:
Bibliotekskort - bibliotekskortet är gratis 
Förlorat/förstört bibliotekskort 10 kr/st 

Ersättningsavgifter för skadat material och material som inte lämnas tillbaka:
 
Inom Ydre kommuns biblioteksverksamhet tillämpas inga ersättningsavgifter för barnmedier t ex 
pekböcker, bilderböcker, barn- och ungdomsböcker, ljudböcker för barn och barnfilmer.

Tillämpade schablonpriser: 
Vuxenbok 300 kr 
Pocketbok 100 kr 
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Ljudbok vuxen 300 kr 
Tidskrift per/nr 80 kr 
DVD-film 400 kr eller återanskaffningsvärdet 
TV- spel 600 kr eller återanskaffningsvärdet 
Språkkurs – återanskaffningsvärdet 
Dyra och svårersättliga medier – återanskaffningsvärdet 

Uthyrning av utrustning 
Projektor 50 kr/dygn. Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr. 

Fjärrlån i kopieform:
Motsvarande det faktiska priset. 

 
Med vänlig hälsning
Christine Åström
Biblioteks- och kulturchef

0381-661271

christine.astrom@ydre.se

Torget 4

573 74 Ydre

www.ydre.se 

 
 

I södra Östergötland djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland, finns det en liten kommun som heter Ydre. 

Många vet inte ens om att platsen existerar. Men har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på 

tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt 

känna en Ydre-bo, då vet man att man har upptäckt något speciellt – en hemlig skatt. 

Det är därför platsen marknadsförs som genom en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten. 

Så lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är nära.
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-- 

Infogad bild

 
Med Vänlig Hälsning
Lotta Engdahl
Kommunchef
070 301 93 13
charlotte.gremar-engdahl@ydre.se
Torget 4
573 74 Ydre
www.ydre.se 
 
 

Infogad bild

I södra Östergötland djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland, finns det en liten kommun 
som heter Ydre. 

Många vet inte ens om att platsen existerar. Men har man en gång besökt bygden, sett dess 
trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den 
friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydre-bo, då vet man att man har 
upptäckt något speciellt – en hemlig skatt. 

Det är därför platsen marknadsförs som genom en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta 
del av skatten. 
Så lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är 
nära.
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AVGIFTER VÅRD/OMSORG 2023

Prisbasbeloppet 2023 kommer att höjas med 8,69% (48300 → 52500).
Samtliga avgifter inom omsorgen föreslås därför att höjas med samma procentsats, 8,69%.

OMSORG

2022 2023

A B C A B C

Särskilt boende   2170  2359

Hemtjänst 820 1529 2170 891 1662 2359

Ledsagarservice 525 735 945 571 799 1027

Trygghetslarm 320 kr/mån 348 kr/mån

Hemsjukvård 100 kr besök (max 400 kr/mån) 109 kr/besök (max 435 kr/mån)

Dagverksamhet 53 kr/dag 58 kr/dag

Korttidsboende 72 kr/dag 79 kr/dag

MAXTAXAN:
OBS! Maxtaxan inför 2023 är preliminärt beräknad.
Maxtaxan inom omsorgen i Ydre kommun följer det belopp/den maxtaxa som Socialstyrelsen
fastställer inför 2023. Socialstyrelsens beslut om kommande års maxtaxa brukar meddelas i december,
först därefter fastställs maxtaxan i Ydre.

Hemtjänst, A 820 x 1,0869 = 891,25 kr = 891 kr

Hemtjänst, B 1529 x 1,0869 = 1661,87 kr = 1662 kr

Hemtjänst, C 2023 års prisbasbel. 52.500 x 53,92% = 28308/12 = 2359 = Maxtaxa 2359 kr

Ledsagarserv. A 525 x 1,0869 = 570,62 = 571 kr

Ledsagarserv. B 735 x 1,0869 = 798,87 = 799 kr

Ledsagarserv. C 945 x 1,0869 = 1027,12 = 1027 kr

Trygghetslarm 320 x 1,0869 = 347,80 kr = 348 kr

Dagverksamhet 53 x 1,0869 = 57,60 = 58 kr

Korttidsboende 2359/ 30 dgr = 78,63 = 79 kr/dag (följer maxtaxan)   

Hemsjukvård 100 x 1,0869 = 108,7 = 109 kr/besök
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Utlämning av hjälpmedel     109 kr/hjälpmedel

Bostadsanpassningsintyg     109 kr/intyg

Hämtning av hjälpmedel      326 kr/transport

Utlämning, intyg och hämtning är avgifter inom hemsjukvården som inte räknas in i maxtaxan.

MAT - TEKNISKA LÄMNAR FÖRSLAG

 2022   2023  

3 mål/dag 149

Lunch 81

Kvällsmat 41

       

Boende 3 mål/d 149

Boende lunch 81

Avdr. skollunch 81

3 mål/dag 149 x 1,0X = XX = XX kr, Tekniska lägger fram XXX kr/dygn

Lunch 81 x 1,0X = XX = XX kr

Kvällsmat 41 x 1,0X = XX = XX kr
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Socialförvaltningen Avgifter fr.o.m. 2023-02-01

Äldre- och handikappomsorgen

Avgifter vård och omsorg 2023

SERVICENIVÅ

Taxa A

Max två

tillfällen/månad

B

Max ett

tillfälle/vecka

C

Flera

tillfällen/vecka

Särskilt boende 2359 kr

Hemtjänst 891 kr 1662 kr 2359 kr

Ledsagarservice 571 kr 799 kr 1027 kr

Trygghetslarm 348 kr/månad

Hemsjukvård 109 kr/besök (max 435 kr/månad)

Dagverksamhet 58 kr/dag

Korttidsboende 79 kr/dag

I avgiften för trygghetslarm ingår installationskostnad.

Avgift måltider 2023
Biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)

3 mål/dag, frukost, lunch och kvällsmat

Särskilt boende, Korttidsboende

Lunch

Ordinärt boende, Trygghetsboende, Dagverksamhet

Kvällsmat

Trygghetsboende Solängen

Biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Boende där mat ingår med 3 mål/dag

Boende där mat ingår med 1 mål/dag (lunch)

Avdrag per skollunch då den ersätter lunch som ingår i boendet

Adress
Torget 4,
573 74 Ydre

Besöksadress:
Ydregatan 13
Österbymo

E-post:
socialkontoret@ydre.se

Telefon vxl:
0381-66 12 00

Organisationsnummer:
212000-0381

Bankgiro:
489-3582
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Socialförvaltningen Avgifter fr.o.m. 2023-02-01

Äldre- och handikappomsorgen

Avgifter för hemsjukvård som inte räknas in i maxtaxan

Utlämning av hjälpmedel 109 kr/hjälpmedel

Bostadsanpassningsintyg 109 kr/intyg

Hämtning av hjälpmedel 326 kr/transport

Information om avgifter

Förbehållsbelopp: Det belopp som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader,

inkl. kostnad för boende.

Inkomst: Som inkomst räknas alla former av pensioner, eventuell inkomst av tjänst,

näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även bostadstillägg för pensionärer,

särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd räknas som inkomst.

Summan av inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme: Den högsta avgift som den enskilde kan betala för hemtjänst,

dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiftsutrymmet är den individuella

betalningsförmågan. Avgiften blir dock aldrig högre än maxtaxan.

Maxtaxa: Ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och

kommunal hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet gäller alla oavsett inkomst och är, år

2023, 2359 kr/mån (beräknas enligt följande: årets prisbasbelopp 52500 x 53,92%  / 12 =

2359 kr).

Maxtaxan regleras i Socialtjänstlagen och baseras på aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet
fastställs av riksdagen och justeras varje år. Maxtaxan i Ydre kommun följer Socialtjänstlagens
nivå samt riksdagens beslut.

Kostnad för köpt mat inom omsorgen ingår inte i maxtaxan utan betalas alltid oavsett

avgiftsutrymme.

Taxor och avgifter för äldre- och handikappomsorgen beslutades av:

Kommunstyrelsen, KS § xxx, 2022-1X-XX

Kommunfullmäktige, KF § xx, 2022-1X-XX

Adress
Torget 4,
573 74 Ydre

Besöksadress:
Ydregatan 13
Österbymo

E-post:
socialkontoret@ydre.se

Telefon vxl:
0381-66 12 00

Organisationsnummer:
212000-0381

Bankgiro:
489-3582
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Kultur- och fritid 
 
Simskolan 2023 - förslag  
 
Avgifter för simskolan  
Avgiftsfri simskola för elever mellan 5-18 år folkbokförda i Ydre kommun 
650 kr/elev för icke folkbokförda i Ydre kommun 
 
2022 
Grundavgift: 550 kr/elev (550 kr) (oförändrad jämfört med 2021) 
Maxbelopp: 1 100 kr (1 100 kr) oavsett antal barn från samma familj. 
Under de senaste åren har avgiftsfri sommarsimskola tillämpats.
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Renhållningstaxa för Ydre kommun 

Gäller för permanentbostäder och fritidshus.  

Byggnader med taxeringsvärde under 50000 kr kan undantas efter anmälan från fastighetsägaren.  

Tidsbegränsat uppehåll i grund- och hämtningsavgift får medges efter enskild prövning. 

I normalfallet faktureras fastighetsägare, inte hyresgäst. Det är alltid fastighetsägaren som har 
betalningsansvar. 

 Efterdebitering får ske i upp till tre år om felaktig information har medfört för låg debitering. 

Angivna priser är exkl. moms. 

 

Hushållsavfall 

 

Fasta avgifter/grundavgifter  Årskostnad  (föregående år) 

Permanentbostad   2250,00  (1815,00) 

Fritidshus   1500,00  (1210,00) 

 

Hämtningsavgifter  Typ 

Åretrunthämtning var 14:e dag 80 liters kärl 450,00  (363,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 140 liters kärl  750,00  (605,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 190 liters kärl  1030,00  (825,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 380 liters kärl (2 x 190) 1500,00  (1210,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 660 liters kärl  4530,00  (3630,00) 

 

Sommarhämtning  

Gäller maj-september. Första och sista tömning i perioden sker på dag enligt schema för aktuellt 
distrikt. 

 

Sommarhämtning var 14:e dag 80 liters kärl  300,00  (242,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 140 liters kärl  450,00  (363,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 190 liters kärl  750,00  (605,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 380 liters kärl (2 x 190) 1210,00  (968,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 660 liters kärl  3800,00  (3036,00) 
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Utbyte av kärl   350,00  (0,00) 

Extratömning av kärl, hämtning av säck, per st. 91,00  (73,00) 

Latrintömning, per kärl   350,00  (286,00) 

Dispensansökan kompostering   Enligt miljökontorets taxa 

Ansökan om delat kärl för upp till tre fastigheter, per fastighet  500,00  (0,00) 

(grundavgift och renhållningsavgift delas lika för samtliga inblandade)   

 

 

Slamtömningstaxa  

Enligt schema vår respektive höst. Max 30 meter slang ingår. Taxan gäller även bomkörning.
  

Tömning enligt ordinarie halvårsschema (höst alt. vår): 

 

Sluten tank 0-3 kbm  ordinarie tur  990,00  (897,00) 

Sluten tank 3,1-6 kbm  ordinarie tur  1300,00  (1172,00) 

 

Slambrunn 0-3 kbm  ordinarie tur  990,00  (897,00) 

Slambrunn 3,1-6 kbm  ordinarie tur  1300,00  (1172,00) 

 

Tillägg för extratömning, budad tömning eller akut tömning: (1000,00)  (1000,00) 

 

Övriga extra tjänster: Enligt entreprenörens taxa 
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Taxa för vatten och avlopp 

 

Avgifter för vatten och avloppsanläggningar från och med 2023-01-01 (inom parentes 2022 års 
avgifter) (Mervärdesskatt tillkommer)  

 

Vatten och avloppsanläggningar  

Den fasta avgiften för vatten och avlopp är 4 662 kr (4 662 kr) per mätarsats och år/12-
månadersperiod.  

Förbrukningsavgiften för vatten och avlopp är 32,00 kr (32,00 kr) per kubikmeter fördelat på 13,00 kr 
(13,00 kr) för vatten och 19,00 kr (19,00kr) för avlopp.  

Den fasta årsavgiften för fastigheter som endast är anslutna till avloppsnätet är 5 597 kr (5 597 kr).  

Årsavgiften för fastigheter som endast är anslutna till vattennätet är 2 573 kr (2 573 kr)  

 

Anslutningsavgift  

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp är 78 750 kr per servisavsättning (78 750 
kr/servisavsättning)  

 

Övriga tjänster  

Provning av vattenmätare som visar sig vara felfri skall debiteras med 893 kr (893 kr)  

Återinkoppling efter avstängning 893 kr (893 kr)  

Tillägg 893 kr (893 kr) per tillfälle när abonnent försvårar tillträde  

Avstängning respektive öppning på servisventil på ordinarie arbetstid 893 kr (893 kr) 
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Avgift måltider från och med 2023-02-01  

 

Biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), momsfritt  

 

Månadskostnad abonnemang 

Särskilt boende, Korttidsboende 3 mål/dag, frukost, lunch, kvällsmat  

och 3 mellanmål, 7 dgr/v     5019 (4532) 

Lunch Ordinärt boende, Trygghetsboende Solängen och Industrigatan, 7 dgr/v  2738  (2464) 

Lunch Ordinärt boende, Trygghetsboende Solängen och Industrigatan, 4 dgr/v  1565  (1408) 

Lunch Ordinärt boende, Trygghetsboende Solängen och Industrigatan, 3 dgr/v  1173  (1056) 

Kvällsmat Trygghetsboende Solängen, 7 dgr/v  1369  (1247) 

 

Avgift för enskild måltid 

Momsfritt vid biståndsbeslut - moms 12% tillkommer för gäster 

 

Måltidsavgift särskilt boende, Korttidsboende   162 (149) 

Lunch Ordinärt boende, Trygghetsboende Solängen och Industrigatan  88  (81) 

Kvällsmat Trygghetsboende Solängen    45  (41) 
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Biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), momsfritt  

 

Månadskostnad abonnemang 

 

Boende där mat ingår med 3 mål/dag    5019 (4532)  

Boende där mat ingår med 1 mål/dag (lunch)    2738 (2464) 

 

Enskild måltid 

Momsfritt vid biståndsbeslut - moms 12% tillkommer för gäster 

 

Boende där mat ingår med 3 mål/dag    162  (149)  

Boende där mat ingår med 1 mål/dag (lunch)   88  (81)  

Avdrag per skollunch då den ersätter lunch som ingår i boendet   88  (81) 
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Förslag taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, lagen om 
sprängämnesprekursorer och livsmedelslagstiftningen 
 
Följande ändringar har gjorts jämfört med 2022 års taxa 
1 §.  
Rättat felaktigheter och ändrat till mer generell lydelse om tobakslagstiftningen istället för 
tobakslagen (då det numera finns fler som föranleder handläggningsavgifter) 
 
4 §. 
Livsmedeltaxan följer inte PKV för 2023, pga större kostnader för t.ex analyser och 
förbrukningsmaterial. 
 
6 §. Timavgift (exklusive timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagen) har räknats upp med PKV 
(prisindex för kommunal verksamhet) från 990 kr till 1026 kr. Timavgift för tillsyn enligt 
livsmedelslagen har justerats från 990kr till 1100 kr för att återspegla den högre kostnad som 
livsmedelstillsynen har i form av engångsmaterial och provtagning. 
 
18 §. Ändrat så att timavgift är standard och 1 h avgift är sekundärt. (pga ärenden som t.ex är nya 
enligt MPF) 
Lagt till: "Tillsynstiden för livsmedelsverksamheter baseras på SLV:s riskklassningsmodell i 
kombination med en bedömning av tillsynsfrekvens. Om en verksamhet beräknas kräva 2 
timmars tillsynstid per år så bedöms frekvensen baserat på hur lång handläggningstid som krävs 
för en tillsyn. Om 4 timmar behövs blir kontrollfrekvensen 1 besök vartannat år. Debiteringen 
sker i efterhand." 
 
19 §. Om en tillsynspliktig anläggning eller verksamhet drivs av en verksamhetsutövare med 
flera registrerade tillsynsobjekt som kan inspekteras vid samma tillfälle och av samma inspektör, 
ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften och därtill kan 50 % 
reduktion medges för de övriga verksamheterna om den totala summan bedöms täcka 
tillsynskostnaderna. 
 
22 §. punkt 3 "justering" istället, för att tillåta uppräkning av avgift vid behov. 
 
Ändringar i Taxebilaga 1-2: 

 Strandskyddsdispens har ändrats från 4H till 10H för att återspegla den faktiska 
genomsnittliga kostnaden för handläggning av en dispens. Detta innebär en taxehöjning 
med 6 300 kr. 

 
Ändringar i Taxebilaga 3 

 timtaxa ändrad för livsmedel och fast avgift ändrad för tobakstillstånd. 
 
 
 
  

176



2 

Miljö- och hälsa 
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, lagen om 
sprängämnesprekursorer och livsmedelslagstiftningen 
 

Inledande bestämmelser 

1 §  
Denna taxa gäller avgifter för Ydre kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, lagen om sprängämnesprekursorer och livsmedelslagstiftningen. Taxan 
gäller även bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter 
och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 
C- och U-verksamheter har tilldelats en handläggningsavgift (H) baserat på en 
schablonmässig handläggningstid, som debiteras i efterhand. I taxebilaga 3 finns inlagt 
avgifter för avloppsanläggningar för 1-25 personekvivalenter, tillsyn av 
sprängämnesprekursorer, tillsyn och tillstånd enligt tobakslagstiftningen samt 
handläggningsavgift inom livsmedelslagstiftningens område. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 
2 §  
Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 §  
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
överklagas. 

4 §  
Taxorna utgår från 2017 års grundavgift och räknas därefter upp efter SKR:s prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). Livsmedelstaxan kommer för år 2023 ej längre följa 
PKV, då den ej reflekterar de verkliga kostnaderna för livsmedelstillsyn (t.ex. kostnader 
för analyser och förbrukningsmaterial). 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 
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5 §  
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiften eller ersättningens storlek ska bestämmas. 

Årlig avgift, handläggningsavgift och timavgift 
6 §  
Avgift ska betalas enligt den objektsfaktor som anges i bilaga till denna taxa. För 
verksamhet med enbart siffra som objektsfaktor betalas fast årlig avgift med det belopp 
som erhålls genom att multiplicera faktorn med gällande grundavgift. För verksamhet 
eller åtgärd med H som objektsfaktor betalas en handläggningsavgift med det belopp 
som erhålls genom att multiplicera H-faktorn med gällande grundavgift. 
Handläggningsavgift tas ut vid tillsynsbesök, kontroll, prövning eller handläggning av 
anmälan. I detta ingår inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 
myndigheter, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. 
Timavgiften (förutom för livsmedel) är 1026 kronor/timma från och med 2023-01-01. 
Livsmedelstaxan är 1100 kronor/timma från och med 2023-01-01. 
 
7 §  
Timavgift kan utgå efter särskilt beslut enligt 22 § denna taxa. Timavgift tas ut för varje 
halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. I handläggningstiden ska inte restid som, vid ett och samma resetillfälle, 
överstiger 30 minuter räknas in. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som 
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgifter för prövning 
8 §  
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt vad 
som anges i taxebilagorna 1,2 och 3 med belopp som beräknas enligt 6 och 7 §§ eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 
För verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna tas 1 handläggningsavgift 
(1 H) ut alternativt timavgift. 
För verksamhet eller åtgärd med fast årlig avgift betalas handläggningsavgift för 
prövning som motsvarar en årlig avgift. För kompletterande prövning vid tillkommande 
verksamhet beräknas avgiften enligt 19 §. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  
9 § 
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i avgiften 
som tagits ut i samband med prövningen. Kan anordningen därvid inte godkännas, 
varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 1 handläggningsavgift (1 H) 
alternativt timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 
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10 § 
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.  
11 § 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Vid återkallande av 
ansökan tas avgift ut i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 
12 § 
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som 
har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. 
13 § 
Föranleder prövning att inspektion genomföres ingår ett sådant platsbesök i 
handläggningsavgiften. Utöver detta besök kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 
den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser. För sådan åtgärd tas 1 
handläggningsavgift (1H) ut per tillfälle alternativt timavgift. 

Avgift för anmälan 
14 § 
Avgift för handläggning av anmälan eller med anledning av information av verksamhet 
eller åtgärd tas ut enligt vad som anges i taxebilagorna 1, 2 och 3 med belopp som 
beräknas enligt 6 och 7 §§ eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 
För verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna tas 1 handläggningsavgift 
ut alternativt timavgift. 
För verksamhet eller åtgärd med fast årlig avgift betalas handläggningsavgift för 
handläggning av anmälan eller information som motsvarar en årlig avgift. I 
förekommande fall ska beaktas vad som föreskrivs i 19 § denna taxa. 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 
15 § 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckning C i Miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i 
ärendet. 
16 § 
Avgift för handläggning av anmälan ska erläggas även om anmälan förbjuds. Vid 
återkallande av anmälan tas avgift ut i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundavgiften. 

 

17 § 
Föranleder handläggning av anmälan att inspektion genomföres ingår ett sådant 
platsbesök i handläggningsavgiften. Utöver detta besök kan avgift för tillsyn komma att 
tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser. För sådan åtgärd tas 1 
handläggningsavgift (1H) ut per tillfälle alternativt timavgift. 
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Avgift för tillsyn 

18 § 
Avgifter för tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilagorna 1, 2 och 3 med 
belopp som beräknas enligt 6 och 7 §§ eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxan. 
För verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna tas en timavgift ut 
efter särskilt beslut enligt 22 § alternativt 1 handläggningsavgift (1 H). 

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 
från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller 
motsvarande. 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska 
avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerat med 
grundavgiften.  
För uppföljande kontroll av påpekande, föreläggande eller förbud, då samtliga påtalade 
brister åtgärdats, tas endast 50 % av handläggningsavgiften ut. 
 
Tillsynstiden för livsmedelsverksamheter baseras på SLV:s riskklassningsmodell i 
kombination med en bedömning av tillsynsfrekvens. Om en verksamhet beräknas kräva 
2 timmars tillsynstid per år så bedöms frekvensen baserat på hur lång handläggningstid 
som krävs för en tillsyn. Om 4 timmar behövs blir kontrollfrekvensen ett besök 
vartannat år .Debiteringen sker i efterhand. 

 
19 § 
Om en tillsynspliktig anläggning eller verksamhet drivs av en verksamhetsutövare med 
flera registrerade tillsynsobjekt som kan inspekteras vid samma tillfälle och av samma 
inspektör, ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften 
och därtill kan 50 % reduktion medges för de övriga verksamheterna om den totala 
summan bedöms täcka tillsynskostnaderna. 
 
20 § 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet 
har meddelats eller anmälan inkommit, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs, 
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift 
för prövning eller för handläggning av anmälan, tas handläggningsavgift ut per 
kalenderår motsvarande fast årlig avgift. Fast årlig avgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
 
21 § 
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva verksamhet eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Justering av avgift 

22 §  
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
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tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa: 
1. Sättas ned eller efterskänkas. 

2. Ändras från årlig avgift till handläggningsavgift för enskild eller hel grupp av 
verksamhetsutövare. 

3. Justeras, om en tillämpning skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart orimlig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet. 

23 § 
Vid förändringar i miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde eller 
förändrat tillsynsbehov, får den kommunala nämnd som har tillsyn över miljö- och 
hälsoskyddet besluta om motsvarande justeringar i bilagorna till denna taxa. 
 
Avgiftens erläggande 

24 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ydre kommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller på fakturan. 

Verkställighetsfrågor 

25 § 
Av 1 kap 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 
26 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
27 § 
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
 

 
 
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälan tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Bilaga 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från och med 2023-01-01 
 

Taxebilaga 1 

 Faktor 

SKYDD AV NATUREN  

PRÖVNING  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, 7 kap 15 § miljöbalken (1998:808) 10H 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, 
djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde 2H 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 4H 

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde  

2H 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) 1H 

TILLSYN  

Tillsyn av strandskydd 4H 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller 
allemansrätten 1H 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET  

PRÖVNING  

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

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4H 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 4H 

3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3H 

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6 - 25 personekvivalenter 6H 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 - 100 personekvivalenter (90.21-a) 8H 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101 - 200 personekvivalenter (90.21-b) 10 

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

2H 

ANMÄLAN  

Avgift för anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Taxebilaga 2 

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 3H 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd 3H 
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 Faktor 

TILLSYN  

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:25) för vilken tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller samt U-objekt med fast avgift, handläggningsavgift eller timavgift. Taxebilaga 2 

Tillsyn av avloppsanläggning för 1-25 personekvivalenter. Taxebilaga 3 

Tillsyn över verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken 
(1998:808), förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) 1H 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN  

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

3H 

Handläggning enligt 10 kap. 11-14 §§ miljöbalken (1998:808) med anledning av underrättelse om allvarlig 
miljöskada 3H 

TILLSYN  

Tillsyn i övrigt av föroreningsskada på mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (1998:808) 3H 

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD   

PRÖVNING  

Prövning av ansökan enligt, Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors hälsa och 
miljön, meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser   2H 

Prövning av dispens från Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors hälsa och miljön 2H 

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2H 

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

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta 
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andraliknande skärande eller 
stickande verktyg 

 

1.1 Påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner 3H 

1.2 Måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 2H 

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

3. Skol- och fritidsverksamhet  

3.1 Skola med mer än 400 elever 3H 

3.2 Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 2H 

3.3 Skola med högst 100 elever 1H 

3.4 Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter 1H 

Handläggning av anmälan enligt Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors hälsa och 
miljön, meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Inrätta annat slags toalett än vattentoalett  1H 
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TILLSYN  

Tillsyn av byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd  

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling  

1.1 Akupunktur, tatuering, fotvård, piercing och annan håltagning, skönhetsbehandling som innebär 
silikoninjektioner eller diatermi 2H 

1.2 Sjukgymnastik, massage, zonterapi. Frisörer, manikyr, rakning, sminkning, (här ingår också tillsyn över 
kosmetiska och hygieniska produkter) Solarier, exklusive tillsyn enligt strålskyddslagen 1H 

2. Tillsyn och provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 
annars utnyttjas av många enligt vad centrala myndigheters föreskrifter om bassäng- och strandbad. 
Utöver denna avgift tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. 

 

2.1 Strandbad eller badanläggningar 2H 

2.2 Enstaka bassänger eller plaskdammar 1H 

3. Lokaler för undervisning   

3.1 Gymnasieskola eller annan större skola (mer än 400 elever) 4H 

3.2 Grundskola eller motsvarande eller annan mindre skola (mindre än 400 elever) 2H 

4. Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen 2H 

5. Lokaler för vård och annat omhändertagande 2H 

6. Samlingslokaler där många människor brukar samlas 2H 

7. Hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad 2H 

8. Idrottsanläggningar, campinganläggningar och andra liknande anläggningar som är upplåtna för 
allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor 

2H 

9. Lokaler för förvaring av djur 2H 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors 
hälsa och miljön 

1H 

KEMISKA PRODUKTER  

PRÖVNING  

Prövning av dispens enligt 39 § förordning (SNFS 2014:425) om bekämpningsmedel 4H 

Prövning av ansökan enligt 40 § förordning (SNFS 2014:425) om bekämpningsmedel 4H 

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan enligt 41 § förordning (SNFS 2014:425) om bekämpningsmedel timtaxa 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i 
ventilationsanläggningar (1985:997) 2H 

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. 3H 
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INFORMATION Faktor 

Handläggning av information och samråd enligt 14 § förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser 1H 

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

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1H 

2.  Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för 
förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 1H 

3. Förvaring av eldnings- eller diselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om 
cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 1H 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 1H 

TILLSYN  

Granskning av kontrollrapportering enligt 15 § förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser  1H 

Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen 
cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter 
brandfarlig vätska.  

1H 

Tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om 
cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.  

1H 

Verksamheter som saluhåller kemiska produkter och varor som komplement till övrigt sortiment t.ex. 
detaljhandel 2H 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  

PRÖVNING  

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 
25 § miljöbalken (1998:808) 2H 

Prövning av undantag från vad som föreskrivits i Renhållningsordning för Ydre kommun (2015-07-08)  

1. Kompostera latrin, förlängt tömningsintervall för slam 2H 

2. Övriga undantag, annat hämtningsintervall efter särskild prövning 1H 

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, 
återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:927) Avser ej handläggning av anmälan om kompostering vid en- och tvåfamiljsbostäder 

2H 

TILLSYN  

Återkommande tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927)  2H 

Tillsyn av återvinningsstationer (årlig avgift per materialslag oavsett antal gårdar i kommunen) 3H  

Tillsyn av nedskräpning utomhus 15 kap 30 § miljöbalken (1998:808) samt dumpning, 46-47 §§ 
avfallsförordningen 1H 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar 1H 

ÖVRIGT  

Tillsyn i övrigt för verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna (18 § i taxan) 1H 
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Bilaga 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från och med 2023-01-01 
 
Taxebilaga 2 
 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet  
I denna taxebilaga anges lagrummet i miljöprövningsförordningen (2013:251) samt verksamhetskod för 
sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen. Övriga 
verksamheter har fått behålla sina koder angivna på samma sätt som i tidigare taxebilaga. När det gäller 
information om ändrade lydelser och översättning av tidigare koder till nya verksamhetskoder i 
miljöprövningsförordningen hänvisas till den översättningsnyckel som Naturvårdsverket har tagit fram. 
För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) anges aktuell IED-kod. 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 
MPF =  Miljöprövningsförordning  (2013:251) 
VK =  Verksamhetskod  
IED =  IED-kod (anges när sådan finns) 
AK =  Avgiftsklass (tidsfaktor i timmar) 
PN =  Prövningsnivå 
 
A och B = tillståndsplikt  
C = anmälningsplikt  
U = utan prövnings- eller anmälningsplikt 
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MPF VK IED AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 

     Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10 6.6a-c 5 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre 
än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 

3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor. 

2 kap 2 § 1.11 - 5 B 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. 

2 kap 3 § 1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

5H 

4H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 

a) mer än 200 men högst 400 djurenheter 

b) mer än 100 men högst 200 djurenheter 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,  
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 

veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 

och avelshannar,  
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,  
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 

upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 

kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 

sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ 
av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

- 1.25 -  U Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 djurenheter, 
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3H 

2H 

2H 

dock inte inhägnad. 

a) mer än 30 men högst 100 djurenheter 

b) mer än 10 men högst 30 djurenheter 

c) högst 10 djurenheter 

     Uppodling av annan mark än jordbruks mark för jordbruksproduktion  

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

     Växthusodling 

- 1.50 -  

2H 
4H 

U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är  

a) större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter 

b) större än 5 000 kvadratmeter 

     FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 

3 kap 1 § 5.10 - 6 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 - 4H C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.21 - 2H U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

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

     Berg, naturgrus och andra jordarter 

4 kap 1 § 10.10 -  10 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om 
verksamheten inte 

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

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

4 kap 2 § 10.11 - 20 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bort forsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20  10 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller 
andra jordarter, om verksamheten inte 

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

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314)om kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 

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

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

4 kap 5 § 10.40 - 6H C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

188



14 

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

torvfyndigheter,  

2. eller är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 
 10.41 - 5H U Täkt för markinnehavarens husbehov av  

1. mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),  

2. torv med ett verksamhet som råder större än 2 hektar men högst 5 
hektar, eller  

3. mer än 20 000 och högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 6 § 10.50 - 8H C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
 områdesbestämmelser, eller 

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

- 10.51 - 5H U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som om fattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 - 8H C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

     Råpetroleum, naturgas och kol 

4 kap 8 § 11.10 - 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 
5 § miljöbalken. 

4 kap 9 § 11.20 - 10 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i  
8 §. 

4 kap 10 § 11.30 - 10H C Industriell till verkning av briketter av kol eller brunkol. 

     Malm och mineral 

4 kap 11 § 13.10 - 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 
5 §. 

4 kap 12 § 13.20 2,1 70 A Anläggning för rostning ell er sintring av metallhaltig malm, om verksam- 
heten inte är tillståndspliktig enligt 13 §. 

4 kap 13 § 13.30 - 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för prov-
ändamål. 

4 kap 14 § 13.40 - 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller 
kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 - 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral 
eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 3,2 50 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 
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     Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 - 6H C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

     LIVSMEDEL OCH FODER 

     Animaliska råvaror 

5 kap 1 § 15.10 6.4a  
 

35 

75 

B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

a) mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår 

b) mer än 50 000 ton slakt vikt per kalenderår 

 
5 kap 2 § 15.20 - 20 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt  

per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. 

5 kap 3 § 15.30 - 8H C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

- 15.35 - 4H U Slakteri för en produktion baserad på mer än 5 men högst 50 ton slaktvikt 
per kalenderår. 

5 kap 4 § 15.40 6.4bi 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än  
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än 
endast frysning eller paketering. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt  
18 §. 

5 kap 5 § 15.41 - 80 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt 
ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamhet en inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §. 

5 kap 6 § 15.50   
 
 
 

10H 

20H 

10H 
 

20H 
 

35H 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §. 

a) chark och styckning, mer än 400 ton men högst 10 000 ton  

b) chark och styckning, mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton  

c) beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur), mer än 400 ton men högst 10 000 ton  

d) beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur), mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton  

e) slaktbiprodukter eller animaliskt avfall 

- 15.55 
 

 4H U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion upp 
till 400 ton per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig 
enligt 6 §. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 7 § 15.60 - 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på 

1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller 
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2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 §. 

Tillståndsplikten gäller inte 

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

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller  
9 §. 

5 kap 8 § 15.70 - 6H C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
till verkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast 
frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §. 

- 15.75 - 4H U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på upp till 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 

5 kap 9 § 15.80 -  
 

6H 

10H 

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

a) mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår  

b) mer än 500 ton men högst 18 500 ton per kalenderår 

- 15.85  4H U Rökeri för en produktion upp till 50 ton rökta produkter per kalenderår 

     Vegetabiliska  råvaror 

5 kap 10 § 15.90 6.4bii 
 
 

55 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av vegetabiliska råvaror för en produktion av 

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 

2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i 
rad under ett kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 § 
eller endast innebär paketering 

- 15.95 - 15H U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst  
75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om 
anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. 

Punkten gäll er inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten 
gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

 5 kap 11 § 15.100 - 12H C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
10 §. 

- 15.105 - 4H U Bageri som förbrukar mer än 1,5 ton torrjäst men högst 15 ton torrjäst 
eller 5 ton annan jäst men högst 50 ton annan jäst per kalenderår, om 
verksamheten inte anmälningspliktig enligt 11 §.  

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 12 § 15.110 
 

 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på 

1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
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utsläpp av vatten som leds till ett externtavloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 

2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1§. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §. 

5 kap 13 § 15.120 - 25H C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än  
2 000 ton råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §. 

- 15.125 -  
 
 

8H 
6H 
3H 

 

U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 2 000 
ton råvara per kalenderår 

a) mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton råvara per kalenderår 
b) mer än 100 ton men högst 1 000 ton råvara per kalenderår 
c) mer än 10 ton men högst 100 ton råvara per kalenderår 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 14 § 15.130 - 10H C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än  
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

- 15.135 -  
 
 
 
 

8H 

6H 

3H 

U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 2 000 
ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avlopps-reningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. 1 §. 

a) mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton råvara per kalenderår 

b) mer än 100 ton men högst 1 000 ton råvara per kalenderår 

c) mer än 10 ton men högst 100 ton råvara per kalenderår 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 15 § 15.140 -  
 

 

12H 

45H 

C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 
1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
10 §. 

a) mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår  

b) mer än 50 000 ton per kalenderår 

- 15.145 -  
 

8H 

4H 

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

a) mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår 

b) mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
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5 kap 16 § 15.150 
 
 
 
 
 

- 55 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en 
produktion av 
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 

av vatten som leds till ett externt avloppsrenings verk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 

2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §. 

5 kap 17 § 15.160 - 20H C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §. 

     Kombinerade råvaror 

5 kap 18 § 15.165 6.4biii 70 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade 
produkter, för en produktion av 

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas 
innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, 
eller 

2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar  
75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera  
5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukternas innehåll.  

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering. 

 
     Mjölk, oljor och fetter 

5 kap 19 § 15.170 6.4c 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel värde. 

5 kap 20 § 15.180 
 
 
 

-  
 

15H 

30H 

50H 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §. 
a) mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår  

b) mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår 

c) mer än 50 000 ton per kalenderår 

- 15.185 -  
 

10H 

6H 

4H 

 

U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undant ag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 
kalenderår. 
a) mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår 

b) mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår 

c) högst 50 ton med utsläpp av vassle som inte är av spillkaraktär 

Punkten gäll er inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 21 § 15.190 
 
 

-  
 
 
 

35 

55 

70 

B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §. 

a) mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår  

b) mer än 50 000 ton m en högst 100 000 ton per kalenderår 

c) mer än 100 000 ton per kalenderår 
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5 kap 22 § 15.200 - 10H C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §. 

- 15.205 -  
 
 

6H 

2H 

U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för 
en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

a) mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår 

b) mer än 1 ton men högst 10 ton per kalenderår 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Glass 

5 kap 23 § 15.210 - 35 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton 
per kalenderår, om verksamhet en inte är tillståndspliktig enligt 10 eller  
19 §. 

5 kap 24 § 15.220 -  
 
 

20H 

10H 

4H 

C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller  
23 §. 

a) mer än 5 000 ton men högst 15 000 ton per kalenderår 

b) mer än 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår 

c) mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår 

     Drycker 

5 kap 25 § 15.230 - 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än  
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

 
5 kap 26 § 15.240 

 
-  

 
 

10H 
16H 
35H 

C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §. 
a) mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår  
b) mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår 
c) mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår 

- 15.245 - 6H U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton men högst 10 
ton ren etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.246 - 6H U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller 
andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 27 § 15.250 
 

- 35 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 
1. malt, 
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller 
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår. 
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Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. 1 §. 

5 kap 28 § 15.260 - 20H C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 
000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 
§. 

- 15.265 - 8H U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 100 men högst 
1 000 kubikmeter maltdryck eller läskedryck per kalenderår.  
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Annan livsmedelstillverkning 

5 kap 29 § 15.270 - 75 B Anläggning för tillverkning av 
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 

om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio 
kubikmeter. 

- 15.275 - 8H U Anläggning för tillverkning av 
a) högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 
b) startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 

om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

5 kap 30 § 15.280 
 

-  C Anläggning för  
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller 
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 
§. 

 
  

 
 
 
 

  
10H 

 
30H 

 
55H 
10H 
10H 
10H 

  
a) mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller konfektyr per 

kalenderår. 
b) mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller konfektyr per 

kalenderår. 
c) mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 
d) mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår. 
e) rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
f) rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

- 15.285 -  
 

4H 
4H 

U Anläggning för tillverkning av mer än 1 ton choklad, konfektyr, 
pastaprodukter eller rostning av kaffe  
a) mer än 1 ton men högst 10 ton per kalenderår 
b) mer än 10 ton per kalenderår 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 31 § 15.290 
 

-  
 
 
 

B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per 
kalenderår, om verksamheten 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-30 §§, och 
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55 
80 

2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

a) mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår. 
b) mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår. 

5 kap 32 § 15.300 
 

- 16H 
 
 

C Anläggning för framställning av 
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-31 §§, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-31 §§, och  
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

- 15.305 -  
 

4H 

8H 

U Anläggning för framställning av mer än 10 ton livsmedel, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 10 eller 32 §§. 
a) mer än 10 men högst 100 ton livsmedel  
b) mer än 100 ton livsmedel 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 kap 33 § 15.310  6H C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-32 §§. 

     Foder 

5 kap 34 § 15.320 
 

6,5  
 
 
 
 
 
 
 

35 
80 

B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder 
genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där 
av framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel 
och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen 
baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår. 
a) mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår 
b) mer än 10 000 ton råvara per kalenderår 

5 kap 35 § 15.330 6.4bi 35 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än  
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än 
endast paketering. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34 
eller 39 §. 

5 kap 36 § 15.340 
 

-  
 
 
 
 
 

10H 
25H 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast 
paketering. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §. 
a) mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår. 
b) mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår. 

- 15.345 -  
 
 
 

U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast 
paketering. 
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4H 
4H 

a) mer än 10 men högst 100 ton per kalenderår  
b) mer än 100 ton per kalenderår 

5 kap 37 § 15.350 6.4bii 25 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i 

rad under ett kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39 § 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 38 § 15.360 - 10H C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. 
Anmälningsplikten gäller inte tillverkning av oljekakor från vegetabiliska 
oljor eller fetter, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 
§. 

- 15.365 -  
 
 

4H 
4H 

U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 5 000 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. 
a) mer än 10 men högst 100 ton per kalenderår  
b) mer än 100 ton per kalenderår 

5 kap 39 § 15.370 6.4biii 30 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade 
produkter, för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 
om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 
viktprocent eller mer, eller mer än det antal ton produkter per kalenderår 
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att 
multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukternas innehåll. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering. 

     TEXTILVAROR 

6 kap 1 § 17.10 
 

6,2 50 
 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 

- 35 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §, 
eller består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska 
föreningar per kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 -  
 
 
 

4H 
16H 

C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton 
textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
a) mer än 10 ton men högst än 100 ton textilmaterial per kalenderår 
b) mer än 100 ton textilmaterial per kalenderår 

- 17.35 - 4H U Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1 ton men högst 10 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1 ton men högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

     PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
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7 kap 1 § 18.10 6,3 50 B Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt 
pälsskinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 - 70 B Anläggning för  
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara 

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

kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § 
eller 29 kap. 30 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

-  
 
 
10H 
15H 

C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för 
en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §. 
a) mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn 
b) mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn 

- 18.35 -  
 

4H 
4H 

U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för 
en produktion av  
a) högst 1 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn 
b) mer än 1 ton men högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn 

     TRÄVAROR 

8 kap 1 § 20.05 6.10 30 B Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för 
en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter 
per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling mot 
blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 -  
 
 

15H 
25H 
30H 

C Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med 
träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19 
kap. 1 eller 2 §. 
a) högst 500 kubikmeter  
b) mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter 
c) mer än 10 000 kubikmeter 

8 kap 3 § 20.20 
 

-  
 

35 
 

55 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
a) mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per 

kalenderår.  
b) mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår 

 
8 kap 4 § 20.30 

 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 

16H 
 

25H 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 §. 
a) mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår 
b) mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 

kalenderår 

- 20.35 -  
 
 
 
 
 

U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst  
6 000 kubikmeter per kalenderår.  
Avser också mobil anläggning om verksamheten bedrivs mer än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Avgiften debiteras per 
uppställningstillfälle. 
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4H 
8H 

a) högst 1 000 kubikmeter  
b) mer än 1 000 men högst 6 000 kubikmeter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8H 

 
 
 

12H 
 
 

16H 
 
 

24H 
 
 

10H 

C 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. 
a) träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått eller på mer än 3 
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 

b) träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 
kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter fast mått eller på mer än 
20 000 men högst 50 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

c) träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 30 000 men 
högst 100 000 kubikmeter fast mått eller på mer än 50 000 men högst 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

d) träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 
kubikmeter fast mått eller på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 

e) pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 

- 20.45 - 2H U 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 100 men 

högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
2. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 300 men 

högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
3. pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår. 

8 kap 6 § 20.50 6.1c  
 

50 
70 

B Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, 
träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår. 
a) högst 20 000 kubikmeter per kalenderår  
b) mer än 20 000 kubikmeter per kalenderår  

8 kap 7 § 20.60 -  
 
 
 
 
 

8H 
16H 
24H 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 

andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 6 §. 

a) högst 5 000 kubikmeter per kalenderår  
b) mer än 5 000 men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår 
c) mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår 

- 20.65 - 3H U Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår. 

8 kap 8 § 20.70 
 

- 15 
 

B Anläggning för lagring av 
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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 §. 

8 kap 9 §  20.80 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

10H 
 

15H 
 

10H 
15H 

6 

C 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 §. 

a) mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning. 

b) mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning 

c) mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.  
d) mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 
e) mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.  

8 kap 10 § 20.90 - 6H C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på 

land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 

vatten. 

- 20.95 - 2H 
 
 
 

U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med vattenbegjutning eller lagring i vatten.  

     MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

9 kap 1 § 21.10 
 
 
 
 

6.1a  
 

90 
110 
70 
60 
75 
60 

A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra 
fibrösa material i industriell skala. 
a) högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår. 
b) mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår. 
c) massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
d) högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår. 
e) mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår. 
f) mer än 10 000 ton massa (returfiber) 

- 21.20 - 8H U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

9 kap 2 § 21.30 6.1b 55 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller 
kartong per kalenderår. 

9 kap 3 § 21.40 - 25 B Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell 
skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 §. 

- 21.45 - 6H U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 
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     FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 - 25H C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

10 kap 2 § 22.20 - 10H C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 22.30 - 20H B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

12H 
 
 

8H 
 

6H 

C 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 §. 

a) med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter 
men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

b) med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter 
men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

c) utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter 
framkallas per kalenderår. 

- 22.45 -  
4H 

 
 

2H 
 
 

U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där  
a) mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 

fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

b) mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.46 - 4H U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

     STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 §  23.05 - 110 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10 
 
 
 
 
 

1.3, 
1.4a, 
6.8 

 

75 
110 
140 

A Anläggning för 
a) tillverkning av koks, 
b) överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller 
c) tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig 

enligt 17 kap. 4 §. 

11 kap 3 § 23.20 - 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 2 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 4 § 23.30 
 
 

1,2  

140 
225 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.  
a) högst 500 000 ton per kalenderår. 
b) mer än 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 5 § 23.40 - 60 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. 

11 kap 6 § 23.50 - 60 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 
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     KEMISKA PRODUKTER 

12 kap 1 § 24.10 
 
 
 

4.1a-k, 
4.2a-e, 

4.4, 
4.5, 
4.6 

 
 

90 
 
 

A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 
1. organiska ämnen, 
2. kloralkali, eller 
3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per 

kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), 
bindemedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska eller animaliska 
oljor. 

12 kap 2 §  24.20 4.1a-k, 
4.2a-e, 

4.4, 
4.5, 
4.6 

50 B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka 
organiska ämnen. 
 
 

12 kap 3 § 24.40 
 

4.1a, 
4.1b, 
4.1d, 
4.1f, 
4.1h, 
4.1i, 
4.1k 

90 
 

B Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell 
skala tillverka 
1. ytaktiva ämnen (tensider), 
2. bindemedel för färg och lack, eller 
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

12 kap 4 § 24.50 - 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
1. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, 
b) organiska syror, eller 
c) biopolymerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

12 kap 5 § 24.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2a-e, 
4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 
110 
35 

35 

B Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller 
biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande 
gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra oorganiska 
ämnen. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till 

bassängbad, 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv 

klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap. 1 eller 2 §, 

eller 
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §. 

a) fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel. 
b) sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel. 
c) acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd gas. 
d) andra oorganiska ämnen än de som nämns i a-c. 

12 kap 6 § 24.81 - 20H C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle 
ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala. 

12 kap 7 § 24.90 - 20H C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 8 § 24.100 - 16H C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
denna förordning. 
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12 kap 9 § 24.110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
45 
35 
35 

25 
 

 
 

B 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, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad 
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, 

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. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. 
a) mer än 20 000 ton per kalenderår. 
b) mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
c) mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och lack per kalenderår. 
d) mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår (utom färg och 

lack). 
e) högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller 

tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”. 
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12 kap 10 § 24.120 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25H 
 
 

20H 
12H 

 
10H 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 9 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 9 §, 

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 9 §. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 §. 
a) mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 

gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 

b) naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
c) mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 
d) mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-

, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.125 -  
 

8H 
4H 

 
8H 

U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka  
a) högst 10 ton färg eller lack, rengöringsmedel eller  
b) högst 10 ton kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår. 
c) högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 

tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 11 § 24.130 - 20H C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.135 - 8H 
 

U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
a) mer än 1 men högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
b) mer än 1 men högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår. 

12 kap 12 § 24.140 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

35H 
20H 
12H 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. 
a) mer än 100 ton kalenderår. 
b) mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
c) mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
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6H d) högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 13 § 24.150 - 20H C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1-12 
§§. 

12 kap 14 § 24.160 3.1c 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår. 

- 24.165 - 10H U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår. 

     GUMMI OCH PLASTVAROR 

13 kap 1 § 25.10 
 
 
 

-  
 
 
 
 

40 
 

60 

B 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. 2 §. 

a) mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår 

b) mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 

8H 
 

12H 
 

20H 
 

30H 

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

kalenderår. 
b) mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 
c) mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 
d) mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- 25.15 - 2H U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

30 
 
 
 

20 
 
 

B 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. 
a) polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
b) polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast 
om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 

c) polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 
ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 - 12H C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
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- 25.35 - 2H U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 5 § 25.40 - 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 25.50 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

4H 
8H 
16H 
4H 

 
6H 

 
8H 

 
16H 

 
25H 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 

eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 
a) mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
b) mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
c) mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
d) mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 

eller kalandrering med plast. 
e) mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 

eller kalandrering med plast  
f) mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
g) mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
h) mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 

kalandrering med plast. 

 25.55 - 2H U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 

- 25.56 - 2H U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

     ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 

     Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.10 3.3, 3.4 50 B Anläggning för 
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, 

eller 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive 

tillverkning av mineralull. 

- 26.15 - 10H U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

14 kap 2 § 26.20 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

20 
 

35 

B 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 §. 
 
a) mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenik-

föreningar förbrukas per kalenderår. 
b) mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
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20 

c) mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

d) mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

 
14 kap 3 § 26.30 - 10H C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 

av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 

- 26.35 - 4H U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 
av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 1 ton men högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

14 kap 4 § 26.40 - 20H C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 5 § 26.50 3,5 35 B Anläggning för att genom bränning 
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger 

fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 
kilogram per kubikmeter. 

14 kap 6 § 26.51 - 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.52 - 4H U Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 1 ton men högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 
används. 

14 kap 7 § 26.60 - 25H C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §. 

- 26.65 - 4H U Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton men högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips 

14 kap 8 § 26.70 3.1a 130 A Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.75 - 8H U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår. 

14 kap 9 § 26.80 - 130 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

14 kap 10 § 26.90 3.1b 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 11 § 26.100 - 20H C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter 
per år, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §. 
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- 26.105 - 6H U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 
produktion på högst 5 ton per kalenderår. 

14 kap 12 §  26.110 - 12H C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

- 26.115 - 4H U Anläggning för tillverkning av mer än 50 ton men högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår eller 
3. varor av gips per kalenderår. 

14 kap 13 § 26.120 - 25H C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. 

     Andra icke- metalliska mineraliska produkter 

14 kap 14 § 26.130 3,2 55 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter. 

14 kap 15 § 26.140 - 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 16 § 26.150 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

20H 
12H 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

a) inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
b) utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

- 26.155 - 2H U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

14 kap 17 § 26.160 - 10H C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 §. 

     STÅL OCH METALL 

15 kap 1 § 27.10 
 
 
 
 
 
 

2,2  
 
 
 
 

160 
100 

 
60 
 

50 

A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om 
produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

a) om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 
b) om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per 

kalenderår. 
c) om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 100 000 ton per 

kalenderår. 
d) anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen 

överstiger 15 000 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

70 
60 

A Anläggning för 
1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 
2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 3 §. 

a) mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. 
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b) högst 50 000 ton per kalenderår. 

 
15 kap 3 § 27.30 

 
2.3a-c  A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 

1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår, 
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule 

och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller 
3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 

som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår. 

  
 
 
 
 
 

 120 
80 
 

80 
 

60 
 
 
 

50 
 
 

30 
 
 
 

15 
 

 
60 
 
 

50 
 
 
 

30 
 
 
 

15 
 

 a) Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 
b) Varmvalsning av mer än 120 000 ton men högst 500 000 ton råstål per 

kalenderår. 
c) Hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule 

och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt. 
d) Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 

som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

e) Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

f) Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

g) Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av högst 100 ton per kalenderår. 

h) Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med 
utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

i) Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med 
utsläpp av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

j) Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med 
utsläpp av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

k) Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger  
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 
process- eller sköljvatten. 

15 kap 4 §  27.31 - 40 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av 
mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 5 § 27.32 
 
 

-  
 

45 
30 

B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av 
högst 100 000 ton stål. 
a) mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
b) högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 6 § 27.40 
 
 

2,4  
 

35 
 

40 
 

B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller 
stål per kalenderår. 
a) mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 

där form- eller gjutsand används. 
b) mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 

används. 
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15 
 

25 

c) mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 

d) mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller 
gjutsand används. 

15 kap 7 § 27.50 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

20 
25 

B Anläggning för gjutning för en produktion av 
1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 6 §, eller 
2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
14 §. 

a) mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår  
b) mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår 

15 kap 8 § 27.60 - 6H C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 6, 7 eller 14 §. 

- 27.65 - 2H U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 9 § 27.70 
 

2.5a  
 
 
 
 
 

25 
35 
70 
120 

 
20 
30 
50 
100 

A Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer 
än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
Ur malm eller slig: 
a) mer än 1 000 men högst 3 000 ton 
b) mer än 3 000 men högst 20 000 ton 
c) mer än 20 000 men högst 80 000 ton 
d) mer än 80 000 ton 
Ur sekundärt råmaterial (skrot mm): 
e) mer än 1 000 men högst 3 000 ton 
f) mer än 3 000 men högst 20 000 ton 
g) mer än 20 000 men högst 80 000 ton 
h) mer än 80 000 ton 

15 kap 10 § 27.80 2.5a 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-
järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. 

15 kap 11 § 27.90 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

45 
 

75 
 

120 

A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 
1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier, eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §. 

a) mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
b) mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 
c) mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
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15 kap 12 § 27.91 - 20 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-
järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska 
processer. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

 
15 kap 13 § 27.100 

 
 
 
 
 

2.5b  
 
 

130 

95 
 

70 

A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än  
1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

a) mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
b) mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per 

kalenderår. 
c) mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per 

kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101 
 
 

2.5b 70 B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinnings-produkter, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än  
5 000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 

- 25 B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, 
inklusive framställning av legeringsmetall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 

-  
 
 

25 
45 
85 
120 

B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall 
ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 9-15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
a) högst 3 000 ton per kalenderår. 
b) mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
c) mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
d) mer än 80 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 

-  
 
 
 

8 
15 
25 
35 
50 
90 

B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 §. 
a) mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 
b) mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
c) mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
d) mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
e) mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
f) mer än 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 - 5H C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13, 14 eller 17 §. 

- 27.145 - 2H U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 

     METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 
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16 kap 1 § 28.10 
 
 
 
 
 

2,6  
 
 
5 
10 
 

20 
 

35 

B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter. 
a) mer än 10 men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
b) mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 
c) mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 
d) mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- 28.15 - 4H U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

15 
 

25 
 

40 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 
om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 

kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 
a) mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 
b) mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 
c) mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 
d) mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 

15 
 

25 
 

40 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter 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. 
a) mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avlopp 
b)  
c)  
d) svatten per kalenderår. 
e) mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 
f) mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 
g) mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.40 - 8H C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 
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- 28.45 - 2H U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten 
ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 
16 kap 5 § 28.50 

 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
5 
10 
 

15 
 

25 
 

10 
15 
 

25 
 

40 

B 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 §. 
Med uppsamling och filter: 
a) Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
b) Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår. 
c) Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 
d) Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Utan uppsamling och filter: 
e) Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
f) Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår. 
g) Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 
h) Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.60 - 8H C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

- 28.65 - 4H U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 
om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 7 § 
 

28.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8H 
12H 

C Anläggning för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 

3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 

mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 

men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 

till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

a) Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 
b) Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter ovan. 

- 28.701 - 4H U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
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1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 19 kap. 1-5 §§, 

2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 

högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram 

per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 

till högst 500 kilogram per kalenderår. 

16 kap 8 § 28.71 - 6H C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §. 

16 kap 9 § 28.80 - 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort 
lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §. 

16 kap 10 § 28.90 -  
 
 

4H 
15 

C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort 
lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 
kap. 1, 2 eller 4 §. 
a) högst 1 ton metallgods per kalenderår 
b) mer än 1 men högst 50 ton metallgods per kalenderår  

     ELEKTRISKA ARTIKLAR 

17 kap 1 § 31.10 - 125 A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, 
bly eller kvicksilver ingår. 

17 kap 2 § 31.20 - 55 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte 
kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 

17 kap 3 § 31.30 - 10H C Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande 
ljuskällor. 

17 kap 4 § 31.40 6,8 145 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller 
grafitisering. 

17 kap 5 § 31.50 - 140 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 - 15H C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

     METALLBEARBETNING 

     Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 - 15H C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 - 8H C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

     Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

140 
 

100 
 

B 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. 
a) fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton. 
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80 
 

40 
 

100 
 

60 
 

30 

b) fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 

c) fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

d) fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

e) fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

f) fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

g) fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 
18 kap 4 § 34.40 - 25H C 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§. 

- 34.45 - 6H U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
a) högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 

högst 3,5 ton, eller  
b) högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 

än 3,5 ton. 

     Järnvägsutrustning och flygplan 

18 kap 5 § 34.50 - 25H C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

     Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 34.60 - 90 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en 
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 
kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 

- 50 
 

B 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. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

8H 
12H 
18H 
25H 

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
1–10 §§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
a) större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 
b) större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
c) större än 10 kubikmeter men högst 15 kubikmeter. 
d) större än 15 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
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- 34.85 -  
 
 
 

2H 

4H 

U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna.  
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
a) högst 200 liter  
b) större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. 

 34.86   
 

2H 
4H 
4H 

U Annan verkstad än som avses under punkterna 34.10 - 34.85 vars yta, 
inklusive yta för montering, uppgår till 
a) mer än 50 men högst 500 kvadratmeter. 
b) mer än 500 men högst 1 500 kvadratmeter. 
c) mer än 1 500 kvadratmeter. 

 
     Gas- och oljeplattformar 

18 kap 9 § 35.10 - 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja 
eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

     Skeppsvarv 

18 kap 10 § 35.20 - 8H C Skeppsvarv 

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 § 39.10 6,7 75 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en 
förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer 
än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår. Med förbrukning 
avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt 
eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även 
återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel 
som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.20 
 

- 55 
 

B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas  
1. med mer än 25 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 

lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 

vegetabilisk olja, 
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska 

produkter, eller 
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 

eller andra beläggningspreparat. 
q) Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 

19 kap 3 § 39.30 - 10H C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
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2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med 
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge 
ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge 
nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”, 

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 

raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 

19 kap 4 § 39.40 - 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 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 
meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.  
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 

19 kap 5 § 39.50 
 
 
 
 
 
 

- 10H 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §. 

- 39.55 - 6H U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg organiska eller 
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma 
som i 1 § andra stycket. 

     HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER 

20 kap 1 § 39.60 
 

- 20 
 

B 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 som, enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
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meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 
000 ton per kalenderår, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen 
lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 
20 kap 2 § 39.70 - 12H C Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, och  

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk 
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid 
ett och samma tillfälle, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen 
lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

- 39.75 - 4H U 1. Anläggning för lagring av 
gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
"frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, och 

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk 
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid 
ett och samma tillfälle, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen 
lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 - 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.85 - 4H U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 - 6H C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 

- 39.95 - 4H U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 
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     GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

     Gas- och vätskeformiga bränslen 

21 kap 1 § 40.05 1.4b 55 B Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en 
total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §. 

21 kap 2 § 40.10 - 35 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt 
bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § 
eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §. 

21 kap 3 § 40.20 - 16H C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §. 

     Kärnkraft 

21 kap 4 § 40.30 - 120 A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

     Förbränning 

21 kap 5 § 40.40 1,1 100 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
300 megawatt. 

21 kap 6 § 40.50 1,1 40 
 
 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50 
megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §. 

21 kap 7 § 40.51 - 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §. 

21 kap 8 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6H 
 
 

10H 
 
 

10H 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja 

eller bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja 

eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 

elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 

eller 9 §. 
a) Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 

megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller 
bränslegas. 

b) Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas 
används.. 

c) Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller 
bränslegas 

- 40.65 - 4H U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 
10 megawatt.  

21 kap 9 § 40.70 -  
 

4H 
8H 
12H 

C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt. 
a) högst 3 MW 
b) mer än 3 men högst 10 MW 
c) mer än 10 men högst 20 MW 
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     Vindkraft 

21 kap 10 § 40.90 - 12 B Verksamhet med 
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om 

vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades. 

21 kap 11 § 40.95 - 10 B 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  
10 §. 

21 kap 12 § 40.100 -  
4H 
8H 

8H 

C 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 10 
eller 11 §. 

- 40.105 - 2H U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 
meter. 

     Värme- och kylanläggningar 

21 kap 13 § 40.110 - 16H C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen 
eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 14 § 40.120 - 4H C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten 
för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

     VATTENFÖRSÖRJNING 

- 41.90 - 2H U Vattenverk  

     AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10 -  A 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 
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radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen. 

     FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 

- 8H 
 
 
 

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

- 50.15 -  

2H 
4H 

 

U Anläggning för tvättning av 
a) färre än 1 500 personbilar 
b) fler än 1 500 men högst 5 000 personbilar per kalenderår, 

färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 

-  
 
 
 
 
 

3H 
6H 

 
 

8 

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

mer än 1 miljon men högst 5 miljoner normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 

c) mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle eller mer än 5 miljoner 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 

- 50.25 - 2H U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle eller högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle för försäljning. 

- 50.30 -  

3H 
4H 
6H 

U Fordonsverkstad vars yta uppgår till 
a) mer än 50 men högst 500 kvadratmeter. 
b) mer än 500 men högst 1 500 kvadratmeter 
c) mer än 1 500 kvadratmeter 

     HAMNAR OCH FLYGPLATSER  

     Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

10 
30 
60 
100 
160 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en brutto-dräktighet på 
mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

a) Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår. 
b) Allmän hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår 
c) Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår. 
d) Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår. 
e) Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår. 

24 kap 2 § 63.20 - 14H C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
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Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §. 

 63.25  2H U Småbåtshamn 

     Flygplatser 

24 kap 3 § 63.30 
 
 

-  
 
 

30 
60 

160 
 

180 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt  
4 §. 
a) högst 5 000 landningar per kalenderår. 
b) mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår. 
c) mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår. 
d) mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 - 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.45 - 8H U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 - 3H C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 
eller 4 §. 

- 63.55 - 2H U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 

     LABORATORIER 

25 kap 1 § 73.10 - 15H C 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. 

- 73.15 -  
 

2H 
4H 
8H 

U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 
000 kvadratmeter med de undantag som anges i 1 §. 
a) högst 300 kvadratmeter  
b) mer än 300 men högst 1 000 kvadratmeter 
c) mer än 1 000 men högst 5 000 kvdratmeter 

     TANKRENGÖRING 

26 kap 1 § 74.10 - 15 
 
 

B 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, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”. 
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26 kap 2 § 74.20 - 12H C 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 §. 

 
     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

27 kap 1 § 85.10 -  

12H 
25H 

C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 
a) fler än 200 men högst 700 vårdplatser  
b) fler än 700 vårdplatser 

- 85.15 - 4H U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 - 10H C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 
som steriliseringsmedel. 

- 85.25 - 3H U Tandläkarmottagning 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 §  90.10 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 

40 
 
 

60 
 
 

80 
 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer 
eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter.  

a) Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller 
mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

b) Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer 
eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter. 

c) Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter  

28 kap 2 § 90.20 
 

- 20H 
 

C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 90.21 -  
 

6H 
10H 

U Avloppsanläggning som är dimensionerad för högst 200 
personekvivalenter. 
a) 26  -100 pe 
b) 101 – 200 pe 

28 kap 3 § 90.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

60 
 

80 

B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera 
sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 
10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 
kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 
8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 
19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan 
verksamhetsutövare. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
a) Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en 

annan verksamhetsutövare.  

b) Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana 
anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare. 

c) Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som 
drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.  

     AVFALL 
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     Mellanlagring 

29 kap 1 § 90.30 
 
 
 
 
 

- 20 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig 

enligt 1. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid 
än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

29 kap 2 § 90.40 -  
 
 
 
 
 
 
 

4H 
6H 
12H 

C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 

bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

a) mer än 10 men högst 2 500 ton  
b) mer än 2 500 men högst 5 000 ton 
c) mer än 5 000 men högst 10 000 ton 

29 kap 3 § 90.45 5,5 40 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid 
något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

29 kap 4 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid 
något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 

det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

29 kap 5 § 90.60 - 6H C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte 

uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till 

     a) mer än 5 ton oljeavfall, 
b) mer än 30 ton blybatterier, 
c) mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
d) mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e) mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 

det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
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2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte 
vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt 
avfall, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 90.65 -  

2H 
2H 

U Anläggning för mellanlagring av hushållens farliga avfall 
a) i särskilda miljöstationer 
b) i detaljhandeln som mottar uttjänta produkter av eget sortiment 

     Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning 

29 kap 6 § 90.70 
 
 
 

-  
 
 
 
 

20 
35 

B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

a) större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
b) större än 75 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.80 - 12H C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6§. 

29 kap 8 § 90.90 - 12H C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som 
består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

29 kap 9 § 90.100 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

80 

B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än 
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §. 
a) den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst  

50 000 ton per kalenderår. 
b) den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 10 § 90.110 
 
 
 
 

-  
 
 
 

5H 
10H 
15H 
20H 

C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §. 

a) mindre än 2 500 ton avfall per kalenderår. 
b) större än 2 500 ton men högst 5 000 ton avfall per kalenderår. 
c) större än 5 000 ton men högst 7 500 ton avfall per kalenderår. 
d) större än 7 500 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 

     Uttjänta motordrivna fordon 

29 kap 11 § 90.119 
 
 
 

- 20 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, 
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta 
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 

29 kap 12 § 90.120 - 12H C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, 
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

     Användning för anläggningsändamål 
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29 kap 13 § 90.130 - 16 
 

B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är 
ringa. 

29 kap 14 § 90.140 -  
 

2H 
4H 

6H 
10H 

C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

a) högst 1 000 ton per kalenderår  
b) mer än 1 000 men hösdt 10 000 ton per kalenderår 
c) mer än 10 000 men högst 20 000 ton per kalenderår 
d) mer än 20 000 ton per kalenderår 

     Biologisk behandling 

29 kap 15 § 90.150 - 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §. 

29 kap 16 § 90.160 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

16 
32 
64 

B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §. 

a) större än 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
b) större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
c) större än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

4H 
 

8H 
 

2H 

C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är 

större än 10 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 

kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
15, 16, 49 eller 50 §. 
a) Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är 

större än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

b) Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är 
större än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

c) Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 

- 90.175 - 2H U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per 
kalenderår. 

     Förbränning 

29 kap 18 § 90.180 
 
 
 
 

5.2b  
 

200 
140 
80 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

a) mer än 25 000 ton per kalenderår. 
b) mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
c) mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 19 § 90.181 
 
 
 
 

5.2b  
 

200 
140 
80 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

a) mer än 25 000 ton per kalenderår. 
b) mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
c) mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 20 § 90.190 - 30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 18 §. 

29 kap 21 § 90.191 - 30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 18 §. 

 
29 kap 22 § 90.200 5.2a 120 A Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 

avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

29 kap 23 § 90.201 5.2a 120 A Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

29 kap 24 § 90.210 5.2a 80 B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 §. 

29 kap 25 § 90.211 5.2a 80 B Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte  
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 26 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
16 
30 

B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 50 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 
eller 24 §. 
a) större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
a) större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
b) större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 27 § 90.221 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
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15 
20 
30 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 
eller 25 §. 

a) större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
b) större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
c) större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 28 § 90.230 - 4H C Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 
26 §. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast  
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, 

eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

 
29 kap 29 § 90.231 - 6H C Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns 

yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 
27 §. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, 

eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

- 90.235 - 4H U Förbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 23-29 §§. 
Undantaget är anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, 

eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

     Animaliska biprodukter 

29 kap 30 § 90.240 
 
 
 
 
 

6,5  
 
 
 

30 

60 

B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår 
bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, 
kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §. 

a) mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter. 
b) mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 

29 kap 31 § 90.250 - 16H C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår 
bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 
2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §. 

29 kap 32 § 90.260 - 12H C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34 
§. 

     Uppläggning 

29 kap 33 § 90.270 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 

15 
30 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 

a) mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
b) mer än 2 500 ton 
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29 kap 34 § 90.280 -  6H C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, 
eller 

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

- 90.285 - 2H U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

     Deponering 

29 kap 35 § 90.290 5,4 120 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 36 § 90.300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,4  
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
30 
56  

B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om  
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 

25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §. Den tillförda mängden är 

a) större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
b) större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
c) större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 37 § 90.310 
 
 
 

-  
 
 

15 
25 
40 

B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36 
eller 41 §.  Den tillförda mängden avfall är  
a) högst 2 500 ton per kalenderår 
b) större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
c) större än 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 38 § 90.320 
 
 
 

5,4  
 

120 

160 
225 

A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är större än 10 000 ton per kalenderår. Den tillförda mängden är 

a) större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
b) större än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
c) större än 100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 39 § 90.330 5,4 32 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden är 
1. avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 

25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §. 

29 kap 40 § 90.340 
 

-  
 

15 
32 

B Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §. 
a) högst 1 000 ton per kalenderår  
b) större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår 

29 kap 41 § 90.341 - 6H C Sluttäckt anläggning för deponering av avfall 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. 

     Annan återvinning eller bortskaffande 
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29 kap 42 § 90.350 - 120 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av 
uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §. 

29 kap 43 § 90.360 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
8 
20 
 

30 

B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av 
uppgrävda massor. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §. 

a) högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår. 
b) mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor per 

kalenderår. 
c) mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år. 

29 kap 44 § 90.370 - 16H C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §. 

29 kap 45 § 90.375 - 15H C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid 
platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är 
högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden 
avfall som behandlas är högst  
2 000 ton. 

29 kap 46 § 90.380 
 
 
 
 

- 20 B Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i 
den verksamhet där anläggningen finns. 
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning 
eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §. 

29 kap 47 § 90.390 - 8H C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

29 kap 48 § 90.400 
 

- 20 
 
 

B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter 
som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade 
klorfluorkarboner eller halon. 

29 kap 49 § 90.405 5.3ai-iv 
 

40 B Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall genom 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller 
4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska. 
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än 
12 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

29 kap 50 § 90.406 5.3av, 
5.3bi-

iv 

50 B Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att återvinna eller 
bortskaffa, annat avfall än farligt avfall genom biologisk behandling, 
förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av 
slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, 

eller 
2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och 

verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling. 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

29 kap 51 § 90.410 - 100 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än  
100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§. 

29 kap 52 § 90.420 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

80 

50 
30 
20 
15 

B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6-10, 13-17, 22-37 och 44-51 §§. 

a) större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
b) större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
c) större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
d) större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
e) större än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 53 § 90.430 - 20H C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
1, 2, 6-10, 13-17, 22-37, 44, 45 och 49-52 §§. 

29 kap 54 § 90.435 
 
 
 
 
 

5.1a-k  
 
 
 
 
 
 
 

225 
140 
65 

A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett 
förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, 
D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927), om 
den tillförda mängden farligt avfall är större än  
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18, 
19, 38 eller 39 §. 

a) större än 25 000 ton per kalenderår. 
b) större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
c) större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 55 § 90.440 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

225 
140 
65 

A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen 
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och 
54 §§. 

a) större än 25 000 ton per kalenderår. 
b) större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
c) större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 56 § 90.450 
 
 
 

- 20 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen 
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. förorenade uppgrävda massor, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

4, 5, 8, 11-14, 18-26, 30-34, 38-48, 54 och 55 §§. 

     Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 
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29 kap 57 § 90.455 - 120 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 

29 kap 58 § 90.456 5,6 120 A Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall. 

29 kap 59 § 90.457 - 65 A Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 58 §. 

29 kap 60 § 90.458 - 80 B Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall. 

     Radioaktivt avfall 

29 kap 61 § 90.460 - 100 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av 
radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall. 

29 kap 62 § 90.470 - 100 A Anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av 
använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 61 §. 

 
     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 - 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra 
sprängladdningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 

-  
 
 

2H 
4H 
6H 

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

a) mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 
b) mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 
c) mer än 100 000 skott per kalenderår. 

- 92.25 - 2H U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst  
5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3 § 92.30 - 4H C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

- 92.40 - 2H U Golfbana 

     TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 -  
 
 
 
 
 

8H 
10H 

C 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. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
a) mer än 2 ton men högst 10 ton 
b) mer än 10 ton 

- 93.15 -  

4H 
5H 
8H 

U Tvätteri som inte är anmälningspliktigt enligt 1 § eller 19 kap 3 § 
a) högst 1 ton tvättgods per dygn 
b) mer än 1 ton men högst 10 ton tvättgods per dygn 
c) mer än 10 ton tvättgods per dygn 

     BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 § 93.20 - 16 B Krematorium. 

     ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
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     Verksamheter där det krävs särskild bedömning 

FMH 26a §  - 4H C Verksamheter som avses i 26a § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd och som kräver särskild bedömning om verksamheten ska 
tillståndsprövas enligt 9 kap 6 § MB.  
Om tillsynsmyndigheten finner att verksamheten eller åtgärden ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, ska myndigheten förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. 

     Lackering m.m. 

- 100.10 -  
6H 
4H 

U Förbrukning av  
a) mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
b) minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton 

pulver per kalenderår. 

 
     Hantering av brom- eller fluorkarboner 

- 101.10 -  
6H 

 
4H 

 
2H 

U Omtappning av  
a) mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 

per år.  
b) mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
c) högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 

per år. 

- 101.20 -  
6H 

 
4H 

 
2H 

U Omtappning av  
a) mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 

per år. 
b) mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
c) högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 

per år. 
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Taxebilaga 3 

 
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2023 
Inom parentes taxa för 2022. 
 
Timtaxa 1026 kr (990 kr) 
 
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023 
 
Timtaxa (timavgift): 1100 kr (990 kr)  
 
Avgift för registrering av livsmedelsanläggning 1100 kr (990 kr) 
 
Avgift för omprovtagning av livsmedelsprov: timtaxan + analyskostnaden =  
1100 kr + analyskostnad (990 kr + analyskostnad) 
 
 
Taxa för tillsyn av avloppsanläggning 1-25 personekvivalenter 2023 
 
Fast avgift: 2 timmar (timtaxa) 
 
Taxa enligt Strålskyddslagen 2023 
 
Timtaxa 1026 kr (990 kr) 
 
Taxa för tillsyn av animaliska biprodukter 2023 
 
Timtaxa 1026 kr (990 kr) 
 
Taxa för tillsyn av försäljning av tobak  

 
Timtaxa 1026 kr (990 kr) 
 

Taxa för tillstånd för försäljning av tobak 2023 
 
Fast avgift 4 150 (4000 kr) kr 
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Förslag taxor 2023 som beslutas med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget innebär en 
helt ny struktur för taxor. 

Nuvarande taxa bygger till största del på bostadens area, där en formel används som utgår från ett 
antal olika parametrar som beskriver byggnadens storlek. Taxa saknas också för stora delar av de 
åtgärder som kräver bygglov eller en bygganmälan, vilket kräver att man istället utgår från 
timdebitering. Sammantaget innebär nuvarande taxa stora svårigheter för en sökande att i förväg 
kunna avgöra vad taxan blir i det specifika fallet.  

Det nya förslaget (A1-A19 i detta dokument) bygger istället på en uppskattning av tidsåtgång för olika 
arbetsmoment kopplad till ett lov eller anmälan. Förslaget är också mer omfattande för vilka 
åtgärder som ingår. Det nya taxeförslaget ger en transparent taxa som den sökande tydligt själv kan 
utläsa.  

Eftersom den nuvarande taxan innehåller flera parametrar kring bostadens storlek är det inte enkelt 
att jämför de två taxesystemen. I tabellen nedan jämförs några vanligt förekommande lov och 
anmälningsärenden. Nuvarande taxa visas i denna jämförelse både utifrån 2022 års taxa samt med 
uppräkning enligt prisbasbelopp som normalt sker till 2023 års nivå. För anmälningsärenden har vi i 
detta arbete uppmärksammat att nuvarande uttagen taxa inte motsvarar det nedlagda arbetet och 
föreslagen avgift är därför mer kraftigt höjd. 

För ärendetyper som inte är vanligt förekommande och där det därför är svårt att uppskatta 
arbetstid har Kinda kommun använts som referenspunkt. 

För A20 som utgör planavgift, har taxan justerats för att bättre avspegla kommunens kostnad att ta 
fram detaljplaner. För närvarande finns endast en detaljplan som finansieras med planavgift. 

Ärende Nuvarande taxa 2022 Nuvarande taxa 
uppräknad till 2023 

Förslag ny taxa 

Nybyggnad av 
enbostadshus 150 
kvm planenligt 

19 801kr 21 524 kr 23 100 kr 

Nybyggnad av 
enbostadshus 
avvikelse från 
detaljplan/utanför 
detaljplanerat område 

24 752 kr 26 905 kr 27 300 kr 

Nybyggnad av 
fritidshus 150 kvm 
planenligt 

19 801kr 21 524 kr 18 900 kr 

Nybyggnad av 
fritidshus avvikelse 
från 
detaljplan/utanför 
detaljplanerat område 

24 752 kr 26 905 kr 24 500 kr 

Bygganmälan 
Attefallshus 

1392kr 1513 kr 3 500 kr 

Planavgift    
Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus 

57 960 kr 63 000 kr 50 000 kr 
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Nybyggnad av ett 
fritidshus med högst 
två bostäder 

57 960 kr 63 000 kr 40 000 kr 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

57 960 kr 63 000 kr 35 000 kr 

Tillbyggnad 28 980 kr 31 500 kr 25 000 kr 
Annan ändring än 
tillbyggnad 

28 980 kr 31 500 kr 25 000 kr 

  
Taxetabeller för lov, anmälan, planavgift 

Gäller från 2023-01-01 
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och 
timdebitering, se kommunens taxebestämmelser. 

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).  

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL. 

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009. 
Timdebitering är 1300 kr/h 

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Planenligt 23 100 kr 

A 1.2 Avviker från detaljplan 27 300 kr 

A 1.3 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset. Utanför planlagt område 27 300 kr 

A 1.4 Planenligt 18 900 kr 

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 500 kr 

A 1.6 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset. Utanför planlagt område 24 500 kr 

A 1.7 Planenligt 5 740 kr 

A 1.8 Avviker från detaljplan 7 840 kr 

A 1.9 

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 7 840 kr 

A 1.10 Planenligt 4 340 kr 

A 1.11 Avviker från detaljplan 5 740 kr 

A 1.12 

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 5 740 kr 
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A 1.13 Planenligt 7 140 kr 

A 1.14 Avviker från detaljplan 8 540 kr 

A 1.15 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 8 540 kr 

A 1.16 Planenligt 5 040 kr 

A 1.17 Avviker från detaljplan 6 440 kr 

A 1.18 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 6 440 kr 

A 1.19 Planenligt 6 440 kr 

A 1.20 Avviker från detaljplan 8 540 kr 

A 1.21 

Ändring, med tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 8 540 kr 

A 1.22 Planenligt 4 340 kr 

A 1.23 Avviker från detaljplan 6 440 kr 

A 1.24 

Ändring, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 6 440 kr 

A 1.25 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i 
en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

50% av full avgift 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Planenligt 23 100 kr 

A 2.2 Avviker från detaljplan 28 000 kr 

A 2.3 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 28 000 kr 

A 2.4 Planenligt 21 700 kr 

A 2.5 Avviker från detaljplan 24 500 kr 

A 2.6 

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 24 500 kr 

A 2.7 Planenligt 38 500 kr 

A 2.8 Avviker från detaljplan 41 300 kr 

A 2.9 

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 41 300 kr 

A 2.10 Planenligt 58 100 kr 

A 2.11 Avviker från detaljplan 66 500 kr 

A 2.12 

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 66 500 kr 

A 2.13 Planenligt 98 000 kr 

A 2.14 Avviker från detaljplan 109 200 kr 

A 2.15 

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 109 200 kr 

A 2.16 Planenligt 10 500 kr 

A 2.17 Avviker från detaljplan 12 600 kr 

A 2.18 

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 12 600 kr 

A 2.19 Planenligt 7 700 kr 

A 2.20 Avviker från detaljplan 9 800 kr 

A 2.21 

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 9 800 kr 

A 2.22 Planenligt 12 600 kr 

A 2.23 Avviker från detaljplan 14 700 kr 

A 2.24 

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 14 700 kr 

A 2.25 Planenligt 6 300 kr 

A 2.26 

Fasadändring, med tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 9 100 kr 
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A 2.27 Planenligt 4 900 kr 

A 2.28 

Fasadändring, utan tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 7 700 kr 

A 2.29 Planenligt 6 300 kr 

A 2.30 Avviker från detaljplan 9 100 kr 

A 2.31 

All övrig ändring, med tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 9 100 kr 

A 2.32 Planenligt 4 900 kr 

A 2.33 Avviker från detaljplan 7 700 kr 

A 2.34 

All övrig ändring, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 7 700 kr 
    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
3 500 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

7 700 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

50% av full avgift 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

50% av full avgift 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner 
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och 
för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen 
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller 
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 
    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt Planenligt 5 600 kr 
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A 5.2 Avviker från detaljplan 7 000 kr 

A 5.3 

eller väsentlig ändring av mur eller plank, med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 7 000 kr 

A 5.4 Planenligt 4 200 kr 

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 600 kr 

A 5.6 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 5 600 kr 

A 5.7 Planenligt Timdebitering 

A 5.8 Avviker från detaljplan Timdebitering 

A 5.9 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Utanför planlagt område Timdebitering 

A 5.10 Planenligt Timdebitering 

A 5.11 Avviker från detaljplan Timdebitering 

A 5.12 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område Timdebitering 

A 5.13 Planenligt 4 200 kr 

A 5.14 Avviker från detaljplan 6 300 kr 

A 5.15 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av transformatorstation 

Utanför planlagt område 6 300 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    Timdebitering 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Timdebitering 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 7 000 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd 

6 300 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd 

3 500 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

7 000 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

4 200 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 7 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 2 800 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 2 660 kr 
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A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 3 500 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp 
i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 8 400 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 5 600 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 

5 600 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 

4 200 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 
a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 

5 600 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 
a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 

4 200 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir 
ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

Timdebitering 

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir 
ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

Timdebitering 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

5 600 kr 

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

4 200 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

4 900 kr 

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

3 500 kr 
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A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd 

5 600 kr 

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd 

4 200 kr 
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 6 300 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 4 900 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 7 000 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 5 600 kr 
    

A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Inom planlagt område  10 500 kr 

A 11.2 

Förhandsbesked 

Utanför planlagt område 12 600 kr 
    

A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

    

A 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

    

A 14 Extra arbetsplatsbesök 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck Timdebitering 
    
    

A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
Ärendetyp Avgift 

A 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig 
tabell 

A 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
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A 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
    

A 17 Avslag 
Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Avslag   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp     

A 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Avskrivning   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp     

A 19 Avvisning 
Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avvisning   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

 

A 20 Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
 
Planavgift tas ut för bygglovs som beviljas med stöd av detaljplan  

 Aggarp 0512-P2020/2 
 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid 
tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade 
bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA betraktas som nybyggnad. 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 

Ärendetyp Avgift 
A 20.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 50 000 kr 

A 20.2 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder 40 000 kr 

A 20.3 Nybyggnad av komplementbyggnad 35 000 kr 

A 20.4 Tillbyggnad 25 000 kr 

A 20.5 Annan ändring än tillbyggnad 25 000 kr 
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Taxor gällande för räddningstjänsten från 2023-01-01 är oförändrade enligt nedan. 
 
 
 

7. TILLSTÅND och TILLSYN - enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och 

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 

 Pris 

Tillsyn enligt LSO och LBE, grundavgift 2 000 kr 

Tillsyn enligt LSO och LBE, timpris 750 kr 

Tillstånd enligt LBE, timpris 750 kr 
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Taxa Räddningstjänsten 2023 

Eftersom vi såg över taxorna och gjorde höjningar till 2021. Därför så tycker vi att dessa kan 
kvarstå även för nästa år. 

 
Förslaget är då att räddningstjänstens taxor är oförändrade för nästa år. 
 
 
 
-- 

 
  
Med Vänlig Hälsning 
Jonny Thuresson 
Platschef Räddningstjänsten 
0381-66 12 48, 070-363 32 49 
jonny.thuresson@ydre.se 
Torget 4 
573 74 Ydre 
www.ydre.se  
  
  

 
 
I södra Östergötland djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland, finns det en liten kommun som heter Ydre.  
 
Många vet inte ens om att platsen existerar. Men har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på 
tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och 
lärt känna en Ydre-bo, då vet man att man har upptäckt något speciellt – en hemlig skatt.  
 
Det är därför platsen marknadsförs som genom en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten.  
Så lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är nära. 
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Avgifter Kulturskolan 2023 

 

Avgifter för Kulturskolan för år 2023 är oförändrade gentemot år 2022! 
 
Avgifter i Kulturskolan 2023-01-01 (inom parentes anges 2022 års avgifter)  
Grundavgift 600 kr per termin (600 kr)  
Syskon eller 2:a-instrument 50% av grundavgiften 300 kr per termin (300 kr)  
Bild/form/teater 300 kr per termin (300 kr)  
Gymnasieelev 150% av grundavgiften 900kr per termin (900 kr)  
Hyra av instrument 150 kr per termin (150 kr)  
 
Tillkommer kostnader för notmaterial och dylikt.   
Avgifterna delas upp för betalning 2 ggr per termin. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Svante Sigurdsson 
Musikledare, Ydre Kulturskola 
 
Ydre Kommun 
Torget 4 
573 74  Ydre 
Telefon: 0381-66 12 59, 070-295 09 15, 070-668 96 02 
Besöksadress: Hagagatan 12, Österbymo 
E-post: svante.sigurdsson@utb.ydre.se 
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Förslag taxor 2023 som beslutas med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget innebär en 
helt ny struktur för taxor. 

Nuvarande taxa bygger till största del på bostadens area, där en formel används som utgår från ett 
antal olika parametrar som beskriver byggnadens storlek. Taxa saknas också för stora delar av de 
åtgärder som kräver bygglov eller en bygganmälan, vilket kräver att man istället utgår från 
timdebitering. Sammantaget innebär nuvarande taxa stora svårigheter för en sökande att i förväg 
kunna avgöra vad taxan blir i det specifika fallet.  

Det nya förslaget (A1-A19 i detta dokument) bygger istället på en uppskattning av tidsåtgång för olika 
arbetsmoment kopplad till ett lov eller anmälan. Förslaget är också mer omfattande för vilka 
åtgärder som ingår. Det nya taxeförslaget ger en transparent taxa som den sökande tydligt själv kan 
utläsa.  

Eftersom den nuvarande taxan innehåller flera parametrar kring bostadens storlek är det inte enkelt 
att jämför de två taxesystemen. I tabellen nedan jämförs några vanligt förekommande lov och 
anmälningsärenden. Nuvarande taxa visas i denna jämförelse både utifrån 2022 års taxa samt med 
uppräkning enligt prisbasbelopp som normalt sker till 2023 års nivå. För anmälningsärenden har vi i 
detta arbete uppmärksammat att nuvarande uttagen taxa inte motsvarar det nedlagda arbetet och 
föreslagen avgift är därför mer kraftigt höjd. 

För ärendetyper som inte är vanligt förekommande och där det därför är svårt att uppskatta 
arbetstid har Kinda kommun använts som referenspunkt. 

För A20 som utgör planavgift, har taxan justerats för att bättre avspegla kommunens kostnad att ta 
fram detaljplaner. För närvarande finns endast en detaljplan som finansieras med planavgift. 

A 21-A 25 (ej A24) utgör avgifter som tidigare inte varit tydliga i taxan. A 24 har tidigare beräknats 
utifrån planens yta och varit orimligt hög i förhållande till både arbetstid och att det ska vara en låg 
tröskel att ansöka om planbesked för att möjliggöra exploateringar. 

Ärende Nuvarande taxa 2022 Nuvarande taxa 
uppräknad till 2023 

Förslag ny taxa 

Nybyggnad av 
enbostadshus 150 
kvm planenligt 

19 801kr 21 524 kr 23 100 kr 

Nybyggnad av 
enbostadshus 
avvikelse från 
detaljplan/utanför 
detaljplanerat område 

24 752 kr 26 905 kr 27 300 kr 

Nybyggnad av 
fritidshus 150 kvm 
planenligt 

19 801kr 21 524 kr 18 900 kr 

Nybyggnad av 
fritidshus avvikelse 
från 
detaljplan/utanför 
detaljplanerat område 

24 752 kr 26 905 kr 24 500 kr 

Bygganmälan 
Attefallshus 

1392kr 1513 kr 3 500 kr 

Planavgift    
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Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus 

57 960 kr 63 000 kr 50 000 kr 

Nybyggnad av ett 
fritidshus med högst 
två bostäder 

57 960 kr 63 000 kr 40 000 kr 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

57 960 kr 63 000 kr 35 000 kr 

Tillbyggnad 28 980 kr 31 500 kr 25 000 kr 
Annan ändring än 
tillbyggnad 

28 980 kr 31 500 kr 25 000 kr 
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Taxetabeller för lov, anmälan, planavgift 

Gäller från 2023-01-01 
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och 
timdebitering, se kommunens taxebestämmelser. 

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).  

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL. 

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009. 
Timdebitering är 1300 kr/h 
Samtliga taxor i Tabell A 1-A 25 anges exklusive moms. 
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Planenligt 23 100 kr 

A 1.2 Avviker från detaljplan 27 300 kr 

A 1.3 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset. Utanför planlagt område 27 300 kr 

A 1.4 Planenligt 18 900 kr 

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 500 kr 

A 1.6 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset. Utanför planlagt område 24 500 kr 

A 1.7 Planenligt 5 740 kr 

A 1.8 Avviker från detaljplan 7 840 kr 

A 1.9 

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 7 840 kr 

A 1.10 Planenligt 4 340 kr 

A 1.11 Avviker från detaljplan 5 740 kr 

A 1.12 

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 5 740 kr 

A 1.13 Planenligt 7 140 kr 

A 1.14 Avviker från detaljplan 8 540 kr 

A 1.15 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 8 540 kr 

A 1.16 Planenligt 5 040 kr 

A 1.17 Avviker från detaljplan 6 440 kr 

A 1.18 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 6 440 kr 

A 1.19 Planenligt 6 440 kr 

A 1.20 

Ändring, med tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 8 540 kr 
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A 1.21 Utanför planlagt område 8 540 kr 

A 1.22 Planenligt 4 340 kr 

A 1.23 Avviker från detaljplan 6 440 kr 

A 1.24 

Ändring, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 6 440 kr 

A 1.25 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i 
en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

50% av full avgift 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Planenligt 23 100 kr 

A 2.2 Avviker från detaljplan 28 000 kr 

A 2.3 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 28 000 kr 

A 2.4 Planenligt 21 700 kr 

A 2.5 Avviker från detaljplan 24 500 kr 

A 2.6 

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 24 500 kr 

A 2.7 Planenligt 38 500 kr 

A 2.8 Avviker från detaljplan 41 300 kr 

A 2.9 

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 41 300 kr 

A 2.10 Planenligt 58 100 kr 

A 2.11 Avviker från detaljplan 66 500 kr 

A 2.12 

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 66 500 kr 

A 2.13 Planenligt 98 000 kr 

A 2.14 Avviker från detaljplan 109 200 kr 

A 2.15 

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 109 200 kr 

A 2.16 Planenligt 10 500 kr 

A 2.17 Avviker från detaljplan 12 600 kr 

A 2.18 

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 12 600 kr 

A 2.19 Planenligt 7 700 kr 

A 2.20 Avviker från detaljplan 9 800 kr 

A 2.21 

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 9 800 kr 

A 2.22 Planenligt 12 600 kr 

A 2.23 Avviker från detaljplan 14 700 kr 

A 2.24 

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) 

Utanför planlagt område 14 700 kr 

A 2.25 Planenligt 6 300 kr 

A 2.26 

Fasadändring, med tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 9 100 kr 

A 2.27 Planenligt 4 900 kr 

A 2.28 

Fasadändring, utan tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 7 700 kr 

A 2.29 Planenligt 6 300 kr 

A 2.30 Avviker från detaljplan 9 100 kr 

A 2.31 

All övrig ändring, med tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 9 100 kr 

A 2.32 Planenligt 4 900 kr 

A 2.33 Avviker från detaljplan 7 700 kr 

A 2.34 

All övrig ändring, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 7 700 kr 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
3 500 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

7 700 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

50% av full avgift 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

50% av full avgift 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner 
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och 
för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen 
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller 
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 
    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Planenligt 5 600 kr 

A 5.2 Avviker från detaljplan 7 000 kr 

A 5.3 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, med 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 7 000 kr 

A 5.4 Planenligt 4 200 kr 

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 600 kr 

A 5.6 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan 
tekniskt samråd 

Utanför planlagt område 5 600 kr 

A 5.7 Planenligt Timdebitering 

A 5.8 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd Avviker från detaljplan Timdebitering 
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A 5.9 Utanför planlagt område Timdebitering 

A 5.10 Planenligt Timdebitering 

A 5.11 Avviker från detaljplan Timdebitering 

A 5.12 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Utanför planlagt område Timdebitering 

A 5.13 Planenligt 4 200 kr 

A 5.14 Avviker från detaljplan 6 300 kr 

A 5.15 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av transformatorstation 

Utanför planlagt område 6 300 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    Timdebitering 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Timdebitering 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 7 000 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd 

6 300 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd 

3 500 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

7 000 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

4 200 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 7 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 2 800 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 2 660 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 3 500 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp 
i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

Timdebitering 
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A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 8 400 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 5 600 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 

5 600 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 

4 200 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 
a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 

5 600 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 
a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 

4 200 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir 
ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

Timdebitering 

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir 
ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

Timdebitering 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

5 600 kr 

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

4 200 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

4 900 kr 

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

3 500 kr 

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd 

5 600 kr 

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd 

4 200 kr 
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 6 300 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 4 900 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 7 000 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 5 600 kr 
    

A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Inom planlagt område  10 500 kr 

A 11.2 

Förhandsbesked 

Utanför planlagt område 12 600 kr 
    

A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

    

A 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

    

A 14 Extra arbetsplatsbesök 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck Timdebitering 
    
    

A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
Ärendetyp Avgift 

A 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig 
tabell 

A 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
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A 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
    

A 17 Avslag 
Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Avslag   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp     

A 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Avskrivning   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp     

A 19 Avvisning 
Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avvisning   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

 

A 20 Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
 
Planavgift tas ut för bygglovs som beviljas med stöd av detaljplan  

 Aggarp 0512-P2020/2 
 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid 
tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade 
bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA betraktas som nybyggnad. 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 

Ärendetyp Avgift 
A 20.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 50 000 kr 

A 20.2 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder 40 000 kr 

A 20.3 Nybyggnad av komplementbyggnad 35 000 kr 

A 20.4 Tillbyggnad 25 000 kr 

A 20.5 Annan ändring än tillbyggnad 25 000 kr 
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A 21 – Nybyggnadskarta  
Nybyggnadskarta krävs om myndighetsnämnden byggnation och miljö anser det 
nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Vid 
normalt utförande innehåller nybyggnadskartan fastighetsgränser, höjder, befintliga 
byggnader, planinformation och anslutningspunkter. Avgift för nybyggnadskarta 
faktureras direkt från det företag som kommunen har avtal med. Fakturan ställs till 
beställare av nybyggnadskarta.  
 
A 22 – Utstakning  
Krav på utstakning gäller för områden inom detaljplan samt övriga områden som 
angetts genom beslut av samhällsbyggnadschef eller delegerad tjänsteperson. 
Utstakning kan utföras genom samhällsbyggnadsnämndens försorg eller av annan 
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning inte 
utförs genom nämndens försorg utan av annan kan det företag som kommunen har 
avtal med ta ut en avgift. Avgiften faktureras direkt till byggherren från företaget. 
Avgift för utstakning genom kommunens försorg faktureras direkt från det företag 
som kommunen har avtal med. Fakturan ställs till byggherren.  
 
A 23 
Lägeskontroll  
Lägeskontroll utförs för samtliga byggnader i ärenden som omfattas av 
utstakningskrav och inte är bygglovbefriade. Detta inkluderar åtgärder inom 
detaljplanerat område, sammanhållen bebyggelse och inom strandskyddsområde. 
Lägeskontroll kan utföras genom samhällsbyggnadskontorets försorg eller av annan 
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om lägeskontroll 
inte utförs genom samhällsbyggnadskontorets försorg utan av annan kan det företag 
som kommunen har avtal med ta ut en avgift. Avgiften faktureras direkt till 
byggherren från företaget. Avgift för lägeskontroll genom kommunens försorg 
faktureras direkt från det företag som kommunen har avtal med. Fakturan ställs till 
byggherren. 
 
A 24 Planbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 24.1 Planbesked där utökat förfarande kan förväntas vid planläggning 14 000 
A 24.2 Planbesked för planer där standard-/samordnat- /begränsat förfarande kan förväntas  

vid planläggning 
10 000 

A 24.3 Återkallande av ansökan om planbesked Timdebitering 
 
A 25 Detaljplaner 

Ärendetyp Avgift 

A 25.1 Detaljplan alla förfaranden Enligt planavtal 
A 25.2 För en detaljplan där ett avtal inte har tecknats tas planavgift ut vid bygglov  Planavgift enligt tabell A 20 
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Renhållningstaxa för Ydre kommun 

Gäller för permanentbostäder och fritidshus.  

Byggnader med taxeringsvärde under 50000 kr kan undantas efter anmälan från fastighetsägaren.  

Tidsbegränsat uppehåll i grund- och hämtningsavgift får medges efter enskild prövning. 

I normalfallet faktureras fastighetsägare, inte hyresgäst. Det är alltid fastighetsägaren som har 
betalningsansvar. 

 Efterdebitering får ske i upp till tre år om felaktig information har medfört för låg debitering. 

Angivna priser är exkl. moms. 

 

Hushållsavfall 

 

Fasta avgifter/grundavgifter  Årskostnad  (föregående år) 

Permanentbostad   2250,00  (1815,00) 

Fritidshus   1500,00  (1210,00) 

 

Hämtningsavgifter  Typ 

Åretrunthämtning var 14:e dag 80 liters kärl 450,00  (363,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 140 liters kärl  750,00  (605,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 190 liters kärl  1030,00  (825,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 380 liters kärl (2 x 190) 1500,00  (1210,00) 

Åretrunthämtning var 14:e dag 660 liters kärl  4530,00  (3630,00) 

 

Sommarhämtning  

Gäller maj-september. Första och sista tömning i perioden sker på dag enligt schema för aktuellt 
distrikt. 

 

Sommarhämtning var 14:e dag 80 liters kärl  300,00  (242,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 140 liters kärl  450,00  (363,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 190 liters kärl  750,00  (605,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 380 liters kärl (2 x 190) 1210,00  (968,00) 

Sommarhämtning var 14:e dag 660 liters kärl  3800,00  (3036,00) 
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Utbyte av kärl   350,00  (0,00) 

Extratömning av kärl, hämtning av säck, per st. 91,00  (73,00) 

Latrintömning, per kärl   350,00  (286,00) 

Dispensansökan kompostering   Enligt miljökontorets taxa 

Ansökan om delat kärl för upp till tre fastigheter, per fastighet  500,00  (0,00) 

(grundavgift och renhållningsavgift delas lika för samtliga inblandade)   

 

 

Slamtömningstaxa  

Enligt schema vår respektive höst. Max 30 meter slang ingår. Taxan gäller även bomkörning.
  

Tömning enligt ordinarie halvårsschema (höst alt. vår): 

 

Sluten tank 0-3 kbm  ordinarie tur  990,00  (897,00) 

Sluten tank 3,1-6 kbm  ordinarie tur  1300,00  (1172,00) 

 

Slambrunn 0-3 kbm  ordinarie tur  990,00  (897,00) 

Slambrunn 3,1-6 kbm  ordinarie tur  1300,00  (1172,00) 

 

Tillägg för extra fordon   (600,00)                        (0,00) 

 

Tillägg för extratömning, budad tömning eller akut tömning: (1000,00)  (1000,00) 

 

Övriga extra tjänster: Enligt entreprenörens taxa 
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Grovavfall vid sorteringsstationen i Österbymo  

Rörlig avgift  Avgift exkl moms  
 

Grovavfall lämnas upp till 2 m3 utan avgift på  utan avgift  
Sorteringsstationen  
Avfallstaxa utöver 2 m3 för privatpersoner eller företagsavfall  
Osorterat avfall                                                                                             300 kr/m3       (240 kr/m3 ) 

Deponirest                                                                                                     300 kr/m3      (200 kr/m3 ) 

Skrot                                                                                                               utan avgift       (50 kr/m3 ) 

Träbränsle                                                                                                        85 kr/m3        (85 kr/ m3 ) 

Tryckimpregnerat virke                                                                               250 kr/m3       (200 kr/m3 ) 

Brännbart avfall                                                                                            200 kr/m3       (150 kr/m3)  

Kyl-och frysskåp/box från näringsidkare                                                   310 kr/st         (250 kr/st)  
Lysrör (hushåll fem styck utan avgift)                                                             9 kr/st             (7 kr/st)  
Elektronikskrot (avgiftsfritt från hushåll)                                                     12 kr/kg         (10 kr/kg)  
Lätt oljeskadad jord                                                                                       500 kr/m3      (400 kr/m3)  

Asbestavfall                                                                                                    500 kr/m3       (400 kr/m3)  

Asfaltsmassor                                                                                                 525 kr/m3      (420 kr/m3)  

Användbara jordmassor                                                                             utan avgift       (utan avgift)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259



Taxa för vatten och avlopp 

 

Avgifter för vatten och avloppsanläggningar från och med 2023-01-01 (inom parentes 2022 års 
avgifter) (Mervärdesskatt tillkommer)  

 

Vatten och avloppsanläggningar  

Den fasta avgiften för vatten och avlopp är 4 662 kr (4 662 kr) per mätarsats och år/12-
månadersperiod.  

Förbrukningsavgiften för vatten och avlopp är 32,00 kr (32,00 kr) per kubikmeter fördelat på 13,00 kr 
(13,00 kr) för vatten och 19,00 kr (19,00kr) för avlopp.  

Den fasta årsavgiften för fastigheter som endast är anslutna till avloppsnätet är 5 597 kr (5 597 kr).  

Årsavgiften för fastigheter som endast är anslutna till vattennätet är 2 573 kr (2 573 kr)  

 

Anslutningsavgift  

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp är 78 750 kr per servisavsättning (78 750 
kr/servisavsättning)  

 

Övriga tjänster  

Provning av vattenmätare som visar sig vara felfri skall debiteras med 893 kr (893 kr)  

Återinkoppling efter avstängning 893 kr (893 kr)  

Tillägg 893 kr (893 kr) per tillfälle när abonnent försvårar tillträde  

Avstängning respektive öppning på servisventil på ordinarie arbetstid 893 kr (893 kr) 
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Avgift måltider från och med 2023-02-01  

Biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), momsfritt - moms 12% tillkommer för gäster 

 

Måltidsavgift alla måltider inkl mellanmål särskilt boende, korttidsboende  165 (149) 

Lunch ordinärt boende, trygghetsboende Solängen och Industrigatan   90  (81) 

Kvällsmat trygghetsboende Solängen    45  (41) 

 

Biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), momsfritt - moms 
12% tillkommer för gäster 

 

Boende där mat ingår med 3 mål/dag    165  (149)  

Boende där mat ingår med 1 mål/dag (lunch)   90  (81)  

Avdrag per skollunch då den ersätter lunch som ingår i boendet   90  (81) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-11-21 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 166 Dnr 2022/101 041 

Budget 2023-2026 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslut 
1. Låneramen för 2023 fastställs till 100 mnkr. 

2. Verksamhetsplanen för 2023-2026 fastställs. 

3. Mål för finansiellt resultat minskas till 1 % av skatter och bidrag för 
budgetåret 2023. 

4. Förslag till regler för bedömning av måluppfyllnad av antagna mål antas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige skall årsvis fastställa den låneram som kan utnyttjas 
utan nya beslut. Vid årsskiftet beräknas Ydre kommun ha en låneskuld på 
51 mnkr. I samband med att en del investeringar som försenats slutförs kan 
behov av nya lån uppkomma. 

I arbetet med verksamhetsplan för 2023-2026 har ny statsbudget och 
uppdaterad skatteprognos inväntats. Budgetberedningen har 2022-11-21 
enats kring ett omarbetat förslag till budget jämfört med det förslag som 
beslutades om i juni 2022.  

I det pressade ekonomiska läge som kommunen är i så föreslås en tillfällig 
sänkning av resultatmålet ned till 1 % av skatter och bidrag för 2023. 

I samband med kritik från revisionen har ett förslag till regler för bedömning 
av måluppfyllnad av kommunfullmäktiges antagna mål tagits fram. 

Beslutsunderlag 
-Presentation budget 2023-2026 – vad har hänt sedan budgeten togs i juni? 
-Verksamhetsplan 2023-2026 daterad 2022-11-23 
-Regler för bedömning av måluppfyllnad 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Verksamhetsplan 2023-2026 

Ydre Kommun 
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1 Omvärldsanalys 
  

 
Utdrag ur SKRs cirkulär 22:28 och  22:37  
Jämfört med den prognos vi presenterade i april (cirkulär 22:15) är den viktigaste 
förändringen att vi nu räknar med starkare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 
prognosperioden, men att köpkraften är kraftigt nedreviderad speciellt 2023–2024. Detta 
beror på en högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som 
ökat prisbasbelopp innebär. Det nya pensionsavtalet innebär även en kostnadsökning, men 
detta var känt i april 
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 22:28) är den viktigaste 
förändringen att vi nu räknar med svagare konjunktur och högre priser. Båda dessa faktorer 
drar ner det reala skatteunderlaget 2022–2024. 
Samhällsekonomisk utveckling 
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 22:28) är den viktigaste 
förändringen att vi nu räknar med svagare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 
prognosperioden och att köpkraften är än mer nedreviderad på kort sikt. Detta beror på en 
ännu högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som ökat 
prisbasbelopp innebär. Slutåret är prisutvecklingen något nedreviderad. 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett en prognos och ett medelfristigt scenario fram till 2025 
där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av perioden. 
Sverige går in i en längre lågkonjunktur 
Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga 
inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de 
kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste 
månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och 
ränteuppgångarna blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte 
längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den 
blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska 
återhämtningen för arbetsmarknaden.bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och 
arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I vår framskrivning räknar vi 
med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer 
påtagligt först 2025. 
Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta 
kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört 
låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba 
ökningar 2021– 2023 – inte heller falla tillbaka till gamla nivåer. Trots att vi räknar med att 
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inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser 
på många varor och tjänster. 

 
Hög nominell tillväxt för skatteunderlaget 
Beräkningen av skatteunderlaget 2022–2025 (diagram 1) baseras på den samhällsekonomiska 
bild som sammanfattas ovan. 
Vår bedömning är att skatteunderlaget ökade med 5,3 procent förra året (utifrån preliminära 
uppgifter från Skatteverket i början av oktober, detta är samma bedömning som i föregående 
prognos). 
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Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022– 2025; i genomsnitt 
med 4,5 respektive procent 4,4 procent per år för den faktiska respektive underliggande 
utvecklingen. Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är 
3,9 procent för den faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen. En oväntat 
stark ökning av lönesumman syns under det första halvåret i år. Men enligt Skatteverkets 
arbetsgivardeklarationer tycks ökningen av lönesumman ha bromsat in från maj månad, enligt 
säsongsrensade data. 
Å ena sidan har återöppnandet efter pandemin lett till stigande sysselsättning under våren, inte 
minst inom restaurangbranschen. Under sommaren har lönesumman sannolikt varit högre till 
följd av att personal inom regionerna har bytt semesterveckor mot högre ersättning. Men å 
andra sidan har anställningsplanerna i handel och bygg- och anläggning fallit tillbaka vilket 
tyder på en snar dämpning av lönesummetillväxten. Konjunkturen bromsar nu in och det 
kommer sätta avtryck i sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och 
likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst medelarbetstiden som faller. 
Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4 procent i genomsnitt. I år är ökningen hela 
5,9 procent och nästa år är den 3,2 procent. Att företag väljer att behålla personal i de sektorer 
där arbetskraftsbristen är stor motverkar en än svagare ökning av lönesumman nästa år. En 
faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna, 
dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 
2022 och 2023. Den höga inflationen resulterar i stora uppgångar för prisbasbeloppen 2023 
och 2024 vilket höjer garantipensionerna. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt i år 
blir högre än det faktiska. Nästa år är det tvärtom. Grundavdraget för pensionärer ökar vilket 
minskar skatteunderlaget 2022. Detta följer av den sammantagna effekten av prisbasbeloppets 
och inkomsternas relativa utveckling. Effekten är ännu större 2023. Att prisbasbeloppet stiger 
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så kraftigt beror på den snabba ökningen av KPI-inflationen i juni 2022. Nästa år får det 
faktiska skatteunderlaget dock en extra skjuts av förslaget om att omvandla reseavdragen 
(som minskar skatteunderlaget) till en skattereduktion (som inte påverkar skatteunderlaget). 
Regeringen har aviserat att i budgetpropositionen för 2023, enligt praxis, föreslå en minskning 
av det generella statsbidraget med ett belopp som motsvarar skatteintäkten av det slopade 
avdraget. Förslaget påverkar därför inte skatteunderlagets underliggande ökningstakt. 
Kraftig urholkning av skatteunderlaget 
I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de 
senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 
procent; intäkterna beräknas realt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är 
varaktigt och kommer kräva minskade utgifter framöver om inte statsbidragen höjs ordentligt. 
Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade 
pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-
KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av 
sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med 
prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs. 
Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande 
kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den 
demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt 
fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt 
större resurser. 

 
Förändring jämfört med SKR:s augustiprognos 
Vi räknar nu med en svagare skatteunderlagstillväxt fram till 2025, än i den prognos vi 
publicerade i augusti (cirkulär 22:28), främst som följd av att prognosen för lönesumman är 
nedreviderad. 
Under 2022 är skatteunderlaget uppreviderat till följd av högre lönesumma. Den lägre 
tillväxten och sysselsättningen ger dock en nedrevidering av lönesumman 2023. Även 2025 
ökar skatteunderlaget något svagare jämfört med augusti. 
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Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen visar lägre skatteunderlagstillväxt än 
SKR:s nuvarande bedömning. Det har tillkommit data som visar på en starkare arbetsmarknad 
i år samt beslut om högre garantipensioner (från och med augusti 2022). Den höjda 
garantipensionen samt en högre inflation leder till högre prognoser i SKR:s bedömning 
framöver. 
Den prognos som Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterade i september visar en 
marginellt lägre prognos för skatteunderlaget totalt för hela perioden jämfört med SKR:s 
prognos. SKR:s bedömning av utvecklingen av lönesumman är något lägre än ESV:s. Att 
SKR:s prognos för det totala skatteunderlaget visar större ökning beror delvis på att högre 
inflationsprognoser ökar pensionsinkomsterna mer. 
Förändring jämfört med SKR:s aprilprognos (2022:28) 
Vi räknar nu med en starkare skatteunderlagstillväxt fram till 2025, än i den prognos vi 
publicerade i april (cirkulär 22:15), främst som följd av att prognosen för lönesumman är 
uppreviderad men även som följd av att prognosen för pensionsinkomster är uppreviderad. 
Såväl beslutet om höjd garantipension samt den högre inflationsprognosen ligger bakom de 
uppreviderade pensionsinkomsterna (jämfört med prognosen i april). Alla år, förutom 2023, 
ökar skattunderlaget starkare jämfört med förra prognosen. Att lönesumman är så mycket 
starkare beror på att lönerna ökar snabbare än i tidigare bedömning, arbetsmarknaden bedöms 
vara mer stram. Beslut om höjd garantipension samt en högre inflation har lett till 
upprevideringar av pensionsinkomsterna jämfört med i april. 
Prognoserna som finns är relativt osäkra ingen vet hur djup eller långvarig kommer låg-
konjunkturen kommer bli. Men samtliga bedömare är överens om att den är på väg. (Red 
anm) 
Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna 
riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige. 
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Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 
åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga 
det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023 och 
2025 (tabell 4). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat. 

 
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. 
Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens 
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande 
pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar och PO-pålägg) och övrig förbrukning. 
I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2022–
2026. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande 
till fasta priser, till exempel i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKR:s 
kalkyler. 
Jämfört med prognosen i augusti har nu prisbilden reviderats upp. Innevarande år antas nu en 
högre prisökning för övrig förbrukning samtidigt som kostnaden för den förmånsbestämda 
pensionen är högre. 
Arbetskraftskostnaderna såväl 2023 som 2024 antas öka snabbare i denna prognos än i 
prognosen från augusti, vilket delvis förklaras av en större ökning av försäkringspremierna. 
2023 är timlöneantagandet uppjusterat med en tiondel. Sammantaget antas 
arbetskraftskostnaderna öka med 6,9 procent 2023, vilket är tre tiondelar högre än i prognosen 
från augusti. 2024 är ökningen en tiondels procent jämfört med augustiprognosen. Precis som 
i prognosen från augusti är effekterna av den nya pensionsöverenskommelsen AKAP-KR som 
gäller från och med den 1 januari 2023 inkluderad. 
Inflationsantagandet, genom prognosen på KPIF, är uppjusterad för 2023 med en halv 
procentenhet jämfört med prognosen i augusti vilket, tillsammans med ett något högre 
timlöneantagande, ger en ökning av övrig förbrukning med tre tiondels procent. 2024 är 
inflationsprognosen betydligt lägre, såväl jämfört med 2023 som jämfört med 
augustiprognosen. Övrig förbrukning anta därmed öka med 2,4 procent 2024, vilket är tre 
tiondelar lägre än i förra prognosen. 
Den totala ökningen av PKV 2023 är 6 procent, och jämfört med prognosen från augusti är 
ökningen 0,25 procentenheter, där såväl timlöner, PO som inflationen drar åt samma håll. För 
2024 tar ökningen av pensionskostnaden och nedgången i inflationsprognosen ut varandra och 
PKV blir oförändrat jämfört med föregående prognos. I dessa beräkningar syns också en 
kraftig minskning av pensionskostnaderna 2025 vilket gör att arbetskraftskostnaderna enligt 
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PKV förväntas minska något, trots att timlönerna ökar med 3,4 procent enligt prognosen. 

Pensionskostnaderna varierar mellan de olika kommunerna till följd av skillnader i 
personalstruktur. I tabellen nedan beräknas en motsvarighet till PKV exklusive PO-effekten. 
Arbetskraftskostnaderna ökar därmed i samma takt som timlönerna. Arbetskraftskostnaderna 
har dock samma vikt i beräkningen av PKV som i tabellen ovan. 
Höga pensionskostnader och höjt PO 
Kostnaderna för kommunernas och regionernas avtalspensioner ökar med cirka 45 miljarder 
kronor 2023 och med ytterligare 13 miljarder år 2024. Ungefär hälften vardera i kommuner 
respektive regioner.* 
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Den övergripande bilden är lik den bild som vi presenterade vid förra 
skatteunderlagsprognosen i augusti (cirkulär 22:28). Det vill säga kraftigt ökade 
pensionskostnader år 2023 och 2024. 
En förändring jämfört med föregående prognos är att inflationsprognosen har reviderats upp 
för 2023. Antagandet över prisbasbeloppet år 2024 har därför höjts, vilket leder till ökade 
pensionskostnader år 2024. Därefter är det kraftigt minskade kostnader 2025 och 2026, vilket 
beror på att inflationen går tillbaka och därmed blir prisbasbeloppet mycket lågt enligt våra 
antaganden. Beräkningar för 2025 och 2026 är mycket osäkra. 
 
*Beräkningarna bygger på underlag från administratörerna på deras beräkningar till 
kommuner och regioner i augusti/september. Sedan beräkningarna togs fram har det skett 
några revideringar av prognosantaganden, detta påverkar huvudsakligen år 2024. En liten 
kostnadsökning blir det även på grund av att inkomstbasbeloppet 2023 som presenterades 18 
oktober är något lägre än tidigare antaganden. 
Det nya pensionsavtalet ökar kostnaderna 
Det nya pensionsavtalet innebär permanent högre kostnader för den avgiftsbestämda 
pensionen, då premien höjs från 4,5 procent till 6 procent under tak (7,5 inkomstbasbelopp) 
respektive från 30 till 31,5 procent på inkomst-delar över tak. Detta motverkas till viss del då 
avtalet på sikt minskar kostnaden för den förmånsbestämda pensionen. Men det nya avtalet 
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innebär en högre kostnadsnivå, särskilt för kommunerna. 
Det nya avtalets ökade kostnader svarar dock enbart för en liten del av kostnadsökningarna år 
2023, då effekter av den kraftiga inflationen och ökade värdesäkringen dominerar stort. Av 
kostnadsökningen för sektorn mellan 2022 och 2023 är det enbart cirka en femtedel som 
kommer från avtalsförbättringen. För kommunerna har dock avtalsförändringen större 
betydelse än för regionerna. Det beror på att den avgiftsbestämda pensionen dominerar då det 
är förhållandevis få som har inkomster över tak. 
En uppskattning är att det nya pensionsavtalet år 2023 ökar kostnaden i kommunerna med 6–7 
miljarder kronor och cirka 2 miljarder i regionerna. 
 
Den höga inflationen förklarar de stora kostnadsökningarna 
Merparten av kostnadsökningen beror således på den ökade inflationen. Prisbasbeloppet 
beräknas utifrån inflationstakten i juni året innan. Prisbasbeloppet för 2023 är därmed 
fastställt till 52 500 kronor, en ökning med 8,7 procent, det vill säga betydligt högre än vår 
prognos för KPI-inflationen i våras. För 2024 bedöms prisbasbeloppet öka med 7,6 procent, 
det utgår från en prognos över KPI:s ökningstakt i juni 2023. Utifrån den aktuella prognosen 
kommer inflationen att gå ner mot och även understiga 2 procent på några års sikt och då 
kommer pensionskostnaderna att bli lägre. 
Ökat prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt: 

 Högre uppräkning av pensionsutbetalningar. 
 Högre uppräkning av värdet på den avgiftsbestämda delen, den värdejusteras med 

prisbasbeloppet under utbetalningsåret. 
 Högre intjänad förmånsbestämd pension, då pensionsunderlaget består av inkomsterna 

ett antal år tillbaka i tiden och de historiska inkomsterna räknas upp till dagens 
prisnivå med prisbasbeloppet. Det innebär ett högre pensionsunderlag och även ett 
högre pensionsunderlag för dem med inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är 
golvet för den förmånsbestämda pensionen. 

 Stor effekt på den finansiella kostnaden, som inte räknas som en pensionskostnad för 
dagens intjänande och därmed inte påverkar PO, men som ligger på finansnettot. 

PO för 2023 höjs ytterligare 
Pensionskostnaderna för de idag aktivas pensionsintjänande ökar både på grund av den höjda 
premien i den avgiftsbestämda pensionen och på grund av ökningen i den förmånsbestämda 
pensionen. Förutom ökningen i pensionsunderlaget p g a av inflationsuppräkningen av 
historiska inkomster bidrar även ökade löner år 2021 till kostnadsökningen i den 
förmånsbestämda pensionen. Det är dessa pensionskostnader som ingår i PO. 
Beräkningarna vi tar fram över pensionskostnader som ingår i PO är beräknade som 
genomsnitt för hela kommunsektorn respektive regionsektorn. Pensionskostnaderna varierar 
kraftigt i enskilda kommuner och regioner. Det är därför angeläget att man ser på sina egna 
kostnader. Särskilt för de kommuner som har försäkringslösningar, då dessa beräknas på 
annorlunda sätt. 
Övriga delar i form av arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar är preliminärt oförändrade. 
Hela ökningen i genomsnittligt PO förklaras av de ökade pensionskostnaderna. 
Vi föreslår nu ett genomsnittligt PO på 44,53 procent i kommunerna för år 2023, vilket 
innebär en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med år 2022. Det är en ökning med 1,8 
procent jämfört med det preliminära PO för 2023 som föreslogs i våras. 
I våras efter Ekonomirapporten angav vi ett preliminärt PO med en kraftig höjning för 2023, 
från 39,25 till 42,75 procent i kommunerna på grund av ökade pensionskostnader. Sedan dess 
har inflationen ökat ytterligare. 
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Effekt för kommunerna 
Av den totala kostnadsökningen svarar pensionsintjänandet för de aktiva (som ingår i PO) för 
merparten cirka tre fjärdedelar. Det ger en höjning av PO med 5,3 procentenheter i kommuner 
år 2023 jämfört med år 2022, vilket motsvarar en ökning med 17 miljarder kronor. Av det 
förklaras knappt hälften av avgiftsbestämd del och drygt hälften av den förmånsbestämda 
pensionen (FÅP). Det kommer att bli fortsatt höjning 2024 för FÅP eftersom inflationen 
fortsätter att vara hög. Därefter går det tillbaka till en lägre nivå. 
Pensionskostnaderna ökar även för utbetalningen av den gamla pensionsskulden med drygt 
0,5 miljarder kronor. Den finansiella kostnaden ökar med cirka 5 miljarder jämfört med 2022. 
Den finansiella kostnaden handlar om värdesäkring för skulden på balansräkningen för 
intjänandet efter 1998. Dessa kostnader ingår inte i PO. 
Totalt blir det en ökning på 22,5 miljarder kronor mellan 2022 och 2023 samt ytterligare 6 
miljarder 2024. 
Därtill kommer att värdesäkringen med prisbasbeloppet innebär att ansvarsförbindelsen ökar 
med cirka 2 miljarder kronor istället för att minska med cirka 6 miljarder, detta kostnadsförs 
dock inte i den blandade redovisningsmodellen utan visar sig gradvis med de högre 
pensionsutbetalningarna. 
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2 Befolkningsutveckling och översiktsplan för perioden 
  
Befolkningsprognos 2021-2027
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Antal individer totalt har inom Barn och Utbildning minskat med 8,8 % mellan 2019 till 2021 
Under planperioden kommer minskningen att bli totalt 41 barn ytterligare mellan 2021 till 
2016 
Antalet äldre över 65 år har under 2019-2021 ökat med  med ca 6,7 %  73 personer och under 
planperioden kommer ökningen bli totalt 113 personer varav 41 personer med behov av insats 
totalt beräknas 215 personer behöva insatser från förvaltningen att jämföra med 174 st per 1 
november 2022. 
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3 Analys av lokala förutsättningar 
Personal 
Kompetensförsörjning och personalstruktur 
Kompetensförsörjningen i stort utgör för Ydre kommun som för hela sektorn en utmaning. Att 
externt kunna rekrytera eller genom internt utveckla medarbetare till efterfrågade 
kompetenser är och kommer att vara en viktig uppgift för kommunen för att uppnå önskat 
resultat. 
Under året har Kommunstyrelsen tagit beslut om riktlinjer för kommunens fortsatta arbete 
inom området. Riktlinjer som ska ses som vägledning för aktiviteter och beslutsfattande. 
Många yrkesgrupper i Ydre är mycket små och varje vakans betyder att en stor del av 
yrkeskategorin saknas. I flera grupper saknas en eller flera medarbetare. Inom den närmaste 
framtiden kommer en mängd medarbetare behöva ersättas då en större del av personalen är 60 
år och äldre (se diagram längre fram). 
Med de antagna riktlinjerna för kompetensförsörjning som utgångspunkt ser Ydre kommun 
det som särskilt viktigt att stöd sker till aktiviteter som skapar förutsättningar för utveckling 
av ledarskap, befintlig personal och ett förlängt arbetsliv. 
Sedan 2020 använder sig Ydre kommun av Hållbart MedarbetareEngagemang (HME) som ett 
sätt att följa upp arbetsgivarpolitiken. Medarbetarenkäten avser främst att följa upp inom 
medarbetares motivation, uppfattning om ledarskapet och styrning (HME) samt ett förlängt 
arbetsliv. 
  
Standardkostnader 
Kolada 2021 (kommunens bokslut) 

 
Enligt standardkostnader så är nettokostnadsavvikelsen totalt 10 mnkr i bokslut 2021 
I bokslut 2020 var nettokostnadsavvikelsen 8 mnkr jmf med 2019 då den var 1 mnkr. 
De största avvikelserna är förskola och individ och familjeomsorg. 
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4 Aktuellt ekonomiskt läge 
Texten kommer i huvudsak från T2 

 
Kommunstyrelsens bild budget 2023-2026 
Inflationen med ökande räntor och prisökningar samt osäkerheten och följderna av kriget i 
Ukraina är ett stort orosmoment för kommunen. En eventuell flyktingvåg kan påverka 
verksamheterna, i kombination med ökad arbetslöshet som utfall av att kriget påverkar 
världsekonomin i en negativ riktning. 
När det gäller elpriserna har de ökat från 50 öre/KWh (då budgeten lades) till cirka 2- 4 
kr/KWh i prognos framåt. Utifrån denna kostnadsökning har kommunen påbörjat arbetet med 
att titta på investeringar av solpanel för att minska kostnaderna. Kommunens olika 
verksamheter kommer dessutom se över hur de kan minska sin elförbrukning. 
Under de närmaste åren kommer kommunen ha stora utmaningar med att få en budget i 
balans, främst beroende på många placerade barn och ungdomar. Det kommer krävas ett 
omfattande arbete inom verksamheten och mycket fokus på att hitta effektiva lösningar de 
närmsta åren. 
En annan långsiktig utmaning som kommunen fortsätter brottas med är att hitta rätt utbildad 
personal för de lediga tjänster som uppstår inom kommunen. Det jobbas ständigt med 
strategier för att kunna möta de framtida behoven. Inom både barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen görs kompetensutvecklingsinsatser bland 
olika personalgrupper för att stärka kompetensen i kommunen och skapa en gemensam grund 
för olika arbetsgrupper att stå på. 
Arbetet med framtidens äldreboende fortskrider och under hösten kommer en 
medborgardialog att hållas för att få information om hur allmänheten tänker i frågan. 
Ett led i att få igång nybyggande i kommunen är att samrådsversioner för detaljplaner för 
Bianäset och Kroksmåla planeras in till hösten. 
Budget 2023 
Kommunens verksamhetsintäkter uppgår till 62,5 mnkr, och kostnaderna till 312,9 mnkr och 
avskrivningar till 9,6 mnkr. Detta innebär att verksamhetens nettokostnad blir 259,5 mnkr, att 
jämföra med utfallet för 2020 på 238,9 mnkr. Skatteintäkterna är beräknade till 189,9 mnkr 
(som kommunen erhåller via kommunalskatten). Därutöver beräknas kommunen få 71,9 mnkr 
i generella statsbidrag och genom det kommunala utjämningssystemet. Därtill kommer 
finansiella intäkter på 0,5 mnkr på placeringar och innehav av aktier och finansiella kostnader 
på lån 2,5 mnkr samt extra statsbidrag till små kommuner 2,6 mnkr. Budgeterat resultat för 
2023 blir då 2,9 mnkr. Skatteutdebiteringen är oförändrad kvar på 22,55 kr och låneram hålls 
oförändrad på 100,0 mnkr.  
Alla förvaltningar har i ramarna kompenseras för 4,1 % prisökning. 
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Centralt finns avsatt 11,4 mnkr för att täcka kostnader för 2023 års lönerevision och 
satsningar på prioriterade grupper. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har totalt 9,7 
mnkr avsatta till att hantera ekonomiska behov som uppstår under året eller under kommande 
år. Sammanlagt med budgeterat resultat innebär detta ett totalt gemensamt handlingsutrymme 
på 4,8 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Samtidigt finns ett 
definierat behov av besparingar på totalt 8,0 mnkr. Med det som har beskrivits ovan har 
kommunen ett stort behov  utvecklingsarbete för att komma ned i kostnadsvolym och hitta 
nya kreativa vägar för bedrivande av den kommunala verksamheten och fortsätta satsa på det 
som bygger Ydre starkt. 
En viss oro kan dock finnas i om skatteunderlagstillväxten blir sämre än i SKRs prognos och 
att kompensation för detta uteblir i kommande budgetbeslut, samtidigt som antalet invånare i 
Ydre fortsätter att minska markant. 
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5 Förvaltningarnas verksamhetsplaner 
Här är texten hämtad från T2 

5.1 Nuläge 

 
Kommunledningsförvaltning 
Ekonomi 

 Högre intäkter beror på att vatten- och avloppsverksamheten hämtar upp avsatta 
intäkter för att täcka det underskott som beror på höga elpriser 

 Underskottet på kostnadssidan beror i huvudsak på skenande elpriser för årets senare 
del. 

 Underskottet kommer uppgå till 2,6 mnkr. 
 Besparingsprogram på totalt 8 mnkr har tagits fram. 

Verksamhet 
Kommunens nya hemsida är lanserad och håller nu kraven för tillgänglighetsanpassning. 
Nytt med hemsidan är att Naturum Sommen och Hedners Park har fått egna sidor. 
Besöksnäringen har fått stor plats för marknadsföring och näringslivet har fått verktyg att 
själva söka hjälp och stöd. Arbetet med nytt intranät är påbörjat och beräknas vara klart till 
årsskiftet. 
Ydre fick förstaplacering av alla kommuner i Småföretagarnas Riksförbunds 
småföretagarindex som visar att kommunen gör mycket som gynnar förtagare. 
Kommunen har ansökt om två nya bredbandsprojekt hos Post- och telestyrelsen (PTS). 
Beslut i kommunstyrelsen om deltagande i SKR utvecklingsprogram med 
"Prislappsmodellen" pågår och beräknas bli klart under våren 2023. 
Kommunen har beviljats medel från Kulturrådets Stärkta bibliotek, med fokus på en vuxen 
och senior målgrupp. 
Arbetet med att lämna över ansvaret för Ydre lokalhistoriska arkiv till biblioteksverksamheten 
har påbörjats. 
Försäljningen av Solängen är nu klar och arbetet i projektet med framtidens äldreboende 
håller på med förprojektering och bla studiebesök. 
Arbetet med att öka robustheten i den kommunala organisationen via kontinuitetsplaner har 
påbörjats. 
En tidsplan har och upphandlingsdokument upprättats för uppsättning av solpaneler 
Upphandlingen kommer blir klar under 2022. 
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Barn- och utbildningsförvaltning 
Statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt och kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan har 
erhållits och arbete kring detta görs. 
Samverkan med socialförvaltning i projektet Alla barn i Ydre har påbörjats och resursteamet 
och socialförvaltningen har informerat om sitt uppdrag på föräldramöte. 
Från och med höstterminen 2022 börjar den nya läroplanen, Lgr22, att gälla. Arbetet med 
implementering påbörjades under vårterminen- 22. 
Ett statsbidrag för utvecklingsprojekt kopplat till läsa, skriva, räkna (genom 
Specialpedagogiska skolmyndigheten) har genererat 1,7 tjänst. 
Rörelsesatsning i samverkan med Idrottsutbildarnas RF-SISU har påbörjats. 
Fritidsgården öppnades under våren och har bidragit positivt till elevernas fritid. 
Ydre kommun har tagit emot ett antal elever med flyktingstatus från Ukraina. 
Betygsresultaten från vårterminen 2022 har analyserats. 95 procent av eleverna i åk 9 och 90 
procent av eleverna i åk 6 har godkända betyg i samtliga ämnen. Det är ett mycket gott 
resultat. 
Kulturskolan har sökt och erhållit statsbidrag från Kulturrådet för en fortsättning av tidigare 
projektet med musik/rytmik riktat mot förskolorna i Ydre, samt en utökning av dans- och 
teaterämnet. 
En dialog om gymnasiesamverkan med Tranås har påbörjats. 
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Socialförvaltningen 
Ekonomi 

 Vakanser inom hemsjukvården, sjuksköterskor och fysioterapeut, leder till ökade 
kostnader. 

 Stor vårdtyngd på särskilt boende, extravak enlig ordination av hemsjukvård. 
Förändrat tidsmått för tjänstgöring nattpersonal leder till högre kostnader. 

 Höga kostnader för placeringar av barn och unga, samt kostnader för inhyrd personal 
(socialsekreterare och biståndshandläggare). Nya omfattande ärenden inom LSS leder 
till ökande kostnader för lång tid framöver. 

Verksamhet 
Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på äldreomsorgen under årets första månader, 
framförallt vad gäller hög sjukfrånvaro. 
Kommunen har svårigheter att rekrytera behörig personal med rätt kompetens inom vissa 
verksamhetsområden vilket leder till tillfälligt inhyrd personal och högre kostnader. 
Ökat antal placeringar av barn och unga har påverkat arbetssituationen på socialkontoret och 
det ekonomiska utfallet under året. 
Flera nya LSS ärenden har tillkommit under året. 
Finansförvaltning 
Ekonomi 

 Högre intäkter från migrationsverket cirka 3,5 mnkr, extra statsbidrag för små 
kommuner 2,6 mnkr. 

Verksamhet 
Ränteläget är stadigt uppåtgående (på 5 år har räntan på ett 5-årigt lån ökat från 0,7% till 2,7 
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%) från början av juni till början av oktober har räntan ökat med ytterligare 1 %. 
Med stor likviditet kommer också onödiga räntekostnader och inlösen av lån kommer att 
göras vid kommande förfall. 

 

5.2 Framtid 
Texten här är hämtad från T2 
Kommunledningsförvaltningen 

 Inför den nya mandatperioden förbereder kommunen utbildning och introduktion i 
kommunal organisation och verksamhet samt kommunal ekonomi. Utbildningen 
kommer att erbjudas alla förtroendevalda och tjänstemän. 

 Utifrån behovet av framtida kompetensförsörjning har en ny tjänst tillsatts Hr-konsult 
med inriktning på kompetensförsörjning. 

 Med medel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer en ny 
tjänst inrättas; säkerhetssamordnare med inriktning mot säkerhet och krisberedskap. 

 Under hösten 2022 och våren 2023 kommer Ydre delta i SKRs projekt 
"Prislappsmodellen". Modellen syftar till att åskådliggöra de intäkter som kommunen 
får till verksamheterna genom det kommunala utjämningssystemet och att därigenom 
skapa underlag till prioriteringar som finns eller som skall göras. 

 Framtidens äldreboende: projektplan och projektledare finns nu på plats. Ett antal 
projektmöten finns inplanerade under hösten. Kommunstyrelsens presidie kommer 
kontinuerligt att bli informerade. 

 Nya verksamhetssystem och e-tjänster kommer implementeras för att underlätta 
hantering av bidrag både internt och för sökande föreningar. 

 På grund av de förväntat höga elpriserna under vintern så varnas det för att antalet 
bränder kan öka på grund av att allt fler kommer att elda i lokaleldstäder för 
uppvärmning samt att fler kommer att använda levande ljus istället för vanlig 
belysning. 

 Slutförande av detaljplaner för Rydsnäs camping samt Bianäset. 
 Uppdatera planeringen av livsmedelsförsörjning vid eventuell kris. 
 Projektering av Etapp Hestra påbörjad. Fortsatt arbete med att klara av ökade flöden 

för dagvatten. Uppdatering av säkerhet/styrsystem för vatten och avlopp. Översyn och 
upprustning av skalskydd vatten. 

Barn- och utbildningsförvaltning 

 Behov finns av ett ökat antal cromebooks/ipads, en till en för elever på lågstadiet, 
utifrån att nationella prov ska genomföras digitalt 2024. 

 Nya läroplanen Lgr22 är implementerad och påverkar undervisningens innehåll och 
betygsättning. 
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 Ett nytt verksamhetssystem som heter StudyAlong planeras att införas för 
Kulturskolan under hösten 2022. 

 Delta i forskningsprojekt med följeforskare i språkutvecklande arbetssätt. 
 Utreda och genomföra effektiviseringsuppdraget från huvudman. 

 
  
  
Socialförvaltningen 
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 Kompetensförsörjningen är en stor utmaning, i nuläget framförallt inom 
hemsjukvården vad gäller legitimerad personal, sjuksköterskor och fysioterapeut. 
Detta leder dels till höga löneanspråk och dels till behov av ytterligare 
attraktionsfaktorer vid framtida anställningar. Även inom omsorgsarbetet finns stora 
svårigheter att rekrytera personal med adekvat utbildning och/ eller kompetens. Inom 
individ-och familjeomsorgen (IFO) har rekrytering skett framgångsrikt och 
konsultuppdrag för inhyrda socialsekreterare avslutas under hösten. 

 Fortsatt utbildning av undersköterskor utifrån äldreomsorgslyftet 
 Socialförvaltningen fortsätter implementera det nya verksamhetssystemet Lifecare i 

alla verksamheter, näst på tur är hemtjänsten. Implementering av Lifecare i 
hemsjukvården måste flyttas fram då förutsättningarna saknas utifrån personalbrist. 

 Översyn av riktlinjerna för biståndsbedömning inom äldreomsorg kommer att ske 
under hösten utifrån uppdrag att sänka kostnader och arbeta med effektiviseringar. 

 Översyn av platser inom särskilt boende, demens och korttidsplatser i syfte att 
tillfälligt minska platser alternativt sälja platser kommer ske under hösten 2022. 

 Fortsatt arbete med heltidsresan, en handlingsplan framtagen, en styrgrupp och en 
projektledare finns på plats. Återkoppling till kommunstyrelsen kommer ske under 
hösten. 

 Arbetet fortsätter med bemanningsplanering, produktionsplanering i Jotib -modellen, . 
 Under hösten kommer verksamheten sätta sig in i förslaget om en ny äldreomsorgslag 

och vad det kommer att innebära om regeringen fattar beslut om att införa den. 
 Beslut väntas kring om ansvaret för den personliga assistansen ska läggas på staten 

istället för som nu, delat ansvar mellan kommun och stat (Försäkringskassan). 
 Den 1 juli började nya bestämmelser i LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård 

av unga) att gälla vilka ställer större krav på uppföljning efter att placeringar upphör 
samt större krav på kontroll av vårdnadshavares drogfrihet. 

 Arbetet med Nära vård fortsätter genom bland annat att kommunfullmäktige ställer sig 
bakom avsiktsförklaringen framtagen av regionen. Det lokala arbetet fortlöper genom 
bland annat regelbunden samverkan med vårdcentralen och i mindre 
samverkansprojekt. 
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Finansförvaltning 

 Nytt pensionsavtal klart för start 2023-01-01 AKAP-KR. Detta innebär att 
pensionskostnaden ökar med 30 procent. Stor inflation jun 2021 juni 2022 kommer 
öka på pensionskostnader preliminärt med ytterligare 15 % 

 Nytt ränteläge och inflationstryck kommer pressa upp kostnaderna framöver. 
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5.3 Budgetramar 
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5.4 Investeringsbudget  

Investeringsbudget med projektbeskrivningar på alla projekt 

 
Projektbeskrivningar  
Exploatering bostadsområden 
Inköp av mark för exploatering av ny mark för bostadsbyggande finansiering sker genom 
försäljning av tomtmark inköp och exploatering av Bianäset kommer förhoppningsvis att 
kunna påbörjas under 2024. Kommunen äger idag ingen ytterligare mark där exploatering 
planeras Ändring av detaljplan för Kroksmålen pågår, md syfte att underlätta exploatering av 
ny mark för bostadsbyggande, i samarbete med markägaren. I översiktsplanen kommer arbete 
ske för att identifiera nya områden lämpliga för framtida exploatering. 
Förnyelse utställning 
Investering på totalt på 1,5 mnkr investeringen är nu genomförd och invigdes i juni. 
Industriområde Österbymo Mosshultsvägen 
Inköp av mark för exploatering till industrimark gjordes under 2016 markområdet är nu delvis 
bearbetat och de investeringsbelopp som är upptagna av uppbyggnad av infrastruktur. 
Området planeras att tas i bruk under 2027 då både ny återvinningsanläggning och en 
framtida lokalisering av flyttad fjärrvärmeanläggning kan komma ifråga. 
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Rastplats Österbymo 
Är tagen i bruk komplettering med skyltar återstår 
Bredbandsutbyggnad 
Planerad utbyggnad innebär att målet på 90 % kommer att uppnås under 2022-2023. När 
projekten Asby udde, Solängen och Ydre Bostäders lägenheter är anslutna. Målsättningarna 
framöver innebär satsningar där den genomsnittliga nettokostnaden per anslutning maximalt 
uppgår till 35 000 kr. Detta ställningstagande kommer att innebära krav på statliga bidrag för 
fortsatt utbyggnad. I planen framöver from 2022 räknar vi med att ett 50 % bidrag finns att få 
från Post- och telestyrelsen (PTS). 
Solceller energieffektiviseringar 
Investering i solceller och andra energibesparande åtgärder. Detaljerad tidsplan finns och 
investeringarna planeras påbörja under 2023 och fortsätta åren framöver. Först ut är 
solpaneler på Solängen, Ydreskolan och kommunhuset. 
Fysisk miljö i tätorter 
Ger möjlighet till utformning och utredning 1,6 mnkr sedan finns det ytterligare 0,3 mnkr för 
åren framöver som kan användas till detta ändamål. Under 2022 beräknas arbetet runt 
kommunhuset vårdcentralen och biblioteket att slutföras 
Gång och cykelvägar i Ydre som en del i Länstrafikplanen (LPT) 
Underlag till Ydres ambitioner till utbyggnad av gång- och cykelvägar i antagen LPT 2018-
2029. 
Planerat underhåll fastigheter 
I samband med att underhållet kopplas mot komponentavskrivningsmetoden så tas 800 tkr per 
år upp i investeringsbudgeten. Här finns idag specificerade underlag (underhållsplaner) på vad 
som avses att göras. 
Investeringar Kommunledningsförvaltningen 
Inköp av inventarier och utrustning som behövs i förvaltningen. 
Investeringar Barn- och utbildningsförvaltningen 
Satsningar på inne och utemiljön på skolor och förskolor i kommunen. 

 
Investeringar Socialförvaltning 
Årligen finns 200 000 avsatta till inköp av inventarier och madrasser 
Sedan tidigare har pengar till cykelförråd mm budgeterats och flyttats med sedan budget 2016 
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Här finns upptaget 500 000 kr extra under 3 år (2025-2027) för att köpa in inventarier och 
utrustning i verksamheten som behövs i samband med ombyggnaden av Solängen 
VA investeringar  
Utbyggnad enligt antagen VA-plan. Denna satsning är på totalt 150 mnkr fördelat på 12 år 
mellan 2020-2029. 
En detaljerad tidplan håller på att tas fram i ett projekt som blir klart under våren 2023. 
Projektering VA Djupängen i Hestra, arbetet kommer att genomföras under 2023, arbetet 
avser ca 600 meter vatten och avlopp och kommer göras i två etapper. Arbetet kommer att 
utföras i egne regi. Dessutom kommer vi öka kapacitet och tillgänglighet för anslutning av 
dagvatten. 
VA Rydsnäs, mindre jobb för att kunna tillgodose de nya tomter som exploateras i östra delen 
av samhället. Vidare görs reinvesteringar i vattenverk för att säkra god dricksvattenkvalitet. 
Projektering för ett större jobb utmed Rydsnäsvägen påbörjas under 2023 för att kunna 
upphandlas under 2024. Sträckan avser ca 700 meter rörledning intill trafikverkets väg. 
Mindre insatser i hela kommunen kommer att göras för att underlätta och möjliggöra de större 
arbeten som kommer. 
I Österbymo kommer under 2024 kommer arbete med ledningar invid Kisavägen och 
Köpmannagatan att ses över. Hur omfattande arbetet blir vet vi inte förens våren 2023 då vi 
inväntar inspektion av dessa ledningar. 
Under kommande 5 år (2022-2027) kommer underhållsfilmning av ledningsnätet genomföras, 
detta för att ha ett bättre underlag och kunna göra säkrare prioriteringar och samtidigt minska. 
  
Badplats och Rydsnäs camping 
Pengar till arbete med planen finns avsatta planen är klar för antagande igen efter 
komplettering med miljökonsekvensanalys. I planen finns mindre summor upptagna för 
byggnation av enklare serviceanläggning här behövs mer ingående utredningsarbete 
genomföras. 
Utbyggnad och flytt av fjärrvärme 
En satsning på att flytta ut nuvarande fjärrvärmecentral från tättbebyggt område till nytt 
industriområde samt satsningar på att få in de återstående delarna av Ydre bostäders bestånd 
och kunna erbjuda inkopplingar från privatpersoner och företag i Österbymo. 
Återvinningsanläggning och fastighetsnära insamling 
Då befintlig deponi inte längre kan användas efter 2027. Så finns det behov av att investera i 
en ny återvinningsanläggning. Boxholms kommun investerade i en motsvarande anläggning, 
var investeringskostnaden 6 mnkr, årlig driftkostnad tillkommer. Här bör beloppen flyttas 
fram och ny årlig driftskostnad räknas fram. I samband med att kommunen kommer att ta 
över ansvaret för insamling och transporter av samtliga förpackningar (kartong plast glas och 
metall) from1 januari 2024 så kommer ett arbete med att få till mer fastighetsnära insamling 
genomföras. 
Investeringsbank 
Här behöver ett regelverk plockas fram, tanken med investeringsbanken är att finansiering till 
mindre och snabbt påkallade investeringar som tas inom befintliga ramar inte skall behöva 
beredas mer än i Kommunstyrelsen eller vad regelverket fastställer. 
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6 Föreslagna ramar 
Förslag från BB 21 november 
Förändringar sedan budgetbeslut i juni 2022 är att ytterligare priskompensation är utlagt med 
totalt 660 tkr 
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Detta innebär att besparingar på totalt 8 mnkr måste genomföras under planperioden och att 
det finansiella målet på 2 % av skatter och bidrag tillfälligt sänks till 1% för 2023 
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Inriktningsmål När är målet uppfyllt Vem är ansvarig Verksamhetsmål När är målet uppfyllt Vem är ansvarig Nyckeltal När är målet uppfyllt Vem är ansvarig
Var ifrån hämtas
nyckeltalet När läses det av

Ydre kommun ska
verka för en
hållbar miljö

När 3 av 4 är uppfyllda
anses målet uppnått Kommunchef

Andelen närodlade
och ekologiska
livsmedel ska öka i
kommunens
verksamheter

Ekologiskt 25 % Närodlat ska öka varje
år Kostchef

Andelen närodlade och
ekologiska livsmedel ska
öka i kommunens
verksamheter Ekologiskt 25 % Närodlat ska öka varje år Kostchef Programmet Hantera via Matilda FoodtechInför varje tertial

Energianvändninge
n i Ydre kommuns
verksamhet ska
årligen minska

Ekonomichef/VA-chef

Arbete för att minska
energiförbrukningen

Ekonomichef / VA-chef
Påverkan av miljön
för kommunens
avlopp ska årligen
minska

När det minskat från föregende år Minskning av BOD7 När det minskat från föregående år VA-chef Vattenprover 4 ggr / år
Minskning av totalfosfor

När det minsat från föregående år VA-chef Vattenprover 4 ggr / år
Utsläppen från
kommunens
transporter ska
minska med 70%
till 2030 När det minskat från föregående år Ekonomichef

Andel alternativa
bränslen i kommunens
fordonsflotta skall öka

När det minskat från föregående år Ekonomichef Energikontoret gör en årligt uttag från drivmedelsleverantörerna

Ydre kommun ska
verka för att skapa
attraktiva
boendemiljöer

När verksamhetsmålet
är uppfyllt Samhällsbyggnadschef

Ydre kommun ska
ta fram
detaljplaner som
möjliggör
färdigställande av
10 nya bostäder i
attraktiva miljöer

Om det finns minst 10 byggklara tomter
vid årsskiftet är målet uppnått Samhällsbyggnadschef

Antal tillskapade tomter
i detaljplaner

Samhällsbyggnadschef

Från
samhällsbyggnads
enheten

Två ggr / år, senast
i december

Ydre kommun ska
arbeta för att
invånarna skall
känna sig trygga När 2 av 3 mål är

uppfyllda anses målet
uppfyllt Kommunchef

Förskola, skola och
fritidshem ska
verka för att
barn/elever är
trygga Skolchef

Är barnen trygga

Följer över tid-jämför med föregående år
Rektor/Pedagoger/BOU
förvaltning

SKA-Efter
genomförda
enkäter

Efter genomförda
enkäter 1 ggr /år,
senast december

Socialförvaltningen
ska verka för att
brukarna är trygga 100 % Socialchef

 Är brukarna trygga

100 % Socialchef och enhetschefer Kolada
En gång/år, senast
december

Antalet anmälda
brott i kommunen
ska minska

Kommunchef

Antal anmälda brott

När det har minsakt mot föregående år Kommunchef BRÅ
1 ggr / år, senast
december

Ydre kommun ska
ha goda lärmiljöer
för barn och elever

När 3 av 4 mål är
uppfyllda anses målet
uppfyllt Skolchef

Andelen
legitimerade
förskollärare och
fritidspedagoger i
Ydre ska öka

Skolchef

Andel legitimerade
förskollärare

70 % förskolärare Skolchef Från verksamheten 
1 ggr/ år, senast i
december

Andel legitimerade
fritidspedagoger 1 lärare i fritdshem/fritidshem Rektor Från verksamheten 15:e varje månad
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Skolchef

Måluppfyllelsen i
förskolan och
fritidshemmen ska
öka Analyser av SKA-arbetet

Pedagoger och
rektor Analyser av SKA Rektor SKA-arbetet

Systemtiskt varje
månad

Skolchef
Måluppfyllelsen i
förskoleklass och
grundskola ska öka

Bedömningsstöd visar att eleverna nått
målet fskk Pedagoger/Rektor

Meritvärde årskurs 9
När man ser ökning Rektor Kolada

Efter avsluttad
skolgång

Jämförs med tidgare år

Åk 6 Svenska språket

När man ser ökning Rektor Från verksamheten 
Betyg och
uppföljing 1 ggr / år

, Jämförs med tidigare år

Åk 6 Matematik andel
med godkänt betyg När man ser ökning Rektor Från verksamheten 

Betyg och
uppföljning 1 ggr /
år

Jämförs med tidigare år 

Åk 6 Engelska andel
med godkänt betyg När man ser ökning  Rektor Från verksamheten 

Betyg och
uppföljing 1 ggr / år

Skolchef

Andelen elever från
Ydre kommun som
studerar vid
eftergymnasiala
utbildningar ska
öka

Jämför med tidgare år När man ser ökning Studie- och yrkesvägledare
Från verksamheten
och kolada

En gång/år
(septemeber)

Ydre kommun ska
erbjuda en
modern, god vård
och omsorg för
individen

När 2 av 3 mål är
uppfyllda anses målet
uppfyllt Socialchef

Kommuninvånarna
ska uppleva att
vård, stöd och
omsorg ges med
god kvalitet

En stadigvarande ökning under en tre-
årsperiod Socialchef

Andelen
genomförandeplaner i
förhållande till
fattademyndighetsbeslut
ska vara hög Socialchef

Enhetschefschefer hemtjänst
och särskilt boende verksamhetssystemet

En gång/år
(septemeber)

Socialchef

Individens
självständighet ska
stödjas och
uppmuntras

En stadigvarande ökning under en tre-
årsperiod Socialchef

Brukarens egen
medverkan i planeringen
av sina insatser Socialchef

Enhetschefschefer hemtjänst
och särskilt boende verksamhetssystemet

En gång/år
(septemeber)

Socialchef

Socialtjänsten ska
bedrivas med hög
rättssäkerhet

När minst 80 % av överklagade beslut
fattas i enlighet med vårt förslag Socialchef

Andelen överklagade
beslut som går vår väg Socialchef Socialchef 

verksamhetssyste
met

En gång/år
(september)

Ydre kommun ska
verka för ett
livskraftigt
näringsliv

När minst 1 av målen är
uppfyllda anses målet
uppfyllt Näringslivsstrateg

Ydre kommun skall
verka för att
behålla det goda
företagsklimatet i
Ydre

Målet är uppfyllt när vi når placering 50
eller bättre Näringslivsstrateg

Placering i Svenskt
näringslivs ranking

Vår placering 2022 är 32 av 290 I
kategorin C7. Pendlingskommun nära
mindre stad/tätort ligger vi på plats 4 av
52! Vi blev placerade på 1:a plats i
småföretagarnas riksförbunds
småföretagarindex. Näringslivsstrateg foretagsklimat.se 2022-10-31

Notering: Traditionellt har
storstädernas pendlingskommuner
bäst förutsättningar för
företagande. Men betygen för
dessa har på senare tid tenderat
att sjunka något samtidigt som
landsbygdskommuner ökat.
Landsbygdskommuner med
besöksnäring har till och med gått
om storstäderna i rankning, vilket
alltså innebär att företagandets
villkor jämnats ut i Sverige.
Samanfattningen är att vi har
otroliga förutsättningar enligt dessa
mätningar.
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Målet 2022 på sammanfattande omdömme är 4.5Näringslivsstrateg
Sammanfattande
omdöme företagsklimat

Vi ligger på 4,23 i sammanfattat
omdömme 2022 vilket gör att vi inte
riktigt når målet. Men vi har gjort ett kliv
uppåt från föregående år då vi låg på
4,22

Näringslivsstrateg foretagsklimat.se 2022-10-31

Näringslivsstrateg Ydre kommun ska
verka för att fler
företag ska
startas/etableras/u
tvecklas i Ydre

Målet är uppfyllt om vi når fler än tidigare år. Näringslivsstrateg

Antal startade företag 32 nystartade företag 2021 hittils
reggade företag 2022 är 8 st (OBS datum
för avläsning) Näringslivsstrateg Nyföretagarcentrum 2022-03-28

Näringslivsstrateg, Samhällsbyggnadschef

Antal etablerade företag
Inga etableringar vilket kan bero på att
den industrimark vi besitter inte
marknadsförs eller är ordentligt beredd.

Ydre kommun ska
arbeta för en god
infrastruktur

När båda målen är
uppfyllda anses målet
uppfyllt Bredbandsansvarig

Ydre kommun ska
öka antalet
fastigheter med
fiberanslutning När antalet ökar jmf med tidigare Bredbandsansvarig

Antal Fiberanslutningar 

Bredbandsansvarig

Ydre kommun skall
arbeta för ett
attraktivt fibernät
med ett brett utbud
av tjänster från
olika
tjänsteleverantörer När vi har ett brett utbud av tjänster Bredbandsansvarig

Arbete med att skapa
ett öppet nät

Ydre kommun ska
främja ett rikt
kulturliv

När minst 1 av 2 mål är
uppfyllda anses målet
uppfyllt

Ansvarig för
kulturskolan

Andelen elever som
deltar i Kulturskolan
skall vara bland de
25 % bästa
kommunerna i riket Ansvarig för kulturskolan

Andel elever som deltar
i kulturskolan

När andelen elever är bland de 25% bästa kommunerna i riketriketAnsvarig för kulturskolan Kolada

Bibliotek- och
kulturchef

Antal
aktivitetstillfällen för
barn och unga vid
kommunala
bibliotek ska vara
blad de 25 % bästa
kommunerna i riket

Biblioteket arbetar under hela året med
att uppfylla målet genom att genomföra
aktiviteter för barn- och unga inom
verksamheterna Bokstart, Bokfrö,
Bebisöppet, Bilderoksklubben,
Bokspanarna, Läsläslov osv.

Biblioteks- och
kulturchef med
personal

Aktivitetstillfällen för barn
och unga

Antal aktivitetstillfällen för barn och unga
vid kommunala bibliotek ska vara blad de
25 % bästa kommunerna i riket

Biblioteks- och kulturchef Kolada I juni varje år.
Kungliga biblioteket
samlar in statistik
under jan/feb för
föregående år,
resultatet
publiceras under
majmånad och kan
ses i Kolada något
senare.

Ydre kommun ska
främja enskildas
och föreningars
engagemang i
bygdens
utveckling När kontunuerliga träffar

planeras och genomförs
Bibliotek- och
kulturchef När kontinuerliga träffar genomförs årligen anses målet uppnåttBibliotek- och kulturchef

Sker ett kontinuerligt
arbete med att främja
enskildas och
föreningars
engagemang i bygdens
utveckling Biblioteks- och kulturchef

Ydre kommun ska
ha engagerade
medarbetare

När 3 av 4 mål har ökat
jmf med fg år anses
målet uppfyllt

Ydre kommun skall
ha engagerade
medarbetare

Om utfallet är bättre än förgående år anses målet uppnåttHR-konsult

HME totalindex

Hr-konsult

Mätning sker
årligen i
medarbetarenkät

Avläsning mot
omvärlden sker i
Kollada december
inför bokslut

Ydre kommun skall
verka för att
behålla det goda
företagsklimatet i
Ydre
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Hr-konsult

Andelen
motiverade
medarbetare ska
vara högre än
genomsnittet i riket

Hr-konsult

HME index Motivation

Mätning sker i
medarbetarenkät

Avläsning mot
omvärlden sker i
Kollada december
inför bokslut

Hr-konsult

Andelen gott
ledarskap ska vara
högre än
genomsnittet i riket

Hr-konsult

HME index Ledarskap

Mätning sker i
medarbetarenkät

Avläsning mot
omvärlden sker i
Kollada december
inför bokslut

Hr-konsult

Andelen
medarbetare som
kan sitt uppdrag
och verksamhetens
mål ska vara högre
än genomsnittet i
riket

HME index Styrning

Mätning sker i
medarbetarenkät

Avläsning mot
omvärlden sker i
Kollada december
inför bokslut

Ydre kommun ska
arbeta för en
resurseffektiv
verksamhet

Om delmål två
(åretsreultat) och minst
tre övriga delmål anses
inriktningsmålet uppnåt. Kommunchef

Samtliga
förvaltningar skall
hålla tilldelade
ramar

När alla förvaltningar har ett utfall som är
minst +-0 mot budget. Förvaltningschef för respektive förvaltning

Hålla tilldelad
budgetram

När alla förvaltningar har ett utfall som är
minst +-0 mot budget. Ekonomichef Raindance Vid delår och helår

Ekonomichef

Årets resultat ska
uppgå till 2 % av
skatter och bidrag När resultatet är 2% eller mer av skatter

och bidrag. Ekonomiavdelningen

Årets resultat % av
skatter och bidrag

När resultatet är 2% eller mer av skatter
och bidrag. Ekonomichef

Bokslutsdokumnete
t tabeller och
diagram Vid delår och helår

Ekonomichef

Soliditet inklusive
pensionsförpliktelse
ska öka eller hållas
oförändrad

När soliditeten inkl pensionsskuld är på
samma nivå som året innan eller högre. Ekonomiavdelningen

Soliditet inklusive
pensionsskulden När soliditeten inkl pensionsskuld är på

samma nivå som året innan eller högre. Ekonomichef

Bokslutsdokumnete
t tabeller och
diagram Vid delår och helår

Ekonomichef

Bolagen inom
koncernen ska över
tid generera
resultat som
värdesäkrar eget
kapital

När reultatnivån  är likvärdig med
inflationen i förhållnade till eget kapital. Ekonomiavdelningen

uppfyllt Resultat i
koncernbolag

När reultatnivån  är likvärdig med
inflationen i förhållnade till eget kapital. Ekonomichef

Bokslutsdokumente
t tabeller och
diagram Vid delår och helår
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Ekonomichef

Den kortsiktiga
betalningsberedska
pen (likvida medel,
outnyttjad
checkkredit och
kreditlöften) ska
motsvara minst
100 % av de
räntebärande
skulder som
förfaller inom ett
år

När likvida medel, outnyttjad checkkredit
och kreditlöften är minst 100 % eller mer
av de räntebärande skulder som förfaller
inom ett år. Ekonomiavdelningen

Betalningsberedskap

När likvida medel, outnyttjad checkkredit
och kreditlöften är minst 100 % eller mer
av de räntebärande skulder som förfaller
inom ett år. Ekonomichef

Bokslutsdokumnete
t tabeller och
diagram Vid delår och helår

Ekonomichef

Kommunens
skuldsättningsgrad
(nettolåneskuld i
förhållande till
skatter och bidrag)
ska långsiktigt
minska

När skuldsättningsgraden är lägre än
tidigare år. Ekonomiavdelningen

Skuldsättningsgrad

När skuldsättningsgraden är lägre än
tidigare år. Ekonomichef

Bokslutsdokumnete
t tabeller och
diagram Vid delår och helår

Om delmål två
(åretsreultat) och minst
tre övriga delmål anses
inriktningsmålet uppnåt.
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1 Omvärldsanalys 
  

 
Utdrag ur SKRs cirkulär 22:28 och  22:37  
Jämfört med den prognos vi presenterade i april (cirkulär 22:15) är den viktigaste 
förändringen att vi nu räknar med starkare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 
prognosperioden, men att köpkraften är kraftigt nedreviderad speciellt 2023–2024. Detta 
beror på en högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som 
ökat prisbasbelopp innebär. Det nya pensionsavtalet innebär även en kostnadsökning, men 
detta var känt i april 
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 22:28) är den viktigaste 
förändringen att vi nu räknar med svagare konjunktur och högre priser. Båda dessa faktorer 
drar ner det reala skatteunderlaget 2022–2024. 
Samhällsekonomisk utveckling 
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 22:28) är den viktigaste 
förändringen att vi nu räknar med svagare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 
prognosperioden och att köpkraften är än mer nedreviderad på kort sikt. Detta beror på en 
ännu högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som ökat 
prisbasbelopp innebär. Slutåret är prisutvecklingen något nedreviderad. 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett en prognos och ett medelfristigt scenario fram till 2025 
där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av perioden. 
Sverige går in i en längre lågkonjunktur 
Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga 
inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de 
kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste 
månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och 
ränteuppgångarna blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte 
längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den 
blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska 
återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och 
arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I vår framskrivning räknar vi 
med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer 
påtagligt först 2025. 
Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta 
kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört 
låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba 
ökningar 2021– 2023 – inte heller falla tillbaka till gamla nivåer. Trots att vi räknar med att 
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inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser 
på många varor och tjänster. 

 
Hög nominell tillväxt för skatteunderlaget 
Beräkningen av skatteunderlaget 2022–2025 (diagram 1) baseras på den samhällsekonomiska 
bild som sammanfattas ovan. 
Vår bedömning är att skatteunderlaget ökade med 5,3 procent förra året (utifrån preliminära 
uppgifter från Skatteverket i början av oktober, detta är samma bedömning som i föregående 
prognos). 
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Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022– 2025; i genomsnitt 
med 4,5 respektive procent 4,4 procent per år för den faktiska respektive underliggande 
utvecklingen. Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är 
3,9 procent för den faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen. En oväntat 
stark ökning av lönesumman syns under det första halvåret i år. Men enligt Skatteverkets 
arbetsgivardeklarationer tycks ökningen av lönesumman ha bromsat in från maj månad, enligt 
säsongsrensade data. 
Å ena sidan har återöppnandet efter pandemin lett till stigande sysselsättning under våren, inte 
minst inom restaurangbranschen. Under sommaren har lönesumman sannolikt varit högre till 
följd av att personal inom regionerna har bytt semesterveckor mot högre ersättning. Men å 
andra sidan har anställningsplanerna i handel och bygg- och anläggning fallit tillbaka vilket 
tyder på en snar dämpning av lönesummetillväxten. Konjunkturen bromsar nu in och det 
kommer sätta avtryck i sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och 
likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst medelarbetstiden som faller. 
Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4 procent i genomsnitt. I år är ökningen hela 
5,9 procent och nästa år är den 3,2 procent. Att företag väljer att behålla personal i de sektorer 
där arbetskraftsbristen är stor motverkar en än svagare ökning av lönesumman nästa år. En 
faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna, 
dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 
2022 och 2023. Den höga inflationen resulterar i stora uppgångar för prisbasbeloppen 2023 
och 2024 vilket höjer garantipensionerna. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt i år 
blir högre än det faktiska. Nästa år är det tvärtom. Grundavdraget för pensionärer ökar vilket 
minskar skatteunderlaget 2022. Detta följer av den sammantagna effekten av prisbasbeloppets 
och inkomsternas relativa utveckling. Effekten är ännu större 2023. Att prisbasbeloppet stiger 
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så kraftigt beror på den snabba ökningen av KPI-inflationen i juni 2022. Nästa år får det 
faktiska skatteunderlaget dock en extra skjuts av förslaget om att omvandla reseavdragen 
(som minskar skatteunderlaget) till en skattereduktion (som inte påverkar skatteunderlaget). 
Regeringen har aviserat att i budgetpropositionen för 2023, enligt praxis, föreslå en minskning 
av det generella statsbidraget med ett belopp som motsvarar skatteintäkten av det slopade 
avdraget. Förslaget påverkar därför inte skatteunderlagets underliggande ökningstakt. 
Kraftig urholkning av skatteunderlaget 
I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de 
senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 
procent; intäkterna beräknas realt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är 
varaktigt och kommer kräva minskade utgifter framöver om inte statsbidragen höjs ordentligt. 
Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade 
pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-
KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av 
sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med 
prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs. 
Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande 
kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den 
demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt 
fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt 
större resurser. 

 
Förändring jämfört med SKR:s augustiprognos 
Vi räknar nu med en svagare skatteunderlagstillväxt fram till 2025, än i den prognos vi 
publicerade i augusti (cirkulär 22:28), främst som följd av att prognosen för lönesumman är 
nedreviderad. 
Under 2022 är skatteunderlaget uppreviderat till följd av högre lönesumma. Den lägre 
tillväxten och sysselsättningen ger dock en nedrevidering av lönesumman 2023. Även 2025 
ökar skatteunderlaget något svagare jämfört med augusti. 
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Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen visar lägre skatteunderlagstillväxt än 
SKR:s nuvarande bedömning. Det har tillkommit data som visar på en starkare arbetsmarknad 
i år samt beslut om högre garantipensioner (från och med augusti 2022). Den höjda 
garantipensionen samt en högre inflation leder till högre prognoser i SKR:s bedömning 
framöver. 
Den prognos som Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterade i september visar en 
marginellt lägre prognos för skatteunderlaget totalt för hela perioden jämfört med SKR:s 
prognos. SKR:s bedömning av utvecklingen av lönesumman är något lägre än ESV:s. Att 
SKR:s prognos för det totala skatteunderlaget visar större ökning beror delvis på att högre 
inflationsprognoser ökar pensionsinkomsterna mer. 
Förändring jämfört med SKR:s aprilprognos (2022:28) 
Vi räknar nu med en starkare skatteunderlagstillväxt fram till 2025, än i den prognos vi 
publicerade i april (cirkulär 22:15), främst som följd av att prognosen för lönesumman är 
uppreviderad men även som följd av att prognosen för pensionsinkomster är uppreviderad. 
Såväl beslutet om höjd garantipension samt den högre inflationsprognosen ligger bakom de 
uppreviderade pensionsinkomsterna (jämfört med prognosen i april). Alla år, förutom 2023, 
ökar skattunderlaget starkare jämfört med förra prognosen. Att lönesumman är så mycket 
starkare beror på att lönerna ökar snabbare än i tidigare bedömning, arbetsmarknaden bedöms 
vara mer stram. Beslut om höjd garantipension samt en högre inflation har lett till 
upprevideringar av pensionsinkomsterna jämfört med i april. 
Prognoserna som finns är relativt osäkra ingen vet hur djup eller långvarig kommer låg-
konjunkturen kommer bli. Men samtliga bedömare är överens om att den är på väg. (Red 
anm) 
Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna 
riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige. 
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Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 
åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga 
det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023 och 
2025 (tabell 4). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat. 

 
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. 
Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens 
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande 
pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar och PO-pålägg) och övrig förbrukning. 
I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2022–
2026. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande 
till fasta priser, till exempel i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKR:s 
kalkyler. 
Jämfört med prognosen i augusti har nu prisbilden reviderats upp. Innevarande år antas nu en 
högre prisökning för övrig förbrukning samtidigt som kostnaden för den förmånsbestämda 
pensionen är högre. 
Arbetskraftskostnaderna såväl 2023 som 2024 antas öka snabbare i denna prognos än i 
prognosen från augusti, vilket delvis förklaras av en större ökning av försäkringspremierna. 
2023 är timlöneantagandet uppjusterat med en tiondel. Sammantaget antas 
arbetskraftskostnaderna öka med 6,9 procent 2023, vilket är tre tiondelar högre än i prognosen 
från augusti. 2024 är ökningen en tiondels procent jämfört med augustiprognosen. Precis som 
i prognosen från augusti är effekterna av den nya pensionsöverenskommelsen AKAP-KR som 
gäller från och med den 1 januari 2023 inkluderad. 
Inflationsantagandet, genom prognosen på KPIF, är uppjusterad för 2023 med en halv 
procentenhet jämfört med prognosen i augusti vilket, tillsammans med ett något högre 
timlöneantagande, ger en ökning av övrig förbrukning med tre tiondels procent. 2024 är 
inflationsprognosen betydligt lägre, såväl jämfört med 2023 som jämfört med 
augustiprognosen. Övrig förbrukning anta därmed öka med 2,4 procent 2024, vilket är tre 
tiondelar lägre än i förra prognosen. 
Den totala ökningen av PKV 2023 är 6 procent, och jämfört med prognosen från augusti är 
ökningen 0,25 procentenheter, där såväl timlöner, PO som inflationen drar åt samma håll. För 
2024 tar ökningen av pensionskostnaden och nedgången i inflationsprognosen ut varandra och 
PKV blir oförändrat jämfört med föregående prognos. I dessa beräkningar syns också en 
kraftig minskning av pensionskostnaderna 2025 vilket gör att arbetskraftskostnaderna enligt 
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PKV förväntas minska något, trots att timlönerna ökar med 3,4 procent enligt prognosen. 

Pensionskostnaderna varierar mellan de olika kommunerna till följd av skillnader i 
personalstruktur. I tabellen nedan beräknas en motsvarighet till PKV exklusive PO-effekten. 
Arbetskraftskostnaderna ökar därmed i samma takt som timlönerna. Arbetskraftskostnaderna 
har dock samma vikt i beräkningen av PKV som i tabellen ovan. 
Höga pensionskostnader och höjt PO 
Kostnaderna för kommunernas och regionernas avtalspensioner ökar med cirka 45 miljarder 
kronor 2023 och med ytterligare 13 miljarder år 2024. Ungefär hälften vardera i kommuner 
respektive regioner.* 
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Den övergripande bilden är lik den bild som vi presenterade vid förra 
skatteunderlagsprognosen i augusti (cirkulär 22:28). Det vill säga kraftigt ökade 
pensionskostnader år 2023 och 2024. 
En förändring jämfört med föregående prognos är att inflationsprognosen har reviderats upp 
för 2023. Antagandet över prisbasbeloppet år 2024 har därför höjts, vilket leder till ökade 
pensionskostnader år 2024. Därefter är det kraftigt minskade kostnader 2025 och 2026, vilket 
beror på att inflationen går tillbaka och därmed blir prisbasbeloppet mycket lågt enligt våra 
antaganden. Beräkningar för 2025 och 2026 är mycket osäkra. 
 
*Beräkningarna bygger på underlag från administratörerna på deras beräkningar till 
kommuner och regioner i augusti/september. Sedan beräkningarna togs fram har det skett 
några revideringar av prognosantaganden, detta påverkar huvudsakligen år 2024. En liten 
kostnadsökning blir det även på grund av att inkomstbasbeloppet 2023 som presenterades 18 
oktober är något lägre än tidigare antaganden. 
Det nya pensionsavtalet ökar kostnaderna 
Det nya pensionsavtalet innebär permanent högre kostnader för den avgiftsbestämda 
pensionen, då premien höjs från 4,5 procent till 6 procent under tak (7,5 inkomstbasbelopp) 
respektive från 30 till 31,5 procent på inkomst-delar över tak. Detta motverkas till viss del då 
avtalet på sikt minskar kostnaden för den förmånsbestämda pensionen. Men det nya avtalet 
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innebär en högre kostnadsnivå, särskilt för kommunerna. 
Det nya avtalets ökade kostnader svarar dock enbart för en liten del av kostnadsökningarna år 
2023, då effekter av den kraftiga inflationen och ökade värdesäkringen dominerar stort. Av 
kostnadsökningen för sektorn mellan 2022 och 2023 är det enbart cirka en femtedel som 
kommer från avtalsförbättringen. För kommunerna har dock avtalsförändringen större 
betydelse än för regionerna. Det beror på att den avgiftsbestämda pensionen dominerar då det 
är förhållandevis få som har inkomster över tak. 
En uppskattning är att det nya pensionsavtalet år 2023 ökar kostnaden i kommunerna med 6–7 
miljarder kronor och cirka 2 miljarder i regionerna. 
 
Den höga inflationen förklarar de stora kostnadsökningarna 
Merparten av kostnadsökningen beror således på den ökade inflationen. Prisbasbeloppet 
beräknas utifrån inflationstakten i juni året innan. Prisbasbeloppet för 2023 är därmed 
fastställt till 52 500 kronor, en ökning med 8,7 procent, det vill säga betydligt högre än vår 
prognos för KPI-inflationen i våras. För 2024 bedöms prisbasbeloppet öka med 7,6 procent, 
det utgår från en prognos över KPI:s ökningstakt i juni 2023. Utifrån den aktuella prognosen 
kommer inflationen att gå ner mot och även understiga 2 procent på några års sikt och då 
kommer pensionskostnaderna att bli lägre. 
Ökat prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt: 

 Högre uppräkning av pensionsutbetalningar. 
 Högre uppräkning av värdet på den avgiftsbestämda delen, den värdejusteras med 

prisbasbeloppet under utbetalningsåret. 
 Högre intjänad förmånsbestämd pension, då pensionsunderlaget består av inkomsterna 

ett antal år tillbaka i tiden och de historiska inkomsterna räknas upp till dagens 
prisnivå med prisbasbeloppet. Det innebär ett högre pensionsunderlag och även ett 
högre pensionsunderlag för dem med inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är 
golvet för den förmånsbestämda pensionen. 

 Stor effekt på den finansiella kostnaden, som inte räknas som en pensionskostnad för 
dagens intjänande och därmed inte påverkar PO, men som ligger på finansnettot. 

PO för 2023 höjs ytterligare 
Pensionskostnaderna för de idag aktivas pensionsintjänande ökar både på grund av den höjda 
premien i den avgiftsbestämda pensionen och på grund av ökningen i den förmånsbestämda 
pensionen. Förutom ökningen i pensionsunderlaget p g a av inflationsuppräkningen av 
historiska inkomster bidrar även ökade löner år 2021 till kostnadsökningen i den 
förmånsbestämda pensionen. Det är dessa pensionskostnader som ingår i PO. 
Beräkningarna vi tar fram över pensionskostnader som ingår i PO är beräknade som 
genomsnitt för hela kommunsektorn respektive regionsektorn. Pensionskostnaderna varierar 
kraftigt i enskilda kommuner och regioner. Det är därför angeläget att man ser på sina egna 
kostnader. Särskilt för de kommuner som har försäkringslösningar, då dessa beräknas på 
annorlunda sätt. 
Övriga delar i form av arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar är preliminärt oförändrade. 
Hela ökningen i genomsnittligt PO förklaras av de ökade pensionskostnaderna. 
Vi föreslår nu ett genomsnittligt PO på 44,53 procent i kommunerna för år 2023, vilket 
innebär en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med år 2022. Det är en ökning med 1,8 
procent jämfört med det preliminära PO för 2023 som föreslogs i våras. 
I våras efter Ekonomirapporten angav vi ett preliminärt PO med en kraftig höjning för 2023, 
från 39,25 till 42,75 procent i kommunerna på grund av ökade pensionskostnader. Sedan dess 
har inflationen ökat ytterligare. 
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Effekt för kommunerna 
Av den totala kostnadsökningen svarar pensionsintjänandet för de aktiva (som ingår i PO) för 
merparten cirka tre fjärdedelar. Det ger en höjning av PO med 5,3 procentenheter i kommuner 
år 2023 jämfört med år 2022, vilket motsvarar en ökning med 17 miljarder kronor. Av det 
förklaras knappt hälften av avgiftsbestämd del och drygt hälften av den förmånsbestämda 
pensionen (FÅP). Det kommer att bli fortsatt höjning 2024 för FÅP eftersom inflationen 
fortsätter att vara hög. Därefter går det tillbaka till en lägre nivå. 
Pensionskostnaderna ökar även för utbetalningen av den gamla pensionsskulden med drygt 
0,5 miljarder kronor. Den finansiella kostnaden ökar med cirka 5 miljarder jämfört med 2022. 
Den finansiella kostnaden handlar om värdesäkring för skulden på balansräkningen för 
intjänandet efter 1998. Dessa kostnader ingår inte i PO. 
Totalt blir det en ökning på 22,5 miljarder kronor mellan 2022 och 2023 samt ytterligare 6 
miljarder 2024. 
Därtill kommer att värdesäkringen med prisbasbeloppet innebär att ansvarsförbindelsen ökar 
med cirka 2 miljarder kronor istället för att minska med cirka 6 miljarder, detta kostnadsförs 
dock inte i den blandade redovisningsmodellen utan visar sig gradvis med de högre 
pensionsutbetalningarna. 
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2 Befolkningsutveckling och översiktsplan för perioden 
  
Befolkningsprognos 2021-2027

 

 

316



Ydre Kommun, Verksamhetsplan 2023-2026 16(43)

 

 
Antal individer totalt har inom Barn och Utbildning minskat med 8,8 % mellan 2019 till 2021 
Under planperioden kommer minskningen att bli totalt 41 barn ytterligare mellan 2021 till 
2016 
Antalet äldre över 65 år har under 2019-2021 ökat med 6,7 %  73 personer och under 
planperioden kommer ökningen bli totalt 113 personer varav 41 personer med behov av insats 
totalt beräknas 215 personer behöva insatser från förvaltningen att jämföra med 174 st per 1 
november 2022. 
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3 Analys av lokala förutsättningar 
Personal 
Kompetensförsörjning och personalstruktur 
Kompetensförsörjningen i stort utgör för Ydre kommun som för hela sektorn en utmaning. Att 
externt kunna rekrytera eller genom internt utveckla medarbetare till efterfrågade 
kompetenser är och kommer att vara en viktig uppgift för kommunen för att uppnå önskat 
resultat. 
Under året har Kommunstyrelsen tagit beslut om riktlinjer för kommunens fortsatta arbete 
inom området. Riktlinjer som ska ses som vägledning för aktiviteter och beslutsfattande. 
Många yrkesgrupper i Ydre är mycket små och varje vakans betyder att en stor del av 
yrkeskategorin saknas. I flera grupper saknas en eller flera medarbetare. Inom den närmaste 
framtiden kommer en mängd medarbetare behöva ersättas då en större del av personalen är 60 
år och äldre (se diagram längre fram). 
Med de antagna riktlinjerna för kompetensförsörjning som utgångspunkt ser Ydre kommun 
det som särskilt viktigt att stöd sker till aktiviteter som skapar förutsättningar för utveckling 
av ledarskap, befintlig personal och ett förlängt arbetsliv. 
Sedan 2020 använder sig Ydre kommun av Hållbart MedarbetareEngagemang (HME) som ett 
sätt att följa upp arbetsgivarpolitiken. Medarbetarenkäten avser främst att följa upp inom 
medarbetares motivation, uppfattning om ledarskapet och styrning (HME) samt ett förlängt 
arbetsliv. 
Arbetad tid 
Antalet avtalade timmar såväl antalet timmar mertid och övertid såväl den totala arbetade 
tiden 2020 har sedan 2019 sjunkit. Vi ser också ett ökat uttag av semester i förhållande till 
2018 har ökat vilket är positivt då ledighet för återhämtning är nödvändig. 
Vid jämförelse mellan de tre första månaderna 2020 i förhållande till 2019 har den avtalade 
tiden i timmar ökat med ca 2,4 %. Mertid och övertid har minskat. Sjukfrånvaron har ökat 
medan semester och övrig frånvaro har minskat i den grad att den totala frånvaron har 
minskat. Den totala arbetade tiden har ökat med ca 4 %. 
  
Standardkostnader 
Kolada 2021 (kommunens bokslut) 

 
  
Totalt sett så låg Ydre på 2015 sin standard/referenskostnad. Därefter har kostnaderna ökat 
relativt fort. 
Bedömningen för 2022 är att förskola, fritids, IFO och LSS kommer att ligga klart över eller 
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mycket over referensvärdet men att gymnasieskola och äldreomsorg kommer att ligga i strax 
över eller under referenskostnaden. 
Att kostnaderna inom gymnasieskolan nu minskar beror naturligtvis på det omfattande 
mottagande som har skett av ensamkommande barn under 2015 och 2016 nu faller tillbaka på 
mer normala nivåer. LSS kostnaderna beror på ett antal tillkommande externa placeringar, då 
kommunen inte har några egna bostäder med särskild service. Att kostnaderna inom IFO ökar 
beror på framförallt två orsaker en orsak är den stor arbetsbelastning och ökad mängd ärende 
samt en stor andel inhyrd personal ytterligare en orsak är ökat antal placerade av barn och 
ungdomar/vuxna missbrukare. 
Kostnaderna inom framförallt inom grundskolan har ökat med anledning att kostnaderna för 
investeringarna i skolor i Hestra och Österbymo börjar komma in i resultatet. 
Att hitta tillbaka till läget 2015 avseende relationen till standard och referenskostnad är av den 
anledningen mycket angelägen. 
En utmaning kommunen står inför är att hitta rätt utbildad personal inom kommunens olika 
verksamheter de kommande åren i och med de stora pensionsavgångarna. Kommunen jobbar 
med att hitta en strategi för att kunna tillgodose dessa behov. 
Kommunen står också inför att digitalisera alltmer inom verksamheterna för att kunna möta 
framtidens utmaningar då färre personal ska kunna göra mer. Inom socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen har arbetet börjats med att ta fram strategier och 
arbetsmodeller för att möta de nationella kraven. 
I och med att en skattehöjning gjordes inför 2020 har kommunen skapat en ekonomisk 
pott/plattform för 2020 där verksamheterna kan söka pengar för att jobba med utveckling för 
att i framtiden kunna sänka kommunens kostnader. 
Under de kommande åren kommer arbetet med att planera och genomföra framtidens 
äldreboende i kommunen ta fart/genomföras. Detta kommer att leda till att kommunkoncernen 
kommer att behöver låna mer pengar för att klara av detta, vilket kommer påverka soliditeten 
negativt. 
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4 Aktuellt ekonomiskt läge 
Texten kommer i huvudsak från T2 

 
Kommunstyrelsens bild budget 2023-2026 
Inflationen med ökande räntor och prisökningar samt osäkerheten och följderna av kriget i 
Ukraina är ett stort orosmoment för kommunen. En eventuell flyktingvåg kan påverka 
verksamheterna, i kombination med ökad arbetslöshet som utfall av att kriget påverkar 
världsekonomin i en negativ riktning. 
När det gäller elpriserna har de ökat från 50 öre/KWh (då budgeten lades) till cirka 2- 4 
kr/KWh i prognos framåt. Utifrån denna kostnadsökning har kommunen påbörjat arbetet med 
att titta på investeringar av solpanel för att minska kostnaderna. Kommunens olika 
verksamheter kommer dessutom se över hur de kan minska sin elförbrukning. 
Under de närmaste åren kommer kommunen ha stora utmaningar med att få en budget i 
balans, främst beroende på många placerade barn och ungdomar. Det kommer krävas ett 
omfattande arbete inom verksamheten och mycket fokus på att hitta effektiva lösningar de 
närmsta åren. 
En annan långsiktig utmaning som kommunen fortsätter brottas med är att hitta rätt utbildad 
personal för de lediga tjänster som uppstår inom kommunen. Det jobbas ständigt med 
strategier för att kunna möta de framtida behoven. Inom både barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen görs kompetensutvecklingsinsatser bland 
olika personalgrupper för att stärka kompetensen i kommunen och skapa en gemensam grund 
för olika arbetsgrupper att stå på. 
Arbetet med framtidens äldreboende fortskrider och under hösten kommer en 
medborgardialog att hållas för att få information om hur allmänheten tänker i frågan. 
Ett led i att få igång nybyggande i kommunen är att samrådsversioner för detaljplaner för 
Bianäset och Kroksmåla planeras in till hösten. 
Budget 2023 
Kommunens verksamhetsintäkter uppgår till 53,5 mnkr, och kostnaderna till 282,8 mnkr. 
Detta innebär att verksamhetens nettokostnad blir 239,3 mnkr, att jämföra med utfallet för 
2020 på 238,9 mnkr. Skatteintäkterna är beräknade till 169,8 mnkr (som kommunen erhåller 
via kommunalskatten). Därutöver beräknas kommunen få 75,8 mnkr i generella statsbidrag 
och genom det kommunala utjämningssystemet. Därtill kommer finansiella intäkter på 0,1 
mnkr på placeringar och innehav av aktier och finansiella kostnader på lån 1,5 mnkr. 
Budgeterat resultat för 2021 blir då 4,9 mnkr. Skatteutdebiteringen är oförändrad kvar på 
22,55 kr och låneramen utökas med 21,0 mnkr till totalt 100,0 mnkr.  
Alla förvaltningar har i ramarna kompenseras för 1,5 % prisökning. 
Centralt finns avsatt 5,2 mnkr för att täcka kostnader för 2023 års lönerevision och satsningar 
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på prioriterade grupper. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har totalt 4,8 mnkr 
avsatta till att hantera ekonomiska behov som uppstår under året eller under kommande år. 
Sammanlagt med budgeterat resultat innebär detta ett totalt gemensamt handlingsutrymme på 
6,1 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Mellan utfall 2020 och 
budget 2021 minskar  skatteintäkterna totalt med 0,1 mnkr medan verksamheternas 
nettokostnad samtidigt beräknas öka med 0,4 mnkr. Med det som har beskrivits ovan har 
kommunen fortfarande ett bra utgångsläge för ett långsiktigt utvecklingsarbete för att komma 
ned i kostnadsvolym och hitta nya kreativa vägar för bedrivande av den kommunala 
verksamheten och fortsätta satsa på det som bygger Ydre starkt. 
En viss oro kan dock finnas i om skatteunderlagstillväxten blir sämre än i SKRs prognos och 
att kompensation för detta uteblir i kommande budgetbeslut, samtidigt som antalet invånare i 
Ydre fortsätter att minska markant. 
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5 Förvaltningarnas verksamhetsplaner 
Här är texten hämtad från T2 

5.1 Nuläge 

 
Kommunledningsförvaltning 
Ekonomi 

 Högre intäkter beror på att vatten- och avloppsverksamheten hämtar upp avsatta 
intäkter för att täcka det underskott som beror på höga elpriser 

 Underskottet på kostnadssidan beror i huvudsak på skenande elpriser för årets senare 
del. 

 Underskottet kommer uppgå till 2,6 mnkr. 
 Besparingsprogram på totalt 8 mnkr har tagits fram. 

Verksamhet 
Kommunens nya hemsida är lanserad och håller nu kraven för tillgänglighetsanpassning. 
Nytt med hemsidan är att Naturum Sommen och Hedners Park har fått egna sidor. 
Besöksnäringen har fått stor plats för marknadsföring och näringslivet har fått verktyg att 
själva söka hjälp och stöd. Arbetet med nytt intranät är påbörjat och beräknas vara klart till 
årsskiftet. 
Ydre fick förstaplacering av alla kommuner i Småföretagarnas Riksförbunds 
småföretagarindex som visar att kommunen gör mycket som gynnar förtagare. 
Kommunen har ansökt om två nya bredbandsprojekt hos Post- och telestyrelsen (PTS). 
Beslut i kommunstyrelsen om deltagande i SKR utvecklingsprogram med 
"Prislappsmodellen" pågår och beräknas bli klart under våren 2023. 
Kommunen har beviljats medel från Kulturrådets Stärkta bibliotek, med fokus på en vuxen 
och senior målgrupp. 
Arbetet med att lämna över ansvaret för Ydre lokalhistoriska arkiv till biblioteksverksamheten 
har påbörjats. 
Försäljningen av Solängen är nu klar och arbetet i projektet med framtidens äldreboende 
håller på med förprojektering och bla studiebesök. 
Arbetet med att öka robustheten i den kommunala organisationen via kontinuitetsplaner har 
påbörjats. 
En tidsplan har och upphandlingsdokument upprättats för uppsättning av solpaneler 
Upphandlingen kommer blir klar under 2022. 
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Barn- och utbildningsförvaltning 
Statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt och kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan har 
erhållits och arbete kring detta görs. 
Samverkan med socialförvaltning i projektet Alla barn i Ydre har påbörjats och resursteamet 
och socialförvaltningen har informerat om sitt uppdrag på föräldramöte. 
Från och med höstterminen 2022 börjar den nya läroplanen, Lgr22, att gälla. Arbetet med 
implementering påbörjades under vårterminen- 22. 
Ett statsbidrag för utvecklingsprojekt kopplat till läsa, skriva, räkna (genom 
Specialpedagogiska skolmyndigheten) har genererat 1,7 tjänst. 
Rörelsesatsning i samverkan med Idrottsutbildarnas RF-SISU har påbörjats. 
Fritidsgården öppnades under våren och har bidragit positivt till elevernas fritid. 
Ydre kommun har tagit emot ett antal elever med flyktingstatus från Ukraina. 
Betygsresultaten från vårterminen 2022 har analyserats. 95 procent av eleverna i åk 9 och 90 
procent av eleverna i åk 6 har godkända betyg i samtliga ämnen. Det är ett mycket gott 
resultat. 
Kulturskolan har sökt och erhållit statsbidrag från Kulturrådet för en fortsättning av tidigare 
projektet med musik/rytmik riktat mot förskolorna i Ydre, samt en utökning av dans- och 
teaterämnet. 
En dialog om gymnasiesamverkan med Tranås har påbörjats. 
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Socialförvaltningen 
Ekonomi 

 Vakanser inom hemsjukvården, sjuksköterskor och fysioterapeut, leder till ökade 
kostnader. 

 Stor vårdtyngd på särskilt boende, extravak enlig ordination av hemsjukvård. 
Förändrat tidsmått för tjänstgöring nattpersonal leder till högre kostnader. 

 Höga kostnader för placeringar av barn och unga, samt kostnader för inhyrd personal 
(socialsekreterare och biståndshandläggare). Nya omfattande ärenden inom LSS leder 
till ökande kostnader för lång tid framöver. 

Verksamhet 
Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på äldreomsorgen under årets första månader, 
framförallt vad gäller hög sjukfrånvaro. 
Kommunen har svårigheter att rekrytera behörig personal med rätt kompetens inom vissa 
verksamhetsområden vilket leder till tillfälligt inhyrd personal och högre kostnader. 
Ökat antal placeringar av barn och unga har påverkat arbetssituationen på socialkontoret och 
det ekonomiska utfallet under året. 
Flera nya LSS ärenden har tillkommit under året. 
Finansförvaltning 
Ekonomi 

 Högre intäkter från migrationsverket cirka 3,5 mnkr, extra statsbidrag för små 
kommuner 2,6 mnkr. 

Verksamhet 
Ränteläget är stadigt uppåtgående (på 5 år har räntan på ett 5-årigt lån ökat från 0,7% till 2,7 
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%) från början av juni till början av oktober har räntan ökat med ytterligare 1 %. 
Med stor likviditet kommer också onödiga räntekostnader och inlösen av lån kommer att 
göras vid kommande förfall. 

 

5.2 Framtid 
Texten här är hämtad från T2 
Kommunledningsförvaltningen 

 Inför den nya mandatperioden förbereder kommunen utbildning och introduktion i 
kommunal organisation och verksamhet samt kommunal ekonomi. Utbildningen 
kommer att erbjudas alla förtroendevalda och tjänstemän. 

 Utifrån behovet av framtida kompetensförsörjning har en ny tjänst tillsatts Hr-konsult 
med inriktning på kompetensförsörjning. 

 Med medel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer en ny 
tjänst inrättas; säkerhetssamordnare med inriktning mot säkerhet och krisberedskap. 

 Under hösten 2022 och våren 2023 kommer Ydre delta i SKRs projekt 
"Prislappsmodellen". Modellen syftar till att åskådliggöra de intäkter som kommunen 
får till verksamheterna genom det kommunala utjämningssystemet och att därigenom 
skapa underlag till prioriteringar som finns eller som skall göras. 

 Framtidens äldreboende: projektplan och projektledare finns nu på plats. Ett antal 
projektmöten finns inplanerade under hösten. Kommunstyrelsens presidie kommer 
kontinuerligt att bli informerade. 

 Nya verksamhetssystem och e-tjänster kommer implementeras för att underlätta 
hantering av bidrag både internt och för sökande föreningar. 

 På grund av de förväntat höga elpriserna under vintern så varnas det för att antalet 
bränder kan öka på grund av att allt fler kommer att elda i lokaleldstäder för 
uppvärmning samt att fler kommer att använda levande ljus istället för vanlig 
belysning. 

 Slutförande av detaljplaner för Rydsnäs camping samt Bianäset. 
 Uppdatera planeringen av livsmedelsförsörjning vid eventuell kris. 
 Projektering av Etapp Hestra påbörjad. Fortsatt arbete med att klara av ökade flöden 

för dagvatten. Uppdatering av säkerhet/styrsystem för vatten och avlopp. Översyn och 
upprustning av skalskydd vatten. 

Barn- och utbildningsförvaltning 

 Behov finns av ett ökat antal cromebooks/ipads, en till en för elever på lågstadiet, 
utifrån att nationella prov ska genomföras digitalt 2024. 

 Nya läroplanen Lgr22 är implementerad och påverkar undervisningens innehåll och 
betygsättning. 
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 Ett nytt verksamhetssystem som heter StudyAlong planeras att införas för 
Kulturskolan under hösten 2022. 

 Delta i forskningsprojekt med följeforskare i språkutvecklande arbetssätt. 
 Utreda och genomföra effektiviseringsuppdraget från huvudman. 

 
  
  
Socialförvaltningen 
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 Kompetensförsörjningen är en stor utmaning, i nuläget framförallt inom 
hemsjukvården vad gäller legitimerad personal, sjuksköterskor och fysioterapeut. 
Detta leder dels till höga löneanspråk och dels till behov av ytterligare 
attraktionsfaktorer vid framtida anställningar. Även inom omsorgsarbetet finns stora 
svårigheter att rekrytera personal med adekvat utbildning och/ eller kompetens. Inom 
individ-och familjeomsorgen (IFO) har rekrytering skett framgångsrikt och 
konsultuppdrag för inhyrda socialsekreterare avslutas under hösten. 

 Fortsatt utbildning av undersköterskor utifrån äldreomsorgslyftet 
 Socialförvaltningen fortsätter implementera det nya verksamhetssystemet Lifecare i 

alla verksamheter, näst på tur är hemtjänsten. Implementering av Lifecare i 
hemsjukvården måste flyttas fram då förutsättningarna saknas utifrån personalbrist. 

 Översyn av riktlinjerna för biståndsbedömning inom äldreomsorg kommer att ske 
under hösten utifrån uppdrag att sänka kostnader och arbeta med effektiviseringar. 

 Översyn av platser inom särskilt boende, demens och korttidsplatser i syfte att 
tillfälligt minska platser alternativt sälja platser kommer ske under hösten 2022. 

 Fortsatt arbete med heltidsresan, en handlingsplan framtagen, en styrgrupp och en 
projektledare finns på plats. Återkoppling till kommunstyrelsen kommer ske under 
hösten. 

 Arbetet fortsätter med bemanningsplanering, produktionsplanering i Jotib -modellen, . 
 Under hösten kommer verksamheten sätta sig in i förslaget om en ny äldreomsorgslag 

och vad det kommer att innebära om regeringen fattar beslut om att införa den. 
 Beslut väntas kring om ansvaret för den personliga assistansen ska läggas på staten 

istället för som nu, delat ansvar mellan kommun och stat (Försäkringskassan). 
 Den 1 juli började nya bestämmelser i LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård 

av unga) att gälla vilka ställer större krav på uppföljning efter att placeringar upphör 
samt större krav på kontroll av vårdnadshavares drogfrihet. 

 Arbetet med Nära vård fortsätter genom bland annat att kommunfullmäktige ställer sig 
bakom avsiktsförklaringen framtagen av regionen. Det lokala arbetet fortlöper genom 
bland annat regelbunden samverkan med vårdcentralen och i mindre 
samverkansprojekt. 

  
Finansförvaltning 
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 Nytt pensionsavtal klart för start 2023-01-01 AKAP-KR. Detta innebär att 
pensionskostnaden ökar med 30 procent. Stor inflation jun 2021 juni 2022 kommer 
öka på pensionskostnader preliminärt med ytterligare 15 % 

 Nytt ränteläge och inflationstryck kommer pressa upp kostnaderna framöver. 

5.3 Budgetramar 
Beslutade i juni 2022 
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5.4 Målarbete 

5.4.1 Ydre kommun ska verka för en hållbar miljö 

5.4.1.1 Andelen närodlade och ekologiska livsmedel ska öka i kommunens 
verksamheter 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Andelen 
närodlade 

och 
ekologiska 

livsmedel ska 
öka i 

kommunens 
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Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 
verksamheter 

 

       Food 
For Life 

 

 

5.4.1.2 Energianvändningen i Ydre kommuns verksamhet ska årligen minska 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Arbete för att 
minska 

energiförbrukningen 
 

      

5.4.1.3 Påverkan av miljön för kommunens avlopp ska årligen minska 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Minskning 
av BOD7 

 

      

  
Minskning 

av 
totalfosfor 

 

      

5.4.1.4 Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 70% till 2030 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Andel 
alternativa 
bränslen i 

kommunens 
fordonsflotta 

skall öka 
 

35% 70%     

5.4.2 Ydre kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer 

5.4.2.1 Ydre kommun ska ta fram detaljplaner som möjliggör färdigställande av 
10 nya bostäder i attraktiva miljöer 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Antal 
tillskapade 
detaljplaner 

 

10 10     
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5.4.3 Ydre kommun ska arbeta för att invånarna skall känna sig trygga 

5.4.3.1 Förskola, skola och fritidshem ska verka för att barn/elever är trygga 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Är 
barnen 
trygga 

 

      

5.4.3.2 Socialförvaltningen ska verka för att brukarna är trygga 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Mål 
2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Är 
brukarna 

trygga 
 

      

       
Trygghetsundersökning 

ska genomföras 
 

 

5.4.3.3 Antalet anmälda brott i kommunen ska minska 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Antal 
anmälda 

brott 
 

      

5.4.4 Ydre kommun ska ha goda lärmiljöer för barn och elever 

5.4.4.1 Andelen legitimerade förskollärare och fritidspedagoger i Ydre ska öka 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Andel 
legitimerade 
förskollärare 

 

      

  Andel 
legitimerade 

fritidspedagoger 
 

      

5.4.4.2 Måluppfyllelsen i förskolan och fritidshemmen ska öka 

5.4.4.3 Måluppfyllelsen i förskoleklass och grundskola ska öka 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Meritvärde 
årskurs 9 
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Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Åk 6 
Svenska 
språket 

 

      

  Åk 6 
Matematik 
andel med 
godkänt 

betyg 
 

      

  Åk 6 
Engelska 

andel med 
godkänt 

betyg 
 

      

5.4.4.4 Andelen elever från Ydre kommun som studerar vid eftergymnasiala 
utbildningar ska öka 

5.4.5 Ydre kommun ska erbjuda en modern, god vård och omsorg för 
individen 

5.4.5.1 Kommuninvånarna ska uppleva att vård, stöd och omsorg ges med 
god kvalitet 

5.4.5.2 Individens självständighet ska stödjas och uppmuntras 

5.4.5.3 Socialtjänsten ska bedrivas med hög rättssäkerhet 

5.4.6 Ydre kommun ska verka för ett livskraftigt näringsliv 

5.4.6.1 Ydre kommun skall verka för att behålla det goda företagsklimatet i 
Ydre 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Placering i 
Svenskt 

näringslivs 
ranking 

 

50 50     

  
Sammanfattande 

omdöme 
företagsklimat 
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5.4.6.2 Ydre kommun ska verka för att fler företag ska 
startas/etableras/utvecklas i Ydre 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Antal 
startade 
företag 

 

      

  Antal 
etablerade 

företag 
 

      

5.4.7 Ydre kommun ska arbeta för en god infrastruktur 

5.4.7.1 Ydre kommun ska öka antalet fastigheter med fiberanslutning 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Mål 
2026 Aktivitet Delaktivitet 

 Annonsering 
om fler 

tjänsteleverantörer 
erbjudande om 

inkoppling 
 

 

 Stöd till Asby 
udde 

 

 

  Antal 
Fiberanslutningar 

 

    

 Hestra tätort 
 

 

5.4.7.2 Ydre kommun skall arbeta för ett attraktivt fibernät med ett brett utbud 
av tjänster från olika tjänsteleverantörer 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Arbete 
med att 

skapa ett 
öppet nät 

 

      

       
Samgående 
med Utsikt 
som KO i 

Vökby 
 

 

5.4.8 Ydre kommun ska främja ett rikt kulturliv 

5.4.8.1 Andelen elever som deltar i Kulturskolan skall vara bland de 25 % 
bästa kommunerna i riket 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Andel 
elever som 
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Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 
deltar i 

kulturskolan 
 

       
Halvering 

av avgift för 
kulturskolan 

 

 

5.4.8.2 Antal aktivitetstillfällen för barn och unga vid kommunala bibliotek ska 
vara blad de 25 % bästa kommunerna i riket 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Aktivitetstillfällen 

för barn och 
unga 

 

      

5.4.9 Ydre kommun ska främja enskildas och föreningars engagemang i 
bygdens utveckling 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Sker ett 
kontinuerligt 
arbete med 
att främja 
enskildas 

och 
föreningars 

engagemang 
i bygdens 
utveckling 

 

      

5.4.10 Ydre kommun ska ha engagerade medarbetare 

5.4.10.1 Ydre kommun skall ha engagerade medarbetare 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  HME 
totalindex 

 

      

5.4.10.2 Andelen motiverade medarbetare ska vara högre än genomsnittet i 
riket 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Motivation 

HME 
 

      

       
Medarbetarenkät 
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5.4.10.3 Andelen gott ledarskap ska vara högre än genomsnittet i riket 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Ledarskap 

HME 
 

      

5.4.10.4 Andelen medarbetare som kan sitt uppdrag och verksamhetens mål 
ska vara högre än genomsnittet i riket 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Styrning 

HME 
 

      

5.4.11 Ydre kommun ska arbeta för en resurseffektiv verksamhet 

5.4.11.1 Samtliga förvaltningar skall hålla tilldelade ramar 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Hålla 
tilldelad 

budgetram 
 

      

5.4.11.2 Årets resultat ska uppgå till 2 % av skatter och bidrag 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Årets 
resultat  % 
av skatter 
och bidrag 

 

      

5.4.11.3 Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska öka eller hållas 
oförändrad 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Soliditet 
inklusive 

pensionsskulden 
 

      

5.4.11.4 Bolagen inom koncernen ska över tid generera resultat som 
värdesäkrar eget kapital 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  Resultat i 
koncernbolag 
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5.4.11.5 Den kortsiktiga betalningsberedskapen (likvida medel, outnyttjad 
checkkredit och kreditlöften) ska motsvara minst 100 % av de räntebärande 
skulder som förfaller inom ett år 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2025 

Mål 
2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Betalningsberedskap 

 

      

5.4.11.6 Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till 
skatter och bidrag) ska långsiktigt minska 

Enhetsmål Nyckeltal Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026 Aktivitet Delaktivitet 

  
Skuldsättningsgrad 

 

      

5.5 Personal 

5.5.1 Arbetad tid 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

5.5.2 Pensionsavgångar 

      

     

     

336



Ydre Kommun, Verksamhetsplan 2023-2026 36(43)

     

     

 

    

   

   

   

   

   

   

   

5.5.3 Kompetensförsörjning/utvecklingsplan för personal 

5.5.4 Kommande personalbehov 

Kommande personalbehov 
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6 Investeringsbudget med projektbeskrivningar på alla projekt 

 
Projektbeskrivningar  
Exploatering bostadsområden 
Inköp av mark för exploatering av ny mark för bostadsbyggande finansiering sker genom 
försäljning av tomtmark inköp och exploatering av Bianäset kommer förhoppningsvis att 
kunna påbörjas under 2024. Kommunen äger idag ingen ytterligare mark där exploatering 
planeras Ändring av detaljplan för Kroksmålen pågår, md syfte att underlätta exploatering av 
ny mark för bostadsbyggande, i samarbete med markägaren. I översiktsplanen kommer arbete 
ske för att identifiera nya områden lämpliga för framtida exploatering. 
Förnyelse utställning 
Investering på totalt på 1,5 mnkr investeringen är nu genomförd och invigdes i juni. 
Industriområde Österbymo Mosshultsvägen 
Inköp av mark för exploatering till industrimark gjordes under 2016 markområdet är nu delvis 
bearbetat och de investeringsbelopp som är upptagna av uppbyggnad av infrastruktur. 
Området beräknas att tas i bruk under 2024 då både ny återvinningsanläggning och en 
framtida lokalisering av flyttad fjärrvärmeanläggning kan komma ifråga. 
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Rastplats Österbymo 
Är tagen i bruk komplettering med skyltar återstår 
Bredband 
Planerad utbyggnad innebär att målet på 90 % kommer att uppnås under 2022-2023. När 
projekten Asby udde, Solängen och Ydre Bostäders lägenheter är anslutna. Målsättningarna 
framöver innebär satsningar där den genomsnittliga nettokostnaden per anslutning maximalt 
uppgår till 35 000 kr. Detta ställningstagande kommer att innebära krav på statliga bidrag för 
fortsatt utbyggnad. I planen framöver from 2022 räknar vi med att ett 50 % bidrag finns att få 
från Post- och telestyrelsen (PTS). 
Solceller energieffektiviseringar 
Investering i solceller och andra energibesparande åtgärder. Detaljerad tidsplan finns och 
investeringarna kommer påbörjas under 2023 och fortsätta åren framöver. Först ut är 
solpaneler på Solängen, Ydreskolan och kommunhuset. 
Fysisk miljö i tätorter 
Ger möjlighet till utformning och utredning 1,6 mnkr sedan finns det ytterligare 0,3 mnkr för 
åren framöver som kan användas till detta ändamål. Under 2022 beräknas arbetet runt 
kommunhuset vårdcentralen och biblioteket att slutföras  
 
Gång och cykelvägar i Ydre som en del i Länstrafikplanen (LPT) 
Underlag till Ydres ambitioner till utbyggnad av gång- och cykelvägar i antagen LPT 2018-
2029. 
Planerat underhåll fastigheter 
I samband med att underhållet kopplas mot komponentavskrivningsmetoden så tas 800 tkr per 
år upp i investeringsbudgeten. Här finns idag specificerade underlag (underhållsplaner) på vad  
som avses att göras. 
 
Investeringar Kommunledningsförvaltningen 
Inköp av inventarier och utrustning som behövs i förvaltningen. 
 
Investeringar Barn- och utbildningsförvaltningen 
Satsningar på inne och utemiljön på skolor och förskolor i kommunen. 

 
*Det finns nya önskemål här som förs över till budget 2024 
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Investeringar Socialförvaltning 
Årligen finns 200 000 avsatta till inköp av inventarier och madrasser 
Sedan tidigare har pengar till cykelförråd mm budgeterats och flyttats med sedan budget 2016 
Här finns upptaget 500 000 kr extra under 3 år (2025-2027) för att köpa in inventarier och 
utrustning i verksamheten som behövs i samband med ombyggnaden av Solängen 
 
VA investeringar 
Utbyggnad enligt antagen VA-plan. Denna satsning är på totalt 150 mnkr fördelat på 12 år 
mellan 2020-2029. 
En detaljerad tidplan har tagits fram i ett projekt som var klart under våren 2021. Just nu 
pågår en omarbetning 
 
Badplats och Rydsnäs camping 
Pengar till arbete med planen finns avsatta planen är klar för antagande igen efter 
komplettering med miljökonsekvensanalys. I planen finns mindre summor upptagna för 
byggnation av enklare serviceanläggning här behövs mer ingående utredningsarbete 
genomföras. 
 
Utbyggnad och flytt av fjärrvärme 
En satsning på att flytta ut nuvarande fjärrvärmecentral från tättbebyggt område till ny eller 
befintlig industrimark utreds Satsningar på att få in de återstående delarna av Ydre bostäders 
bestånd och kunna erbjuda inkopplingar från privatpersoner och företag i Österbymo 
övervägs. 
 
Återvinningsanläggning och fastighetsnära insamling 
Då befintlig deponi inte längre kan användas efter 2027. Så finns det behov av att investera i 
en ny återvinningsanläggning. Boxholms kommun investerade i en motsvarande anläggning, 
var investeringskostnaden 6 mnkr, årlig driftkostnad tillkommer. Här bör beloppen flyttas 
fram och ny årlig driftskostnad räknas fram. I samband med att kommunen kommer att ta 
över ansvaret för insamling och transporter av samtliga förpackningar (kartong plast glas och 
metall) from1 januari 2024 så kommer ett arbete med att få till mer fastighetsnära insamling 
genomföras. 
 
Investeringsbank 
Här behöver ett regelverk plockas fram, tanken med investeringsbanken är att finansiering till 
mindre och snabbt påkallade investeringar som tas inom befintliga ramar inte skall behöva 
beredas mer än i Kommunstyrelsen eller vad regelverket fastställer. 
  

340



Ydre Kommun, Verksamhetsplan 2023-2026 40(43)

7 Föreslagna ramar 
Förslag till nytt beslut av ramar 
I förslaget finns senaste skatteberäkningen från 20 oktober med 
förvaltningarnas ramar är kompletterade med nytt belopp för priskompensation 
I förslaget finns en buffert för elkostnader placeringar och interkommunala ersättningar med 
totalt inom finansen på totalt 9,5 mnkr samtidigt kräver budgeten  nya intäkter eller 
besparingar på totalt 13,7 mnkr (2023) för att nå upp till Kommunfullmäktiges resultatmål på  
2% av skatter och bidrag. För 2024 minskar bufferten med 1,4 mnkr samtidigt som behovet av 
nya intäkter eller besparingar minskar till 9,8 mnkr. För övriga planår minskar bufferten  år 
för år samtidigt som engångseffekterna av inflation och pensionsbubblan avtar vilket gör att 
balansen i ekonomin åtminstone tillfälligt återställs under förutsättning att de presenterade 
förslaget på besparingar på 8 mnkr genomförs. 
 
Prislappsmodell 
På vilket sätt prislappsmodellen  underlättar arbetet med ekonomin framöver återstår att se. 
Men i modellen finns ett antal verktyg, som kan komma att  tydliggöra arbetet med 
anpassningar och prioriteringar för både förtroendevalda och tjänstepersoner och 
verksamheten framöver. 
 
 

 

Rambudgetar 2023 2024 2025 2026 2026
Kommunledningsförvaltning 61 218,3 61 032,8 60 997,6 62 693,5 63 359,3
Socialförvaltning 96 279,8 95 827,4 96 374,7 96 781,9 97 189,0
Barn- och utbildningsförvaltning 84 651,0 84 570,7 85 278,2 85 804,7 86 331,2
Teknisk förvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansförvaltning -247 383,2 -246 725,3 -248 233,5 -251 036,7 -252 838,2
Resultat -5 234,1 -5 294,4 -5 582,9 -5 756,6 -5 958,6

God ekonomisk hushållning 2 % 5 236,3 5 328,8 5 540,7 5 750,9 5 940,4
Avstämning -2,2 -34,4 42,3 5,7 18,3
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Kommunledningsförvaltning 2023 2024 2025 2026 2027
Ingående prel ram 60 687,6 61 218,3 61 032,8 60 997,6 62 693,5
Förändring kapitaltjänstkostnad -204,5 -339,4 -439,1 0,0 0,0
Ramändringar BB 23/5 2022 230,0 -205,0 45,0 1 430,0 400,0
Prisökningskompensation 505,1 358,9 358,9 265,9 265,9

Utgående ram 61 218,3 61 032,8 60 997,6 62 693,5 63 359,3

Socialförvaltning 2023 2024 2025 2026 2027
Ingående ram 95 509,0 96 279,8 95 827,4 96 374,7 96 781,9
Förändring kapitaltjänstkostnad -2,8 -32,1 -2,4 0,0 0,0
Ramändringar BB 23/5 2022 0,0 -970,0 0,0 0,0 0,0
Prisökningskompensation 773,6 549,7 549,7 407,2 407,2
Utgående ram 96 279,8 95 827,4 96 374,7 96 781,9 97 189,0

Barn- och utbildningsförvaltning 2023 2024 2025 2026 2027
Ingående ram 83 505,1 84 651,0 84 570,7 85 278,2 85 804,7
Prisökningskompensation 1 000,3 710,8 710,8 526,5 526,5
Ramändringar BB 23/5 2022 150,0 -710,0 0,0 0,0 0,0
Förändring kapitaltjänstkostnad -4,4 -81,1 -3,2 0,0 0,0
Utgående ram 84 651,0 84 570,7 85 278,2 85 804,7 86 331,2

Utlagt i ramar totalt 242 149,1 241 430,9 242 650,5 245 280,0 246 879,6
Nettokostnadsökning 1,02% -0,30% 0,51% 1,08% 0,65%

Finansförvaltning 2023 2024 2025 2026 2027
KF förfogande -399,3 -699,3 -899,3 -899,3 -899,3
KS förfogande (1 455 från BB 17/5) -510,0 -510,0 -510,0 -510,0 -510,0
Insatser för att sänka framtida kostnader -4 100,0 -2 900,0
Besparing för att uppnå 2% 13 700,0 9 800,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Demens 8 st á 1,0 tjänst/plats -5 177,2
Reservation placeringar socialförvaltning -5 800,0 -5 300,0 -3 700,0 -3 000,0 -2 600,0
Reservation IKE Barn och utbildningsförvaltning -700,0 -600,0 -500,0 -400,0 -300,0
Reservation el -3 000,0 -2 250,0 -1 875,0 -1 875,0 -1 500,0
Utnyttjande av RUR
Utökning av SÄBO 6 st á 0,80/plats -3 055,4
Hyra Solängen -1 500,0 -1 500,0 -3 900,0 -3 900,0
Momsavlyft Solängen 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Etapp 4 på Solängen 2026-27 -2 600,0 -2 600,0
Lönekostnadsökningar KF förfogande -11 386,8 -16 534,2 -21 837,6 -26 985,0 -32 132,5
Utgående ram -7 296,1 -16 793,5 -26 121,9 -34 269,3 -43 874,4
Skatteintäkter 189 938,7 189 435,1 195 043,0 201 564,0 208 324,2
Bidrag och utjämning 71 878,0 77 005,3 81 989,9 85 982,5 88 693,9
Stöd små kommuner
Pensioner -13 700,0 -12 600,0 -13 600,0 -13 400,0 -13 300,0
Kapitaltjänstkostnad övrigt 13 102,7 15 910,9 16 892,9 18 122,9 19 532,9
Varav avskrivningar Affärsverksamheten 3 728,9 6 521,9 7 459,9 7 977,9 9 027,9
Finansiella intäkter 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Finansiella kostnader -2 500,0 -3 500,0 -3 700,0 -4 200,0 -4 000,0
Intäkt migrationsverk flyktingmot. 1 294,0 1 408,0 1 470,0 1 200,0 1 200,0
Utgående ram 256 946,3 257 887,7 259 933,9 263 478,1 266 104,6

Resultat efter finansiering 14 797,2 16 456,8 17 283,3 18 198,0 19 225,0

Avskrivning -9 563,0 -11 162,4 -11 700,4 -12 441,4 -13 266,4
RESULTAT 5 234,1 5 294,4 5 582,9 5 756,6 5 958,6

God ekonomisk hushållning 2 % 5 236,3 5 328,8 5 540,7 5 750,9 5 940,4
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Schematisk Budget Budgetplan Budgetplan Budgetplan Budgetplan
Resultaträkning 2023 2024 2025 2026 2026
Verksamhetens intäkter 62 447,3 64 320,7 66 314,7 68 370,4 69 737,8
Verksamhetens kostnader -307 367,5 -311 090,2 -322 793,5 -333 954,0 -343 940,3
Avskrivningar -9 563,0 -11 162,4 -11 700,4 -12 441,4 -13 266,4
Verksamhetens nettokostnad -254 483,2 -257 931,9 -268 179,3 -278 025,0 -287 468,9

Skatteintäkter 189 938,7 189 435,1 195 043,0 201 564,0 208 324,2
Generella statsbidrag och utjämning 71 878,0 77 005,3 81 989,9 85 982,5 88 693,9
Tillkommande bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella intäkter 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Finansiella kostnader -2 500,0 -3 500,0 -3 700,0 -4 200,0 -4 000,0

Årets resultat 5 333,5 5 508,4 5 653,6 5 821,5 6 049,2
Resultat i % av skatter och bidrag 2,04% 2,07% 2,04% 2,02% 2,04%
Nettokostnads ökning i jmf med fg år 4,90% 1,85% 5,38% 7,79% 7,19%
Ökning skatteintäkter 1,20% 1,77% 3,98% 3,80% 3,29%
Övriga intäkter 0,60% 2,98% 3,08% 3,08% 1,99%
Avskr + resultat 14 896,5 16 670,8 17 354,1 18 263,0 19 315,6

Schematisk Budget Budgetplan Budgetplan Budgetplan Budgetplan
Kassaflödesanalys 2023 2024 2025 2026 2026

Resultat 5 333,5 5 508,4 5 653,6 5 821,5 6 049,2
Flödes påverkande poster 9 563,0 11 162,4 11 700,4 12 441,4 13 266,4
Netto från löpande verksamhet 14 896,5 16 670,8 17 354,1 18 263,0 19 315,6
Investeringsverksamhet netto -12 350,0 -38 200,0 -15 000,0 -15 000,0 -15 000,0

Finansieringsverksamheten netto -10 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Likvida medel årets början 48 433,9 40 980,4 19 451,2 26 805,3 35 068,2
Årets kassaflöde -7 453,5 -21 529,2 7 354,1 8 263,0 9 315,6
Likvida medel årets slut 40 980,4 19 451,2 26 805,3 35 068,2 44 383,8

Schematisk Budget Budgetplan Budgetplan Budgetplan Budgetplan
Balansräkning 2023 2024 2025 2026 2026

Anläggningstillgångar 170 444,5 197 482,1 200 781,7 203 340,3 205 073,9
Fodringar och lager 68 298,7 68 154,3 68 153,2 68 157,8 68 136,9
Likvida medel 40 980,4 19 451,2 26 805,3 35 068,2 44 383,8
Summa Tillgångar 279 723,6 285 087,6 295 740,2 306 566,3 317 594,6

Eget kapital 132 072,1 137 306,2 142 600,6 148 183,5 153 940,1
Årets resultat 5 234,1 5 294,4 5 582,9 5 756,6 5 958,6
Avsättningar 27 408,9 27 478,5 27 548,1 27 617,7 27 687,3
Kortfristiga skulder 46 008,5 46 008,5 46 008,5 46 008,5 46 008,5
Långfristiga skulder 69 000,0 69 000,0 74 000,0 79 000,0 84 000,0
Summa EK och skulder 279 723,6 285 087,6 295 740,1 306 566,3 317 594,6
Soliditet i % 49,1% 50,0% 50,1% 50,2% 50,3%
Pensionsskuld ansvarsförbindelse-inlösen 55 581,0 53 581,0 51 581,0 49 581,0 47 581,0
Soliditet i % inklusive pensionskuld 29,2% 31,2% 32,7% 34,0% 35,4%

343



Ydre Kommun, Verksamhetsplan 2023-2026 43(43)

8 Tidplan för budgetarbetet 
Arbetet med budgetförutsättningar 2023-2026 
Budgetdialog kring budget 2022-2024 16 november 2020 
Budgetdialog kring budget 2022-2025 8 Februari 2021 
Budgetdialog kring budget 2021-2024 8 mars 2021 
Budgetberedning 2022-2025 16-17 mars + 26 april 2021 
Beredning av budgetförslag i respektive partigrupp mars-april 
Extra Budgetberedning 2022-2025 17 maj 2021 
Budgetdialog 2021-2024 Kommunstyrelsen 24 maj 2021 
Budgetbeslut 2022-2025 Kommunstyrelsen 24 maj 2021 
Budgetbeslut 2022-2025 Kommunfullmäktige 14 juni 2021 
Budgetdialog/uppföljning 2021-2024 Kommunstyrelsen 4 oktober 2021 
Budgetdialog kring budget 2022-2025 22 november 2021 
Budgetdialog kring budget 2023-2026 22 november 2021 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-02 

Referens 
KS 2022/14 101   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ledamöternas interpellationer och frågor 2022 

Förslag till beslut 
1. Vid kallelsens utskick fanns inga interpellationer och frågor inlämnade. 

Sammanfattning av ärendet 
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör 
ges in till kommunkansliet senast fem dagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör vara skriftlig och kunna 
besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-12-02 

 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-02 

Referens 
KS 2022/15 101   

 
Kommunstyrelsen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Motioner och medborgarförslag 2022 

Förslag till beslut 
1. Vid kallelsens utskick fanns inga motioner eller medborgarförslag 
inlämnade. 

Sammanfattning av ärendet 
De motioner och medborgarförslag som kommer in till kommunfullmäktige 
och som kommunfullmäktige konstaterar att de överensstämmer med 
reglerna i arbetsordningen skall överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Under denna punkt har ledamöter möjlighet att även vid sammanträdet 
lämna in motioner och medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-12-02 

 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/331 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Revisorer för Ydre kommun för mandatperioden 2023-
2026 - val av revisorer, ordförande och vice ordförande 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse revisorer för Ydre kommun för 
mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Revisorer 
Carl Rydberg (M) 
Astrid Rydberg (C) 
Vakant  (S) 
Agnetha Björling (KD) 
Olle Forsell (V) 
 
Ordförande 
Vakant 
 
Vice ordförande 
Vakant 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av revisorer för Ydre kommun för 
mandatperioden 2023-2026. 

Vid valberedningens möte saknas nominering till ett av revisorsuppdragen. 
Ledamöterna arbetar vidare med frågan med målet att kunna förelägga 
kommunfullmäktige förslag till val vid sammanträdet den 12 december 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 15 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/331 102 
Sida 
 

Till respektive vald 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-11-23 

Referens 
KS 2022/333 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfulllmäktige 

 

Kommunstyrelse för mandatperioden 2023-2026 - val av 
ledamöter och ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktiges valberedning föreslår följande val av ledamöter och 
ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamöter 
Håkan Thudén (M) 
Klas Pettersson (M) 
Jeanett Perchun (M) 
Elisabet Hagström (C) 
Nina Vissing (C) 
Anna-Lena Svensson (S) 
Gunilla Klint Armsköld (S) 
 
Ersättare 
Andreas Jakobsson (M) 
Anders Åstrand (M) 
Lovisa Gunnarsson (M) 
Gunnar Emanuelsson (C) 
Susanne Gustavsson (C) 
Cecilia Pettersson (S) 
Tina Strand (S) 
 
Ordförande 
Elisabet Hagström 
 
1: e vice ordförande 
Håkan Thudén 
 
2:e vice ordförande 
Anna-Lena Svensson (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av revisorer för Ydre kommun för 
mandatperioden 2023-2026. 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-11-23 

 

KS 2022/333 102 
Sida 
 

Beslutsunderlag 
-Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30, Kf vb § 16 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/334 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Myndighetsnämnden för byggnation och miljö för 
mandatperioden 2023-2026 - val av ledamöter och 
ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare till 
myndighetsnämnden byggnation och miljö för mandatperioden 2023-2026 
enligt valberedningens förslag: 

Ledamöter 
Simon Spaak (M) 
Gunnar Arvidsson(M) 
Inga Arnell Lindgren (C) 
Jonas Cleveson (C) 
Lars-Göran Svensson (S) 
 
Ersättare 
Oscar Fridlund (M) 
Hillevi Stahlberg (M) 
Erik Hagström (C) 
Bengt Adelsköld (C) 
Leif Johansson (S) 
 
Ordförande 
Inga Arnell Lindgren 
 
Vice ordförande 
Simon Spaak 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val ledamöter och ersättare till 
myndighetsnämnden byggnation och miljö förmandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 17 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/334 102 
Sida 
 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
Till respektive vald 
Kristina Lasko 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/335 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola för 
mandatperioden 2023-2026 - val av ledamöter och 
ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare till 
myndighetsnämnden socialtjänst och skola för mandatperioden 2023-2026 
enligt valberedningens förslag: 
 
Ledamöter 
Peter Berquist (M) 
Jacob Winblad (M) 
Wilhelm Ydrestål (C) 
Lena Gunnarsson (C) 
Willy Ahlberg (S) 
 
Ersättare 
Jan Hermelin (M) 
Jessica Faust (M) 
Magnus Svensson (C) 
Anders Gunnar (C) 
David Westbom (S) 
 
 
Ordförande 
Peter Bergquist 
 
Vice ordförande 
Wilhelm Ydrestål  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare till 
myndighetsnämnden socialtjänst och skola 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 18 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/335 102 
Sida 
 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
Till respektive vald 
Birgitta Rithell 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/336 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Valnämnd för mandatperioden 2023-2026 - val av 
ledamöter och ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare till 
myndighetsnämnden byggnation och miljö för mandatperioden 2023-2026 
enligt valberedningens förslag: 
 
Ledamöter 
Louise Bergquist (M) 
Bengt-Göran Gustafsson (M) 
Nina Vissing (C) 
Monica Kastensson (C) 
Gunilla Armsköld (S) 
Linda Masman (KD) 
Albin Ydrefelt (V) 
 
Ersättare 
Björn Ydrén M) 
Lovisa Gunnarsson (M) 
Åke Engström (C) 
Susann Gustafsson (C) 
Robert Rydberg (S) 
Peter Gustavsson (KD) 
Kristina Svanberg (V) 
 
Ordförande 
Nina Vissing 
 
Vice ordförande 
Louise Bergquist 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av valnämnd för mandatperioden 
2023-2026. 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/336 102 
Sida 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 19 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här 
Ange här vilka intressenter som bör ta del av beslutet. 

399



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/344 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Överförmyndare för mandatperioden 2023-2026 - val av 
ordinarie och ersättare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse ordinarie överförmyndare och 
ersättare för mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens förslag: 

Ordinarie 
Åke Engström (C) 
 
Ersättare 
Louise Bergquist (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ordinarie överförmyndare och 
ersättare för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 20. 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
Till respektive vald

400



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/332 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026 - val 
av lekmannarevisor och ersättare för revisor 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse lekmannarevisorer och ersättare 
för revisor i Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Revisorer 
Vakant 
Vakant 
 
Ersättare för revisorer 
Vakant 
Vakant 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val lekmannarevisorer och ersättare 
för revisor i Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 21 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Ydrebostäder AB
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/337 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026 - val 
av röstberättigat ombud och ersättare vid 
bolagsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse röstberättigat ombud och ersättare 
vid bolagsstämma i Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Röstberättigat ombud 
Simon Spaak (M) 
 
Ersättare för röstberättigat ombud 
Lars-Göran Svensson (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av röstberättigat ombud och 
ersättare vid bolagsstämma i Ydrebostäder AB för mandatperioden  
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 22 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Ydrebostäder AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/338 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026 - 
nominering av ledamöter och ersättare i styrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att nominera ledamöter och ersättare i 
styrelsen i Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ledamöter 
Klas Pettersson (M) 
Anderas Jacobsson (M) 
Anders Andersson (C) 
Gunnar Emanuelsson(C) 
Lennart Hjalmarsson (S) 
 
Ersättare 
Anders Åstrand (M)  
Hillevi Stahlberg (M) 
Jonas Cleveson (C) 
Elisabet Hagström (C) 
Lars-Göran Svensson (S) 
 
Ordförande 
Anders Andersson 
 
Vice ordförande 
Klas Pettersson 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till nominering av ledamöter och 
ersättare i styrelsen i Ydrebostäder AB för mandatperioden 2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 23. 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/338 102 
Sida 
 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Ydrebostäder AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/368 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

SmåNet Aktiebolag för mandatperioden 2023-2026 - val 
av ombud och ersättare till bolagsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare till 
bolagsstämma i SmåNet Aktiebolag för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ombud 
Anders Andersson (C) 
 
Ersättare 
Håkan Thudén (M)  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ombud och ersättare till 
bolagsstämma i SmåNet Aktiebolag för mandatperioden 2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 24. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
SmåNet Aktiebolag 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/339 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026 - val 
av lekmannarevisor och ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse lekmannarevisor och ersättare i 
Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens 
förslag:  

Revisor 
Vakant 
 
Ersättare 
Vakant 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av lekmannarevisor och ersättare i 
Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 25. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Stiftelsen Sommen 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/341 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026 - val 
av ombud och ersättare vid stämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ombud och ersättare vid stämma i 
Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens 
förslag:  

Ombud 
Anders Åstrand (M) 
Anders Andersson (C) 
Leif Johansson (S) 
 
Ersättare 
Håkan Thudén (M) 
Johan Fälth (C)  
Fredrik Asp (S) 
 
Röstberättigat ombud 
Anders Andersson 
 
Ersättare för röstberättigat ombud 
Håkan Thudén 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ombud och ersättare till 
stämma i Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 26. 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

407



Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/341 102 
Sida 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Stiftelsen Sommen 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/343 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026 - 
nominering av ledamöter och ersättare till styrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att nominera ledamöter och ersättare till 
styrelsen i Stiftelsen Sommen för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ledamöter 
Elisabet Hagström (C) 
Håkan Thudén (M) 
 
Ersättare 
Bengt Adelsköld (C) 
Gunnar Arvidsson (M) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till nominering av ledamöter och 
ersättare till styrelsen i Stiftelsen för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 27. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Stiftelsen Sommen 
Karin Dahlin 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/340 Kod   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalförbundet ITSAM för mandatperioden 2023-
2026 - val av lekmannarevisor  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse lekmannarevisor i 
kommunalförbundet ITSAM för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Revisor 
Vakant 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av lekmannarevisor i 
kommunalförbundet ITSAM för mandatperioden 2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 28. 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Kommunalförbundet ITSAM 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/358 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalförbundet ITSAM för mandatperioden 2023-
2026 - val av ledamot och ersättare till direktionen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare till 
direktionen i kommunalförbundet ITSAM för mandatperioden 2023-2026 
enligt valberedningens förslag:  

Ledamot i direktionen 
Elisabet Hagström (C) 
 
Ersättare för ledamot i direktionen 
Håkan Thudén (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ledamot och ersättare till 
direktionen i kommunalförbundet ITSAM för mandatperioden 2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 29. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Kommunalförbundet ITSAM 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/367 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalförbundet Sydarkivera förbundsfullmäktige 
för mandatperioden 2023-2026 - val av ledamot och 
ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare i 
kommunalförbundet Sydarkivera förbundsfullmäktige för mandatperioden 
2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Ledamot i direktionen 
Elisabet Hagström (C) 
 
Ersättare för ledamot i direktionen 
Håkan Thudén (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val ledamot och ersättare i 
kommunalförbundet Sydarkivera förbundsfullmäktige för mandatperioden 
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 30. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/351 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Sommenbygdens folkhögskola för mandatperioden 
2023-2026 - val av representant och ersättare vid 
föreningsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse representant och ersättare vid 
föreningsstämma i Sommenbygdens folkhögskola för mandatperioden 
2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Representant 
Elisabet Hagström (C)  
 
Ersättare 
Håkan Thudén (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av representant och ersättare vid 
föreningsstämma i Sommenbygdens folkhögskola för mandatperioden 
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 31. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
respektive vald 
Sommenbygdens folkhögskola

413



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/421 Kod   

 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Sommenbygdens folkhögskola för mandatperioden 
2023-2026 - nominering av ledamot och ersättare till 
styrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att nominera ledamot och ersättare i 
styrelsen i Sommenbygdens folkhögskola för mandatperioden 2023-2026 
enligt valberedningens förslag:  

Ledamot 
Jeanette Perchun (M)  
 
Ersättare 
Willy Ahlberg (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till nominering av ledamot och ersättare 
till styrelsen i Sommenbygdens folkhögskola för mandatperioden  
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 32. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Sommenbygdens folkhögskola 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/355 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II för mandatperioden 
2023-2026 - val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare vid 
bolagsstämma i Rederiaktiebolaget S/S Boxholm för mandatperioden 2023-
2026 enligt valberedningens förslag:  

Ombud 
Elisabet Hagström (C)  
 
Ersättare 
Håkan Thudén (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma i Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II för mandatperioden 
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 33. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/356 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II för mandatperioden 
2023-2026 - nominering av ledamot och ersättare till 
styrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar nominera ledamot och ersättare till 
styrelsen i Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II för mandatperioden  
2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Ledamot 
Anders Andersson (C) 
 
Ersättare 
Jan Thorblad (M) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till nominering av ledamot och ersättare 
till styrelsen i Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II för mandatperioden  
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 34. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/352 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Kommuninvest ekonomisk förening för 
mandatperioden 2023-2026 - val av ombud och 
ersättare vid föreningsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare vid 
föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening för mandatperioden 
2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Ombud 
Elisabet Hagström (C) 
 
Ersättare 
Håkan Thudén (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val ombud och ersättare vid 
föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening för mandatperioden 
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 35. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Kommuninvest ekonomisk förening 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/353 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 
mandatperioden 2023-2026 - val av ombud och 
ersättare vid bolagsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare vid 
bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för mandatperioden 
2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Ombud 
Elisabet Hagström (C) 

Ersättare 
Håkan Thudén (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma i kommunassurans Syd Försäkrings AB för mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 36. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Jonas Arpzell 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/359 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Inera AB - val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med Inera AB för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ombud vid bolagsstämma 
Elisabet Hagström (C) 

Ersättare för ombud 
Håkan Thudén (M) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med Inera AB för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 37. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Inera AB 
Jonas Arpzell 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/360 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

SmåKom för mandatperioden 2023-2026 - val av ombud 
och ersättare vid föreningsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare vid 
föreningsstämma i SmåKom för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ombud vid föreningsstämma 
Elisabet Hagström (C) 

Ersättare för ombud 
Håkan Thudén (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ombud och ersättare vid 
föreningsstämma i SmåKom för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 38. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
SmåKom 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/354 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB för 
mandatperioden 2023-2026 - val av röstberättigat 
ombud och ersättare vid bolagsstämma 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse röstberättigat ombud och ersättare 
vid bolagsstämma med Träcentrum Kompetensutveckling AB för 
mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Röstberättigat ombud 
Peter Bergquist (M) 

Ersättare för röstberättigat ombud 
William Eek (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av röstberättigat ombud och 
ersättare vid bolagsstämma med Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling 
AB för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 39. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB 
 

421



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/357 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Motala Ströms vattenvårdsförbund för mandatperioden 
2023-2026 - val av representant 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse representant i Motala Ströms 
vattenvårdsförbund för mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens 
förslag:  

Representant 
Elisabet Hagström (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av representant i Motala Ströms 
vattenvårdsförbund för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 40. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Motala Ströms vattenvårdsförbund 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/361 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Bulsjöåns fiskevårdsområde för mandatperioden 2023-
2026 - val av representant 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse representant i Bulsjöåns 
fiskevårdsområde för mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens 
förslag:  

Representant 
Åke Bruhn 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av representant i Bulsjöåns 
fiskevårdsområde för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 41. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Åke Bruhn 
Bulsjöåns fiskevårdsområde

423



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/362 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Astrid Lindgrens hembygd för mandatperioden 2023-
2026 - val av representant 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse representant i Astrid Lindgrens 
hembygd för mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Representant 
Elisabet Hagström (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till representant i Astrid Lindgrens 
hembygd för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 42. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
Astrid Lindgrens hembygd 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/345 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Pensionärsråd i Ydre för mandatperioden 2023-2026 - 
val av ledamöter och ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare i 
Pensionärsråd i Ydre för mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens 
förslag:  

Ledamöter 
Elisabet Hagström (C) 
Håkan Thudén (M) 
 
Ersättare 
Nina Vissing (C) 
Louise Bergquist (M) 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare i 
Pensionärsråd i Ydre för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 43. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/346 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ för mandatperioden 
2023-2026 - val av ledamöter och ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare i 
Brottförebyggande rådet, BRÅ för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ledamöter 
Elisabet Hagström (C) 
Håkan Thudén (M) 
 
Ersättare 
Nina Vissing (C) 
Jeanette Perchun (M) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare i 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 44. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/347 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Folkhälsorådet i Ydre kommun mandatperioden 2023-
2026 - val av ledamöter och ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare i 
Folkhälsorådet i Ydre kommun för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ledamöter 
Elisabet Hagström (C) 
Håkan Thudén (M) 
 
Ersättare 
Nina Vissing (C) 
Jeanette Perchun (M) 

Ordförande 
Elisabet Hagström 
 
Vice ordförande 
Håkan Thudén 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare i 
Folkhälsorådet i Ydre kommun för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 45. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

427



Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/347 102 
Sida 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/348 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Infrastrukturråd i Ydre för mandatperioden 2023-2026 - 
val av ledamöter och ersättare 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare i 
Infrastrukturråd i Ydre kommun för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Ledamot 
Håkan Thudén (M) 
 
Ersättare 
Elisabet Hagström (C) 
 
Ordförande 
Håkan Thudén (M) 
 
Vice ordförande 
Elisabet Hagström (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av ledamot och ersättare i 
Infrastrukturråd i Ydre kommun för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 46. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/310 111   

 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Borgerlig vigselförrättare för mandatperioden 2023-
2026 - förslag 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att lämna förslag om borgerlig 
vigselförrättare till länsstyrelsen i Östergötland för mandatperioden  
2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Borgerlig vigselförrättare 
Anders Andersson (C) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag om borgerlig vigselförrättare till 
länsstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 47. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Andersson 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/419 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Regionala samråd för mandatperioden för 2023-2026 -  
val av företrädare  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse företrädare i regionala samråd för 
mandatperioden 2023-2026 enligt valberedningens förslag:  

Strategiskt samråd 
Vakant 
Vakant) 
 
Samråd för vård och omsorg 
Vakant 
Vakant 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till val av företrädare i regionala samråd 
för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 48. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive vald 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/366 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fastställande av tjänstgöringsgrad för 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 
oppositionsrådet 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tjänstgöringsgrad för 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 
från och med 2023-01-01 för följande uppdrag enligt valberedningens 
förslag:  
1. Kommunstyrelsens ordförande med tjänstgöring 100 % av heltid. 
2. Kommunstyrelsens vice ordförande med tjänstgöring 70 % av heltid 
3. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsledare 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till tjänstgöringsgrad för 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 
från och med 2023-01-01.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 49. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/399 101   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ersättning och arvoden för förtroendemannauppdrag 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fortsatt tillämpning av gällande regler 
ska gälla från och med 2023-01-01 enligt valberedningens förslag:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2019-02-25 Kf § 6 nya regler för ersättningar och 
arvoden för förtroendemannauppdrag, diarienummer 2018/321 att gälla 
från och med 2019-04-01. 
 
Följande metodik tillämpas för fastställande av arvoden och ersättningar: 

Det av Riksdagens arvodesnämnd för november månad bestämda månads-
arvodet för riksdagsledamot (nedan förkortat Rla) är utgångspunkt för vilka 
arvoden och ersättningar som ska utges för Ydre kommuns olika 
förtroende-uppdrag under nästföljande kalenderår. Arvodenas och 
ersättningarnas storlek anges i procent av arvodet för riksdagsledamot 
beslutade av Riksdagens arvodesnämnd. Beslutat Rla för januari 2022 = 71 
500 kronor 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 50. 

 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/363 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av representanter att utöva insynsrätt vid 
möten med kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse följande partier som ska erhålla 
insynsplats i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 enligt 
valberedningens förslag:  

Insynsplats 
Linda Masman (KD) 
Albin Ydrefelt (V) 
Insynsplats (SD) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Genom en särskild överenskommelse mellan partierna erhåller de partier 
som ej innehar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen en 
insynsplats vid styrelsens sammanträden. Insynsplatsen ger partiet 
möjlighet till insyn och deltagande i diskussionerna men inte rätt att deltaga 
i besluten.  
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna av vad som 
följer av ovanstående ska erbjudas insynsplatser i kommunstyrelsen under 
mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 51. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive parti 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/365 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Särskilda regler för arvode och förlorad arbetsinkomst 
för insynsplatser för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att representanter som utses för partier på 
insynsplats i kommunstyrelsen ska ha rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och sammanträdesarvode enligt de regler som gäller för  
förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter för Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna som erbjuds insynsplats i kommunstyrelsen ska ha 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode 
enligt de regler som gäller för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 52. 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Respektive parti 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-01 

Referens 
KS 2022/364 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ordning för inkallande av ersättare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta att 
följande regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring ska gälla för de val 
som förrättats enligt valberedningens förslag för mandatperioden  
2023-2026: 
 
1. Ersättarna ska med nedan angivna undantag vara personliga. 
 
2. I de fall personlig ersättare är förhindrad att närvara ska, om partiet har 
flera ersättare, inkallas ersättare till tjänstgöring i den ordning de upptagits i 
protokollet. 
 
3. I vissa fall representerar den personlige ersättaren inte samma parti som 
den ordinarie ledamoten och då gäller följande då ersättare kallas till 
tjänstgöring i kommunstyrelsen, i utskott och i myndighetsnämnderna: 
 
Som huvudregel gäller att endast ersättare som tillhör samma parti 
som den ordinarie ledamoten inkallas till tjänstgöring. 
 
Finns det för ledamoten ingen ersättare från samma parti skall den 
personlige ersättaren inkallas till tjänstgöring trots att denne tillhör 
ett annat parti. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas valberedningens förslag till regler för inkallande av ersättare till 
tjänstgöring skall gälla för de val som förrättas för mandatperioden  
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30,  
Kf vb § 53. 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-12-01 

 

KS 2022/364 102 
Sida 
 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-12-02 

Referens 
KS 2022/420 102   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Avsägelse från förtroendevald som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
1. Agneta Björling (KD), beviljas entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen gör en ny 
sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 
till och med 2026-10-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Björling (KD) har i skrivelse 2022-12-02 begärt entledigande från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-12-02 
Avsägelse från Agneta Björling 2022-12-02 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
Helena Eklöf 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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