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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2022-10-26   

Justerare  

§ 74 Dnr: SN.2022.6 
 
Uppdrag tolkservice 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att ställa sig positiv till ett övertagande av tolkservice 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att flytta tolkservice från 
medborgarnämnden till servicenämnden from 2023 
att föreslå kommunstyrelsen reglera servicenämndens rambudget till 
förmån för medborgarnämndens rambudget för 2023 motsvarande 
347 000 kronor  
    
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Tolkservice är en verksamhet som för närvarande finns inom 
medborgarnämndens verksamhetsområde. Tolkservice uppdrag är att 
förmedla tolkar till i första hand offentliga aktörer såsom skola, 
sjukvård och socialtjänst. Tolkservice arbetar även med att vid behov 
förmedla översättningsuppdrag. 
Den 18 januari 2022 §19, beslutade kommunstyrelsen att ge 
medborgarförvaltningen och serviceförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för flytt av tolkservice från medborgarförvaltningen 
till serviceförvaltningen. 
Genomförd utredning visar att verksamheten fungerar väl inom 
medborgarnämnden men att en flytt till servicenämnden skulle bidra till 
att verksamheten hamnar mer rätt i organisationen.  
Tolkservice är ett serviceuppdrag som väl stämmer in i 
servicenämndens övriga servicefunktioner. Uppdraget med tolkservice 
stämmer också väl med de intentioner som Värnamo kommun hade när 
servicenämnden bildades, nämligen att samla servicefunktioner under 
en och samma nämnd. 
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till ett övertagande och ser en 
övergång from årsskiftet 2022/2023 som väl anpassat i tiden. 
Utredningen har visat på ett visst överskott för medborgarnämnden, ett 
överskott som använts till stödfunktioner runt aktuell verksamhet. Vid 
ett övertagande har överenskommelse gjorts med 
medborgarförvaltningen att del av överskottet ska stanna kvar inom 
medborgarförvaltningen och samtidigt regleras mot 
serviceförvaltningens rambudget. 
 
Servicenämnden har behandlat ärendet 28 september 2022 § 69 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2022-10-26   

Justerare  

Sn § 74 (forts) 
 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att ställa sig positiv till ett övertagande av tolkservice 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att flytta tolkservice från 
medborgarnämnden till servicenämnden from 2023 
att föreslå kommunstyrelsen reglera servicenämndens rambudget till 
förmån för medborgarnämndens rambudget för 2023 motsvarande 
347 000 kronor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-16   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2022.6  

  

 

 1 (2) 
 

 

Uppdrag tolkservice 

 

Ärendebeskrivning 

Tolkservice är en verksamhet som för närvarande finns inom 
medborgarnämndens verksamhetsområde. Tolkservice uppdrag 
är att förmedla tolkar till i första hand offentliga aktörer såsom 
skola, sjukvård och socialtjänst. Tolkservice arbetar även med 
att vid behov förmedla översättningsuppdrag. 

Den 18 januari 2022 §19, beslutade kommunstyrelsen att ge 
medborgarförvaltningen och serviceförvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för flytt av tolkservice från 
medborgarförvaltningen till serviceförvaltningen. 

Genomförd utredning visar att verksamheten fungerar väl inom 
medborgarnämnden men att en flytt till servicenämnden skulle 
bidra till att verksamheten hamnar mer rätt i organisationen.  

Tolkservice är ett serviceuppdrag som väl stämmer in i 
servicenämndens övriga servicefunktioner. Uppdraget med 
tolkservice stämmer också väl med de intentioner som Värnamo 
kommun hade när servicenämnden bildades, nämligen att samla 
servicefunktioner under en och samma nämnd. 

Serviceförvaltningen ställer sig positiv till ett övertagande och 
ser en övergång from årsskiftet 2022/2023 som väl anpassat i 
tiden. 

Utredningen har visat på ett visst överskott för 
medborgarnämnden, ett överskott som använts till 
stödfunktioner runt aktuell verksamhet. Vid ett övertagande har 
överenskommelse gjorts med medborgarförvaltningen att del av 
överskottet ska stanna kvar inom medborgarförvaltningen och 
samtidigt regleras mot serviceförvaltningens rambudget. 

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att ställa sig positiv till ett övertagande av tolkservice 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-09-16   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2022.6  

  

 

 2 (2) 
 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att flytta tolkservice från 
medborgarnämnden till servicenämnden from 2023 

 att föreslå kommunstyrelsen reglera servicenämndens 
rambudget till förmån för medborgarnämndens rambudget för 
2023 motsvarande 347 000 kronor  

 

 

Anneli Andersson  
Förvaltningschef  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Medborgarnämnden 2022-08-17   

Justerare  

§ 77 Dnr: MBN.2021.80 
 
Uppdrag tolkservice 
 
Beslut 
Medborgarnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att inhämta yttrande från servicenämnd 
gällande övertagande av tolkservice.  
    
 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarnämnden och servicenämnden har på uppdrag av 
kommunstyrelsen (Dnr: MBN.2021.80 utrett ett övertagande av 
Tolkservice från medborgarnämnden till Servicenämnden. Utredningen 
visar att tolkservice organisatoriskt hör hemma inom servicenämndens 
ansvarsområde.  
 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att inhämta yttrande från servicenämnd 
gällande övertagande av tolkservice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-23   

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2021.80
  

  

 

 1 (6) 
 

 

Uppdrag tolkservice - Flytt av Tolkservice från 
Medborgarnämnd till Servicenämnd. 
 

Ärendebeskrivning  

Medborgarnämnden och servicenämnden har på uppdrag av 
kommunstyrelsen (Dnr: KS.2021.637) utrett ett övertagande av 
Tolkservice från medborgarnämnden till Servicenämnden. 
Utredningen visar att tolkservice organisatoriskt hör hemma 
inom servicenämndens ansvarsområde.  

 

Beslutsförslag: 

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att inhämta yttrande från 
servicenämnd gällande övertagande av tolkservice.  

 

   
 
  Fredrik Wallström 
 Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-23   

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2021.80
  

  

 

 2 (6) 
 

Utredning 

Bakgrund 
Tolkservice är sprunget ur ett behov av att ge kommunens 
innevånare en god service i frågan om tillgång till tolk vid 
kontakter med samhällets företrädare och funktioner. 
Tolkservice är en verksamhet inom medborgarnämndens 
ansvarområde, som har i uppdrag att förmedla tolkar till i första 
hand offentliga aktörer såsom regionen samt kommunen.  
Tolkservice arbetar även med att förmedla 
översättningsuppdrag. Verksamheten består av två 
heltidstjänster som förmedlar tolkar, samt 219 registrerade 
tolkar som finns i tolkregistret. Tolkservice förmedlar ca 40 
olika språk på plats, telefon eller digitalt via teams. Tolkservice 
är medlemmar i Tolkservicerådet tillsammans med 14 andra 
tolkförmedlingar i landet. Där har tolkservice ett bra samarbete 
och kan vid behov låna tolkar till uppdrag som inte kan lösas via 
våra egna registrerade tolkar. Tolkservice lånar även ut tolkar 
till andra kommuner om behov uppstår. 2021 förmedlade 
Tolkservice 11 199 uppdrag, 2020 förmedlade vi 10 517. 
Tolkservice har bedrivits av medborgarnämnden sedan start och 
är en verksamhet som är integrerad i medborgarnämndens 
organisationssystem, det innebär överskott i kärnverksamhet, 
vilket har finansierat ett chefs och administrativt stöd även till 
andra delar av medborgarförvaltningens verksamhet 
(motsvarande 0,5 chefstjänst, samt 0,5 administrationstjänst)  

Ekonomiska konsekvenser 

Redovisningen är utifrån budget som är beslutad för 2022.  

Om verksamheten för tolkservice flyttar till Servicenämnd 
innebär det för Medborgarnämnden en minskad intäkt med 
6 519 tkr. Att bedriva tolkservice är även förknippat med 
kostnader, för 2022 beräknas kostnaderna för arbetskraft att 
uppgå till 6 210 tkr samt övriga verksamhetskostnader med 230 
tkr totalt 6 440 tkr. 

I ovanstående siffror är budgeten för personalkostnader 
beräknad på 3.0 heltidstjänster fördelat enligt följande; 

• 0.5 chefstjänst 
• 0.5 administratör 
• 2.0 Tolkförmedlare. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-23   

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2021.80
  

  

 

 3 (6) 
 

 
Den ekonomiska konsekvensen för medborgarnämnden blir en 
underfinansiering av 0.5 chefstjänst respektive 0.5 administratör 
vilket innebär en underfinansiering i nämndens budget om 660 
000. Vid en flytt behöver en del av dessa medel medfölja 
tolkservice till servicenämnden totalt 313 000 kr, vilket får till 
konsekvens att medborgarförvaltningen behöver finna 
effektiviseringar motsvarande 313 000 kr (i tjänster räknat ca 
0,5 tjänst) 

Då de administrativa respektive chefsresurserna sedan tidigare 
är fördelade över en samlad administration där tolkservice är en 
av flera delar ser förvaltningen att en budgetjustering mellan 
servicenämnd och medborgarnämnd på motsvarande 347 000 kr 
är nödvändig för att fortsätta bedriva en verksamhet av god 
kvalitet. Förvaltningens bedömning är att det är möjligt att i 
budget 2023 finna effektiviseringslösningar motsvarande 
313 000 kronor, dessa står att finna i mindre omfördelningar av 
personalbudget inom förvaltningens sektionsstrukturen, fortsatt 
arbete med effektiviseringar inom övriga kostnader.  

I bokslut 2019 var det ett överskott på 941 tkr 
I bokslut 2020 var det ett överskott på 450 tkr 
I bokslut 2021 var det ett underskott på 64 tkr 
 

                      Juridiska förutsättningar 
Kommunallagen 
Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen 

Koml 2 kap 1 §   Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område 
eller deras medlemmar. Lag (2019:835). 
Självkostnadsprincipen 
koml 2 kap 7§ Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den 
drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
eller tjänster åt medlemmarna. 

Dialog med kommunjurist 
Utifrån kommunallagstiftningen i första hand 2 kap 1§ är det inte helt 
oproblematiskt att bedriva tolkservice utifrån ett kommunalt perspektiv. De 
begränsningar som bland annat behöver utforskas är den s.k. 
lokaliseringsprincipen vilket innebär att de intressen som kommunen vill 
tillgodose ska vara knutna – lokaliserade till kommunen, det är inte tillräcklig – 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-23   

Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2021.80
  

  

 

 4 (6) 
 

att den verksamhet som man vill främja bedrivs inom kommunens gränser, utan 
avgörande är att intresset är knutna till den egna kommunen. 
 
Utifrån koml 2 kap 7§ En kommun för inte inlåta sig i s.k. spekulativa företag, 
regleringen innehåller dock inte ett absolut vinstförbud i den mening att 
verksamhet aldrig kan tillåtas generera överskott, utan det väsentliga är att den 
inte inrättats eller drivs i det huvudsakliga syftet att vara vinstbringande. 

Muntlig Dialog Jurist Staffan Vikell SKR 
SKR ser inte att det skulle vara ett problem för kommunen att sälja tolktjänst till 
kommun eller region såvida det inte finns en vinst.  

Finns det ett allmänintresse för kommunen att bedriva en tolkförmedling? 

Eftersom regionen är vår största kund borde det finnas ett samverkansavtal 
gällande detta. Har regionen upphandlat tolk? Avtalssamverkan KL 9 kap 37§. 
Problem att sälja till privata kunder, sker det vid något enstaka tillfälle är det ok.  

Skriftlig återkoppling från Lena Dalman 
Avdelningen för juridik SKR  
Det strider mot lokaliseringsprincipen att bedriva en tolkservice med regionen 
som största kund. Dessutom får ni inte bedriva näringsverksamhet av detta slag. 
Det får anses vara ett område där privata aktörer kan tillgodose behovet. En 
lösning på problemet vore att exempelvis lägga verksamheten i en gemensam 
nämnd eller i ett kommunalförbund. Då kommer ni runt problemen med 
lokaliseringsprincipen och näringsverksamhet; det blir då att se som egen regi-
verksamhet. 

Tolkservicerådet 
Tolkservicerådet (TSR) är en branschorganisation för offentligt ägda 
tolkförmedlingar som arbetar efter gemensamma yrkesetiska riktlinjer som finns 
samlade i ”God tolkservicesed”. 
TSR samverkar med organisationer som arbetar för samma mål som TSR. Dessa 
organisationer kan efter beslut på årsstämman välja adjungerade representanter 
till TSR:s styrelse och de har närvaro- och yttranderätt vid TSR:s årsstämma. 
Värnamo kommun är representerade i TSRs styrelse. 

Kommunala Tolkförmedlingar finns i 14 kommuner enl. TSR, Borlänge, 
Eskilstuna, Eslöv, Falkenberg, Gislaved, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, 
Karlstad, Lund, Sundsvall, Tolkförmedling Väst, Värnamo samt Västmanland. 

Förvaltningens ställningstagande 
Medborgarförvaltningens sammanfattande slutsats är att kommunen med vissa 
begränsningar bör bedriva tolkservice, Detta då det i första hand inte är att 
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 5 (6) 
 

betrakta som en vinstgenererande verksamhet utan en verksamhet som bedrivs i 
syfte att tillhandahålla en allmännyttig tjänst till kommunens innevånare.  

Det bör dock påpekas att kommuners rätt att bedriva tolkservice inom 
kommunen men även till länsinnevånare inte prövats i svensk domstol. Det som 
har prövats är om det är möjligt för ett landsting (Örebro läns landsting) 2013-
04-05 att avlämna anbud gällande drift av rikstäckande förmedlingscentral för 
bildtelefoni (teckentolkservice) Här upphävde förvaltningsrätten avlämnandet av 
anbud – Örebro läns landsting fick med andra ord inte delta i nationell 
upphandling 
 

Positiva effekter av en flytt 
Effekten av att flytta tolkservice till Serviceförvaltningen är att det hamnar mer 
rätt i organisationen utifrån att tolkservice är ett serviceuppdrag och i 
Serviceförvaltningen finns liknande servicefunktioner samlade. 
 

Risk och konsekvensanalys 
Ekonomi 
Överskotten de senaste åren för tolkservice har bidragit till ett positivt resultat 
för medborgarnämnden. I de fall kompensation för ekonomiskt bortfall ej 
tilldelas nämnden kommer förvaltningen behöva genomföra en effektivisering i 
syfte att möta ett ekonomiskt bortfall. Detta kan få konsekvenser för kvalitén på 
nämndens uppdrag.  

Konsekvenser för personal. 
En risk och konsekvensanalys har genomförts tillsammans med medarbetarna på 
tolkservice, analysen visar att det finns en viss oro kopplade till en 
organisationsförändring. Denna oro handlar i första hand om fysiska men även 
psykosocial oro.  
- Vart ska vi sitta? (egna rum, landskap) 
- Kommer rätt utrustning att tilldelas? 
- Dock upplever inte medarbetarna någon starkt uttalad oro kring att ingå i en ny 
arbetsgrupp med nya kollegor.  

Bedömning/sammanfattning 
Medborgarförvaltnings bedömning är att en flytt av tolkservice från 
medborgarnämnden till servicenämnden är organisationsförändring som 
långsiktigt gynnar utveckling och arbetsmiljö för verksamheten, en flytt stödjer 
även kommunens strategi kring en samlad service inom en nämnds uppdrag. 
Den ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvens en flytt får är hanterbar 
och borde inte hindra en förändring.  
Medborgarförvaltningen förordar att en övergång bör ske årsskiftet 2022/2023, 
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Medborgarförvaltningen Medborgarnämnden Dnr: MBN.2021.80
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detta för att möjliggörabudgetjusteringar, vidare arbete med ekonomiska och 
arbetsmiljömässiga konsekvenser.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-01-18   

Justerare  

§ 19 Dnr: KS.2021.637 
 
Uppdrag tolkservice 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   ge medborgarnämnden tillsammans med servicenämnden i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för tolkservice 
organisatoriska tillhörighet samt 

att   återkomma till kommunstyrelsen med förslag 
på organisatorisk tillhörighet senast i juni 2022. 

    
Ärendebeskrivning 
Tolkservice är en verksamhet inom medborgarnämndens 
ansvarområde. Tolkservice uppdrag är att förmedla tolkar till i 
första hand offentliga aktörer såsom skola, sjukvård och 
socialtjänst. Tolkservice arbetar även med att förmedla 
översättningsuppdrag vid behov.  Tolkservice har under många 
år varit en organisation som finns inom medborgarnämndens 
ansvarsområde.  
 
Verksamheten består av två heltidstjänster som förmedlar tolkar, 
samt ca 200 timanställda tolkar. Tolkservice genererar intäkter 
till medborgarnämnden resultat 2020 336 tkr (Prognos 2021 500 
tkr) Detta innebär att för nämnden är detta en intäktskälla som 
påverkar resultatet positivt. Då tolkservice i grunden är en 
organisation som ängar sig att förmedlingsuppdrag och till delar 
kan likställas med en bemanningsorganisation, bedömer 
medborgarförvaltningen och Serviceförvaltningen att tolkservice 
organisatoriskt men även utifrån uppdrag passar väl in i 
Serviceförvaltningen kommunala uppdrag.  
 
Medborgarförvaltningen och Serviceförvaltningen bedömer 
även att möjligheten att ge en bättre service samt utveckla och 
kvalitetssäkra verksamheten förbättras vid en organisatoriskt 
flytt. Medborgarförvaltningen önskar därför få i uppdrag av 
medborgarnämnden att tillsammans med servicenämnden 
genomföra en utredning i syfte att genomlysa om en flytt mellan 
nämnderna skulle kunna få förväntad effekt. Dvs 
- Ökad tillgänglighet 
- Ett klokare resursutnyttjande 
- Minskad sårbarhet (Vid sjukdom, ledigheter och 

arbetstoppar) 
- En kommunorganisatoriskt mer korrekt placering  

 
 
 
                                                                          Forts. 
 

14



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-01-18   

Justerare  

Ks § 19 (forts) 
 
Medborganämnden beslutade 15 december 2021, § 107 
att  föreslå kommunstyrelsen ge medborgarnämnden i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för tolkservice organisatoriska 
tillhörighet  

att   föreslå kommunstyrelsen ge medborgarnämnden i uppdrag 
att bilda en arbetsgrupp i samråd med servicenämnden samt  

att   medborgarnämnden återkommer till kommunstyrelsen med 
förslag på organisatorisk tillhörighet senast juni 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Medborgarnämnden 
Servicenämnden 
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Utskriven av: 
 

Elin Alteborg 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-11-07 
      

           

             

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening Remitterad till: 

Datum Avsändare  

KS.2021.102 Motion – GC passage väg 127!  Återremiss till tekniska utskottet, samråd 
med samhällsbyggnadsnämnden  

2021-02-22 Sverigedemokraterna 
 

  

KS.2021.107 Motion - Undvikande oönskade partiväxlingar Kommunfullmäktiges presidium 

2021-02-25 Socialdemokraterna 
 

 

KS.2021.132 Motion - Trygghet! Kommunledningsförvaltninge i samråd 
samhällsbyggnadsnämnden 

2021-03-08 Sverigedemokraterna  
 

 

KS.2021.136 Motion - Offentliga handlingar! Kommunledningsförvaltningen 

2021-03-09 Sverigedemokraterna  
 

 

KS.2021.445 
 
2021-09-14 

 

Motion Diskriminering  
 
Sverigedemokraterna 

Kommunstyrelsen har beslutat i ärendet. 
Kommer behandlas i kommunfullmäktige 24 
november 2022 

KS.2021.457 
 
 
2021-09-23 

Motion angående införandet av 30 timmars 
arbetsvecka - på prov! 
 
Vänsterpartiet 
 

Kommunstyrelsen har beslutat i ärendet. 
Kommer behandlas i kommunfullmäktige 24 
november 2022 

KS.2021.467 Motion - Fartreducerande åtgärder Tekniska utskottet 

2021-09-27 Sverigedemokraterna  
 

  

KS.2022.275 Motion- Besöksparkering Stadshuset  Kommunstyrelsen har beslutat I ärendet.   
Kommer behandlas i kommunfullmäktige 24 
november 2022 
 

2022-05-18 Sverigedemokraterna  
 

 

KS.2022.333 Motion- Sommarkollo Medborgarnämnden 

2022-06-20 Miljöpartiet  
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ÄRENDELISTA 
 2022-10-25  

   
 

Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet 

Dag, tid: 2022-10-25, kl. 09:30 

Plats: Sammanträdesrum Gillet 

Övrigt: Beslut med omedelbar justering 

 
 

§ Beslutsärenden: Dnr Sida 
 

 
    
§ 213 Granskning gällande detaljplan för Göken 5 i 

Värnamo stad 
TU.2022.196  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Tekniska utskottet 2022-10-25  
 

 

Plats och tid: Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30 
Beslutande: Gottlieb Granberg (M) 

Håkan Johansson (KD) 
Gabrielle Davidsson (C) 
Bo Svedberg (S) 
Anders Jansson (S) 
 
   
 Övriga närvarande: Jesper du Rietz, förvaltningschef  
Antti Vähäkari, avdelningschef VA  
Johan Arvidsson, avdelningschef fritid  
Stefan Åberg, avdelningschef fastighet  
Martin Eriksson, avdelningschef gata/park  
Henrik Lönngren, avdelningschef teknik och projekt  
Linus Enochson, projektör  
Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare  
Maria Grimstål, nämndsekreterare 

Utses att justera: Bo Svedberg (S) 

Justeringens plats och tid: Digital justering 2022-10-25  
 

  Paragrafer: 
213 

 

         
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Tekniska utskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-10-25 Paragrafer: 213  

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-10-26 
 

Datum för anslags 
nedtagande: 2022-11-18 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Tekniska förvaltningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 213 Dnr: TU.2022.196 
 
Granskning gällande detaljplan för Göken 5 i 
Värnamo stad 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  inte ha några synpunkter på planförslaget samt  
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Göken 5 i Värnamo stad är utställd för 
granskning. Sista dag att inkomma med yttrande är 21 oktober 
2022. Tekniska utskottet har fått några dagar extra på sig för att 
inkomma med yttrande.  
 
Detaljplanen syftar till att ändra användningen för fastigheten 
Göken 5 från bostäder till bostads- och centrumändamål. 
Därmed möjliggörs för bostäder och centrumverksamhet inom 
fastigheten. 
 
Planområdet utgör området för fastigheten Göken 5 vilket är 
cirka 1 400 kvadratmeter som ligger cirka 600 meter söder om 
Värnamo centrum. Området gränsar i norr mot Brännerigatan, i 
väster mot Västermogatan. I söder mot fastigheten Göken 8 och 
i öster mot fastigheten Göken 7. Detaljplanen avviker inte från 
översiktsplanen. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  inte ha några synpunkter på planförslaget samt  
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
e3

5f
df

0-
d8

98
-4

73
4-

8e
1e

-b
cf

65
78

21
9d

a

19



	

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Bo Svedberg Gottlieb Granberg
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: BO SVEDBERG
Date: 2022-10-25 16:59:37
BankID refno:  f0a939b5-7130-4cce-9b71-1fdb13075fc3

Signed by: GOTTLIEB GRANBERG
Date: 2022-10-25 15:48:54
BankID refno:  5a8cae91-dd93-4013-9bf4-0a24ef03a15e
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ÄRENDELISTA 
 2022-10-25  

   
 

Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet 
Dag, tid: 2022-10-25, kl. 09:30 
Plats: Sammanträdesrum Gillet 
§ Beslutsärenden: Dnr Sida 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   
§ 214 Samråd gällande detaljplan för del av fastigheten 

Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) i Värnamo stad 
TU.2022.308 2 

Beredningsärenden 
§ 215 Granskning gällande ändring av detaljplan för 

fastigheten Nederled 2:215 i Rydaholm tätort 
TU.2022.236 3 

§ 216 Slutredovisning av projekt GC-anslutning rastplats 
Vandalorum, projektnummer 211019 

TU.2022.278 4 

§ 217 Slutredovisning av projekt Gångbro över Lagan, 
projektnummer 211014 

TU.2022.279 6 

§ 218 Slutredovisning av projekt Apladalen växter 
Prästgården, projektnummer 214032 

TU.2022.281 8 

§ 219 Slutredovisning av projekt Osudden utveckling av 
området, projektnummer 1131_214025 

TU.2022.282 10 

§ 220 Slutredovisning av projekt Trafikbuller Enehagens 
skola, projektnummer 210056 

TU.2022.284 12 

§ 221 Slutredovisning av projekt Upprustning beteshagar, 
projektnummer 214038 

TU.2022.286 14 

§ 222 Slutredovisning av projekt Pumpbyte fontän Liljan 
Värnamo, projektnummer 214041 

TU.2022.287 15 

§ 223 Slutredovisning av projekt Paviljonger vid 
Gröndalsskolan årskurs 6 projekt 231085 

TU.2022.18 16 

§ 224 Slutredovisning av projekt Inomhusmiljö 
Trälleborgsskolan, projektnummer 235045 

TU.2021.175 18 

§ 225 Slutredovisning av projekt Infodring av 
vattenledning Forsheda, projektnummer 304080 

TU.2022.301 20 

§ 226 Slutredovisning av projekt Åminne VA-sanering, 
projektnummer 0335_304056 

TU.2017.125 22 

§ 227 Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2023 TU.2022.309 24 

§ 228 Marknadsdagar 2023 TU.2022.310 25 

Informationsärenden 
§ 229 Förvaltningschefen informerar  26 
§ 230 Övrig information från förvaltningen  27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Tekniska utskottet 2022-10-25  
 

 

Plats och tid: Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30-12:10 
Beslutande: Gottlieb Granberg (M) 

Håkan Johansson (KD) 
Gabrielle Davidsson (C) 
Bo Svedberg (S) 
Anders Jansson 
 
 Övriga närvarande: Jesper du Rietz, förvaltningschef  
Antti Vähäkari, avdelningschef VA  
Johan Arvidsson, avdelningschef fritid  
Stefan Åberg, avdelningschef fastighet  
Martin Eriksson, avdelningschef gata/park  
Henrik Lönngren, avdelningschef teknik och projekt  
Linus Enochson, projektör §§ 214-222 
Gustav Lydén, projektledare § 223 
Samuel Skog, enhetschef fastighet § 224 
Johan Virdung, enhetschef VA §§ 225-226  
Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare  
Maria Grimstål, nämndsekreterare 

Utses att justera: Bo Svedberg (S) 

Justeringens plats och tid: Digital justering 2022-11-01  
 

  Paragrafer: 
214-230 

 

   

      
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Tekniska utskottet 
Sammanträdesdatum: 2022-10-25 Paragrafer: 214-230  
Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-01-02 
 

Datum för anslags 
nedtagande: 2022-11-25 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Tekniska förvaltningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 214 Dnr: TU.2022.308 
 
Samråd gällande detaljplan för del av fastigheten 
Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) i Värnamo stad 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  inte ha några synpunkter på planförslaget. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Ljusseveka 2:1 med flera i Värnamo stad är 
utställd för granskning. Sista dag för att inkomma med yttrande 
är 7 november 2022.  
 
Detaljplanens huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för att 
uppföra ett nytt idrottsområde med tillhörande 
parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg i ett centralt läge i 
Värnamo stad. Planen ska även säkra tillräckligt stora områden 
för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera och rena 
dagvatten från idrottsanläggningen.  
 
Planområdet är cirka 16 hektar stort och ligger 1,2 kilometer 
norr om centrala Värnamo mellan Prostsjön och 
Ljussevekaleden. Området omfattar delar av fastigheterna 
Ljusseveka 2:1, Värnamo 14:62 och Nylund 1:1 som ägs av 
kommunen. Detaljplanen avviker från översiktsplanen, då 
området i översiktsplanen är utpekat som grönstruktur. Därför 
handläggs detaljplanen med utökat förfarande. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i nära samarbete med 
tekniska förvaltningen tagit fram liggande samrådshandlingar 
gällande ny detaljplan. Då uppförande av ny arena för elitfotboll 
skall ske skyndsamt har flertalet utredningar gällande geoteknik, 
naturvärden, dagvattenhantering med flera gjorts för att 
säkerställa att projektet är tekniskt genomförbart.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  inte ha några synpunkter på planförslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 215 Dnr: TU.2022.236 
 
Granskning gällande ändring av detaljplan för 
fastigheten Nederled 2:215 i Rydaholm tätort 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  inte ha några synpunkter på planförslaget. 
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ut detaljplanen för 
granskning. Sista dag för yttrande är 9 november 2022. 
  
Planändringen omfattar fastigheten Nederled 2:215. Ändringen 
syftar till att göra befintlig bebyggelse på fastigheten planenlig 
samt till att möjliggöra för bostäder i den före detta 
förskolelokalen på fastigheten. Förslaget avviker inte från 
kommunens översiktsplan. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  inte ha några synpunkter på planförslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 216 Dnr: TU.2022.278 
 
Slutredovisning av projekt GC-anslutning 
rastplats Vandalorum, projektnummer 211019 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

GC-anslutning rastplats Vandalorum, projektnummer 
211019 samt 

att  överskottet på 90 942 kronor regleras mot projekt GC-vägar 
för fördelning, 211001. 

 
 
 
Ärendebeskrivning 
Cyklister på Skulpturvägen och besökare på Trafikverkets nya 
rastplats vid Vandalorum var tidigare tvungna att ta sig över 
Trafikverkets på- och avfart till riksväg E4 för att nå 
verksamhetsområde Bredasten. Med byggnation av en kortare 
gång- och cykelväg (GC-väg) kan cyklister och fotgängare nu på 
ett säkert sätt nå Bredasten via kommunens gång- och 
cykelvägnät. Medel till projektet har anvisats från projekt GC-
vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 
4 305 612 kronor.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
Egen regi 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2020 
Projektslut 2021 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu §182, 2020  
Från projekt GC-vägar för fördelning 211001           300 000 kr 
 
Kostnader 2020                      159 180 kr 
Kostnader 2021                                                            49 878 kr 
Totala kostnader                                                         209 058 kr 
 
Överskott på projektet                                             90 942 kr 

 
 
 
                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 216 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet har genomförts enligt intentionerna för projektet och 
haft avsedd effekt. Överskottet i projektet beror på att 
framdriften gick fortare än beräknat samt att en enklare och 
billigare trafiklösning kunde hittas tillsammans med 
Trafikverket.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

GC-anslutning rastplats Vandalorum, projektnummer 
211019 samt 

att  överskottet på 90 942 kronor regleras mot projekt GC-vägar 
för fördelning, 211001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 217 Dnr: TU.2022.279 
 
Slutredovisning av projekt Gångbro över Lagan, 
projektnummer 211014 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Gångbro över Lagan, projektnummer 211014 samt 
att  underskottet på 323 261 kronor regleras mot projekt 

Laganstråket, projektnummer 214014.  
 
    
 
 
Ärendebeskrivning 
Under många år har det framförts önskemål från 
kommuninvånare om en ny bro över Lagan halvvägs mellan 
Värnamo stad och Osudden, vid det populära vandringsstråket 
”Osuddenrundan”. En ny hängbro har uppförts till glädje för de 
som genomför drygt 100 000 passager på sträckan årligen. Efter 
projektering bedömdes en kostnad på 1,6 miljoner kronor, 
vilken lyftes från projekt Laganstråket, projektnummer 214014, 
där det återstår 1 397 803 kronor.  
Bron har möjliggjort för de som inte orkar gå hela 
Osuddenrundan, som är cirka sju kilometer, att få tillgång till 
dessa vackra rekreativa miljöer. Samtidigt fungerar bron som en 
gen koppling mellan östra och västra sidan av staden.   
 
I samband med projektet har LONA-medel (Lokala 
naturvårdssatsningen) sökts från Länsstyrelsen för 
genomförande av ny promenadslinga i anslutning till bron. 
Promenadslingan kallad ”Ådalen” har blivit ett fint tillskott till 
Osuddenrundan och Laganstråket. 
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
Egen regi samt entreprenad ABT06. ABT06 står för Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns.  
  
Historik, tider och information 
Projektstart år 2019 
Projektslut 2021 
 
 
                                                                                     Forts.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 217 (forts.) 
 
Ekonomi  
Anvisade medel 
Beslut Tu § 24, 2022  
från projekt 214014 Laganstråket                            1 600 000 kr 
 
Kostnader 2019                                                           150 184 kr 
Kostnader 2020                                                        1 772 347 kr 
Kostnader 2021                                                                  730 kr 
Totalkostnad                                                            1 923 261 kr 
 
Underskott på projektet                                           323 261 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet har genomförts enligt projektets intentioner och fått 
mycket positiv respons från användare. Anledningen till 
underskottet är att delar av projektet genomfördes inom 
befintliga ramavtal som medförde att leverantören fick köpa in 
en del av arbetet, vilket medförde extra kostnader. Dessutom 
adderades LED-belysning till bron då bedömningen gjordes att 
ekonomiska medel fanns över inom projekt Laganstråket.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Gångbro över Lagan, projektnummer 211014 samt 
att  underskottet på 323 261 kronor regleras mot projekt 

Laganstråket, projektnummer 214014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 218 Dnr: TU.2022.281 
 
Slutredovisning av projekt Apladalen växter 
Prästgården, projektnummer 214032 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av 

projekt Apladalen växter Prästgården, projektnummer 
214032 samt 

att  överskottet på 25 828 kronor regleras mot projekt Parker, 
projektnummer 214001. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Planteringar kring Prästgården i Apladalen har börjat komma till 
åren och det behövde göras ett omtag med växterna kring 
byggnaden och i den intilliggande kryddträdgården.  
 
Medel till projektet har anvisats från projekt Parker, 
projektnummer 214014 där det återstår 3 255 377 kronor.  
 
Jorden i kryddträdgården grävdes ur, avgränsningar med 
lärkvirke kompletterades och nya växtbäddar byggdes upp med 
jordblandningar anpassade till respektive växtslag. Nya växter 
inhandlades och planterades. Anläggningen sköts av tekniska 
förvaltningen med viss hjälp av intresserade medlemmar ur 
hembygdsföreningen. 
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  

 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2019 
Projektslut 2020 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut 2019 Tu § 9,2019                                
från projekt Parker, 214001                                     50 000 kr 
  
Kostnader 2019                                                        20 836 kr 
Kostnader 2020                                                          3 336 kr 
Totalkostnad                                                            24 172 kr 
               
Överskott på projektet                                         25 828 kr 

 
 
 
                                                                                      Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 218 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet har genomförts enligt projektets intentioner. Ett par 
växtsäsonger efter anläggandet kan det konstateras att rätt 
utförda växtbäddar har stor betydelse för anläggningens 
utveckling och därmed också lägre driftkostnader. Projektets 
överskott beror på att det avsattes medel med god marginal för 
projektet.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av 

projekt Apladalen växter Prästgården, projektnummer 
214032 samt 

att  överskottet på 25 828 kronor regleras mot projekt Parker, 
projektnummer 214001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 219 Dnr: TU.2022.282 
 
Slutredovisning av projekt Osudden utveckling av 
området, projektnummer 1131_214025 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Osudden 
utveckling av området, projektnummer 1131_214025 samt 

att  underskottet på 27 668 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut. 

   
 
Ärendebeskrivning 
I 2018 och 2019 års investeringsbudget fanns medel för 
utveckling av Osudden och dess närområde. Tillsammans med 
Värnamo motorbåtsklubb och Alpdalens segelsällskap har 
området städats från båtvrak och hemsnickrade illegala bryggor. 
Nya bryggor och båtplatser har iordningsställts och nya 
promenadstråk, grillplatser och sittplatser i goda lägen har 
anlagts. På badstranden har träd fällts och dålig utrustning som 
soptunnor och skyltar har bytts ut. Med mindre justeringar av 
marknivåer har möjligheten att köra in bil på strandområdet 
begränsats.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
Egen regi  

 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2019 
Projektslut 2021 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2018 Kf §247              500 000 kr  
Investeringsbudget 2019 Kf §22               500 000 kr  
Total budget                                                     1 000 000 kr 
  
Kostnader 2019                                                   611 008 kr 
Kostnader 2020                                                   239 813 kr 
Kostnader 2021                                        176 847 kr 
Totalkostnader                                                 1 027 668 kr 
                       

 Underskott på projektet                                    27 668 kr 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 219 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet genomfördes enligt intentionerna för projektet och 
genomförda åtgärder har medfört både kapacitetsökande och estetiska 
kvalitéer i området.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Osudden 
utveckling av området, projektnummer 1131_214025 samt 

att  underskottet på 27 668 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 220 Dnr: TU.2022.284 
 
Slutredovisning av projekt Trafikbuller Enehagens 
skola, projektnummer 210056 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikbuller 
Enehagens skola, projektnummer 210056 samt 

att  överskottet 5 277 kronor regleras mot 2022 års bokslut. 
 
    
 
Ärendebeskrivning 
I samband med ombyggnation av Enehagens skolgård samt 
busshållplats vid Lagastigen konstaterades att skolgården inte 
uppfyller Boverkets krav gällande bullerfri miljö på skolgårdar. 
Medel avsattes och bullerplank uppfördes. Planket är uppfört i 
sektioner av härdat glas för god genomsikt vilket ger trygghet 
till skolmiljön. Det nya bullerplanket har medfört en betydligt 
tystare utemiljö vid Enehagens skola.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  

 
Entreprenadform 
Egen regi samt entreprenad ABT06. ABT06 står för Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns.  

 
Historik, tider och information 
Projektstart 2020 
Projektslut 2020 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf § 42, 2020                                            1 500 000 kr 

 
Kostnader 2020                                                   1 494 723 kr 
 
Överskott på projektet                      5 277 kr 
 
Sammanfattning 
Projektet har genomförts enligt intentionerna för projektet och 
haft avsedd effekt.  
 
 
                                                                             Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 220 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikbuller 
Enehagens skola, projektnummer 210056 samt 

att  överskottet 5 277 kronor regleras mot 2022 års bokslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 221 Dnr: TU.2022.286 
 
Slutredovisning av projekt Upprustning 
beteshagar, projektnummer 214038 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Upprustning beteshagar, projektnummer 214038 samt 
att  överskottet på 23 253 kronor regleras mot projekt Parker, 

projektnummer 214001. 
 
 
Ärendebeskrivning 
För att underlätta för betesdrift i Apladalen har nya stängsel 
monterats och vatten för betesdjur har dragits fram. Medel till 
projektet har anvisats från projekt Parker, projektnummer 
214014, där det återstår 3 255 377 kronor.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen 

 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2020  
Projektslut 2020  
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut 2020 Tu § 80 2020                                
från projekt Parker, 214001                                  50 000 kr                      
Kostnader 2021                                         26 747 kr 
 
Överskott på projektet                                      23 253 kr 
 
Sammanfattning 
Projektet har genomförts enligt intentionerna. Projektets 
överskott beror på att det avsattes medel med god marginal för 
projektet.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Upprustning beteshagar, projektnummer 214038 samt 
att  överskottet på 23 253 kronor regleras mot projekt Parker, 

projektnummer 214001. 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 222 Dnr: TU.2022.287 
 
Slutredovisning av projekt Pumpbyte fontän Liljan 
Värnamo, projektnummer 214041 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Pumpbyte fontän Liljan Värnamo, 214041 samt 
att  projektkostnaden på 95 043 kronor regleras mot projekt 

Parker, 214001. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Pumpen till fontänen Liljan på Bruno Mathssons plats var 
gammal och behövdes bytas ut. Ny vattenpump och 
styrelektronik inhandlades och monterades. Med ny 
pumputrustning kan man med en helt annan precision ställa in 
fontänens höjd i förhållande till konstverket Liljan. Några medel 
för utbyte av pumpen fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas 
från ramtilldelning Parker, projektnummer 214001. I projekt 
Parker återstår det 3 255 377 kronor.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Historik, tider och information 
Projektstart 2021  
Projektslut 2021 
 
Ekonomi  
Kostnader 2021                                         95 043 kr 
 
Kostnader på projektet                                     95 043 kr 
 
Sammanfattning 
Projektet genomfördes enligt plan. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Pumpbyte fontän Liljan Värnamo, 214041 samt 
att  projektkostnaden på 95 043 kronor regleras mot projekt 

Parker, 214001. 
 

 
 

Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 223 Dnr: TU.2022.18 
 
Slutredovisning av projekt Paviljonger vid 
Gröndalsskolan årskurs 6 projekt 231085 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Paviljonger 
Gröndalsskolan årskurs 6, projektnummer 231085 samt 

att  överskottet på 431 539 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Paviljonger Gröndalsskolan årskurs 6 är färdigställt 
och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektets syfte var att 
placera tre extra klassrum på Gröndalsskolan för att samla alla 
elever i årskurs 6 på samma plats. Då det redan fanns moduler 
uppsatta på Gröndalsskolan valde tekniska förvaltningen att 
komplettera de befintliga med en extra våning. Tre klassrum 
monterades som en andra våning med tillhörande hiss, loftgång 
och trappa för att nå de nya klassrummen. 
 
Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
ABT (Totalentreprenad). ABT06 står för Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Historik, tider och information 
Projektstart år (2022) 
Projektslut 2022-08-01 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Monteringen påbörjades senare än planerat men tidplanen höll 
ändå. 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf §51, 2022                                               1 350 000 kr 
 
Kostnader 2022                     918 461 kr 
 
Överskott på projektet                                          431 539 kr 

 
                                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 223 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet genomförde snabbt och smidigt utan några hinder. 
Någon schaktning behövde inte göras då nya paviljongerna 
byggdes ovanpå befintliga och därmed behövde inte heller 
arbete göras för att dra fram nya ledningar för vatten och avlopp. 
Därav det stora överskottet. 

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Paviljonger 
Gröndalsskolan årskurs 6, projektnummer 231085 samt 

att  överskottet på 431 539 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 224 Dnr: TU.2021.175 
 
Slutredovisning av projekt Inomhusmiljö 
Trälleborgsskolan, projektnummer 235045 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Inomhusmiljö Trälleborgsskolan med projektnummer 
235045 samt 

att  underskottet på 217 629 kronor regleras mot projekt  
Investeringar oförutsedda fastighetsinvesteringar, 
projektnummer 231005. 

    
  
Ärendebeskrivning 
Projektet Inomhusmiljö Trälleborgsskolan är färdigställt och ska 
redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar 
undersökningar av lokaler när misstanke om ohälsa i byggnaden 
uppkom samt hyra av luftrenare under tiden som undersökning 
genomfördes och fram till verksamheten evakuerade lokalerna. 
Beställning genomfördes som direktupphandlingar. Medel till 
projektet har tagits från projekt Oförutsedda 
fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005, där det återstår 
3 042 486 kronor. 
 
Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 

 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021-06 
Projektslut 2022-08-31 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Genano engagerades först som utförde luftprover och 
enkätundersökningar före och efter att luftrenare placerades ut. 
Conservator engagerades för att utreda byggnaden mer 
grundligt. 
Beslut om rivning togs. Luftrenarna stod kvar till lokalerna 
evakuerades. 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 124, 2021 från projekt 231005  
Investeringar oförutsedda fastighetsinvesteringar        300 000 kr 
Beslut Tu § 209, 2021 från projekt 231005  
Investeringar oförutsedda fastighetsinvesteringar        180 000 kr 
Totala intäkter                                                               480 000 kr 
 
 
                                                                                            Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 224 (forts.) 
 
Kostnader på projektet 2021                         508 132 kr 
Kostnader på projektet 2022                                        189 497 kr  
Totala kostnader                                                           697 629 kr 
 
Underskott på projektet                         217 629 kr 
 
Sammanfattning 
Se historik, tider och information.  
 
Underskottet beror på att det varit svårt att bedöma den totala 
kostnaden. Tiden för luftrenarna har förlängts i omgångar. En 
fördjupad undersökning av Conservator behövdes som uppgick 
till 80 000 kronor. När beslut om Trälleborgsskolan kom så 
beslutades att luftrenarna skulle stå kvar fram till evakuering. 
Valet gjordes då att ta kostnaderna i projektet och reglera dessa 
vid slutredovisningen. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Inomhusmiljö Trälleborgsskolan med projektnummer 
235045 samt 

att  underskottet på 217 629 kronor regleras mot projekt  
Investeringar oförutsedda fastighetsinvesteringar, 
projektnummer 231005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 225 Dnr: TU.2022.301 
 
Slutredovisning av projekt Infodring av 
vattenledning Forsheda, projektnummer 304080 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Infodring ny vattenledning Forsheda samt 
att  överskottet på 12 kronor regleras mot projekt 

Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Infodring ny vattenledning Forsheda är färdigställt och 
ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar en 
infodring av en ny vattenledning i en gammal vattenledning. 
Sträckan var 185 meter lång och gjordes då den gamla ledningen 
hade haft många vattenläckor. I detta projekt grävdes tre gropar 
där arbete gjordes med ledningen istället för att behöva gräva 
185 meter. Medel till projektet har anvisats från projekt 
Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där det för 
närvarande saknas medel. Nya medel tillsätts årligen.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 
 
Entreprenadform 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04.   
AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 
beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2021 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 50, 2021 
från projekt 304050, Ledningsförnyelse                  1 000 000 kr 
Beslut Tu § 217, 2021 
från projekt 304050, Ledningsförnyelse                     729 000 kr 
Beslut Tu § 24 2022 
till projekt 304050, Ledningsförnyelse                   -1 000 000 kr 
Totalbudget                                                                 729 000 kr 
 
                                                                                          
                                                                                             Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 225 (forts.) 
 
Kostnader på projektet 2021                                       728 988 kr 
 
Överskott på projektet                                                      12 kr 
 
 
Sammanfattning 
Projektet löpte på bra och hade inga störningar. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Infodring ny vattenledning Forsheda samt 
att  överskottet på 12 kronor regleras mot projekt 

Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 226 Dnr: TU.2017.125 
 
Slutredovisning av projekt Åminne VA-sanering, 
projektnummer 0335_304056 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  återremittera ärendet till tekniska förvaltningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Åminne VA-sanering (vatten- och avloppssanering) är 
färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet 
omfattar en total upprustning av gatorna och alla vatten- och 
avloppsledningar har bytts ut i Åminne samhälle. I samband 
med detta gjordes även en översyn av detaljplanerna i Åminne 
samhälle vilket resulterade i att vissa gators utformning gjordes 
om. Det byttes cirka 2 000 meter spillvattenledningar, 2 000 
meter dagvattenledningar och 2 000 meter vattenledningar. 
Gatunätet som gjordes om var cirka 1 700 meter.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen samt VA-avdelningen 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2011 
Projektslut 2018 
Viktiga händelser under projektets gång: första etappen började 
byggas under 2012 och den sista etappen påbörjades under 
2016.  
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf § 191, 2011                                                  500 000 kr 
Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011                  2 000 000 kr 
Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011                  3 500 000 kr 
Beslut Kf § 114, 2013                                                  300 000 kr 
Beslut Kf § 223, 2013                                               2 200 000 kr 
Beslut Kf § 224, 2013                                               2 000 000 kr 
Beslut Kf § 127, 2014                                               1 000 000 kr 
Beslut Kf § 128, 2014                                               2 500 000 kr 
Beslut Kf § 165, 2015                                               3 500 000 kr 
Beslut Kf § 232, 2015                                               1 000 000 kr 
Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015,  
Åminne iståndsättning av gator, KF004                   2 000 000 kr 
Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015                 3 500 000 kr 
Investeringsbudget 2017 Kf  § 266, 2016, 
Åminne iståndsättning av gator, KF004                   3 000 000 kr 
Investeringsbudget 2017, Kf § 266, 2016                 3 500 000 kr 
Totala budget                                                          30 500 000 kr 
                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 226 (forts.) 
 
Kostnader 2011                                                              75 141 kr 
Kostnader 2012                                                         7 662 099 kr  
Kostnader 2013                                                            661 858 kr 
Kostnader 2014                                                         2 227 422 kr 
Kostnader 2015                     8 958 023 kr 
Kostnader 2016                    10 085 431 kr 
Kostnader 2017                      1 620 439 kr 
Kostnader 2018                                                         1 457 316 kr 
Totalkostnader                    32 747 729 kr 
 
Intäkter (försäljning av tjänster, ersättningar med mera)                       
Intäkter 2015                                                                    3 013 kr 
Intäkter 2016                                                                  83 284 kr 
Intäkter 2017                                                                    9 990 kr 
Totala intäkter                                                                96 287 kr 
 
Totala nettokostnader                                              32 651 442 kr 
 
Reglerats 2012 mot 304050, Ledningsförnyelse       1 737 099 kr 
 
Underskott föreslås regleras  
mot projekt 304050, Ledningsförnyelse                  414 343 kr  
 
Sammanfattning 
En av anledningarna till att detta projekt lyftes upp från början 
var att det var extremt mycket tillskottsvatten i spillvattennätet 
som pumpades in till Värnamo. Ledningsnätet i hela samhället 
var mycket dåligt och det fanns inget kvar som var värt att 
bevara. Tillskottsvatten är enkelt förklarat regnvatten och 
dräneringsvatten som rinner in i spillvattenledningarna i stället 
för att vara i dagvattenledningarna. Gatorna var i stort behov av 
upprustning. Dessa parametrar gjorde att en stor investering i 
Åminne behövdes göras. Nu när allt är klart behövs inte detta 
göras igen förrän om många år framöver. Underskottet i 
förhållande till projektets omfattning är endast 1,2 % vilket är 
marginellt.  
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
VA-sanering Åminne, 0335_304056 samt 

att  underskottet på 414 343 kronor regleras mot projekt 
0020_304050 Ledningsförnyelse. 

 
 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 227 Dnr: TU.2022.309 
 
Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2023 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna förslag till sammanträdesdagar 2023 för tekniska 

utskottet eller motsvarande nämnd.  
 
    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till 
sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2023. Samtliga 
sammanträdesdagar ligger en vecka före kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar. Om tekniska utskottet i samband med ny 
mandatperiod byts ut mot en nämnd, gäller 
sammanträdesdatumen för nya nämnden istället.  
 
Föreslagna dagar: 
10 och 31 januari 
14 och 28 februari 
14 och 28 mars 
11 och 25 april 
9 och 30 maj 
13 juni 
8 och 29 augusti 
12 och 26 september 
11 (onsdag) och 31 oktober 
14 och 28 november 
12 december 
 
Sammanträdet börjar 09.30 och tiden som avsätts är till klockan 
17.00 om inget annat anges i kallelsen.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna förslag till sammanträdesdagar 2023 för tekniska 

utskottet eller motsvarande nämnd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 228 Dnr: TU.2022.310 
 
Marknadsdagar 2023 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens förslag på marknadsdagar 

2023.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har inhämtat önskemål om datum för 
marknadsdagar i Värnamo samt datum för Bredaryds marknad 
och Rydaholmsdagen. Önskemålen ser ut enligt följande: 
Marknadsdagar i Värnamo             25 mars ”Marsmötet” 
                                                        5 augusti ”Slåttalördag” 
                                                        28 oktober ”Friveckolördag” 
 
Bredaryds marknad                         19 augusti 
 
Rydaholmsdagen                             7 oktober    
 
Förslaget är att besluta om datum för marknadsdagar enligt 
önskemålen.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens förslag på marknadsdagar 

2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Värnamo City 
Bredaryds marknad 
Tvenne Torn 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 229 Dnr:   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnation av förskolor 
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
ser tillsammans över förskoleutbyggnad för att möte de reella 
behoven. 18 förskoleavdelningar kommer att ha byggts inom 1,5 
år, så förutsättningarna att lokalkapaciteten räcker är god. 
Avveckling av gamla avdelningar kan, enligt tekniska 
förvaltningen, bara göras om kapaciteten möjliggör det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

 
 
Övrig information från förvaltningen 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen.  
    
 
 
Ärendebeskrivning 
Fritidschefen informerar om likabehandling för föreningar som hyr 
förråd. Många föreningar långtidshyr förrådsutrymmen för sin 
utrustning i kommunens lokaler. Villkoren ser ganska olika ut för 
föreningarna. Fritidschefen kommer arbeta fram förslag till principer för 
hur hyressättningen ska göras för att öka jämlikheten.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Bo Svedberg Gottlieb Granberg
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Signed by: BO SVEDBERG
Date: 2022-10-31 10:57:49
BankID refno:  8f448c49-18eb-4b9e-993b-6588311af862

Signed by: GOTTLIEB GRANBERG
Date: 2022-10-31 20:55:24
BankID refno:  127c57f7-77ef-4c7b-b799-584840107b18

49



  
VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sida 
 
Kommunstyrelsen 

 
2022-11-15  

 

 
Utkast 
Protokollsutdrag:  

Ks §   
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut: 
 
    

1. Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 4/2022 gällande 
ansökan om bidrag från Jönköpings nämndemannaförening 
2022.  

2. Mark- och exploateringsenhetens delegationsbeslut 
nr 70/22–80/22 gällande brukningsmedgivande, köpekontrakt, 
markupplåtelser och medgivande. 
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 FÖRTECKNING 
 

ÖVER BESLUT FATTADE AV EXPLOATERINGSCHEFEN/ 
EXPLOATERINGSINGENJÖREN/ EXPLOATERINGSHANDLÄGGARE MED STÖD AV  

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 8 februari 2022 § 50. 

  
 
 

 
Nummer  Ej 

DELGIVET 
KS 2022-11-09 

70/22 Brukningsmedgivande ca 6,7 ha Västhorja 12:5  
71/22 Köpekontrakt Västhorja 12:2,3,4 Mejseln 5 Techno SkruvAB  
72/22 Markupplåtelse E.on  Forsheda 2:52   
73/22 Markupplåtelse E.on, Forsheda 1:1 31  
74/22 Markupplåtelse E.on  Forsheda 2:99  
75/22 Markupplåtelse E.on  Forsheda  2:91  
76/22 Markupplåtelse E.on  Forsheda 3:156  
77/22 Markupplåtelse E.on  Forsheda 5:108  
78/22 Markupplåtelse E.on  Forsheda 1:24  
79/22 Markupplåtelse E.on  Kärda 32:1+ 2:48  
80/22 Medgivande Värnamo Energi, Bor 3:14  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 223 Dnr: TU.2022.18 
 
Slutredovisning av projekt Paviljonger vid 
Gröndalsskolan årskurs 6 projekt 231085 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Paviljonger 
Gröndalsskolan årskurs 6, projektnummer 231085 samt 

att  överskottet på 431 539 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Paviljonger Gröndalsskolan årskurs 6 är färdigställt 
och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektets syfte var att 
placera tre extra klassrum på Gröndalsskolan för att samla alla 
elever i årskurs 6 på samma plats. Då det redan fanns moduler 
uppsatta på Gröndalsskolan valde tekniska förvaltningen att 
komplettera de befintliga med en extra våning. Tre klassrum 
monterades som en andra våning med tillhörande hiss, loftgång 
och trappa för att nå de nya klassrummen. 
 
Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
ABT (Totalentreprenad). ABT06 står för Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Historik, tider och information 
Projektstart år (2022) 
Projektslut 2022-08-01 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Monteringen påbörjades senare än planerat men tidplanen höll 
ändå. 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf §51, 2022                                               1 350 000 kr 
 
Kostnader 2022                     918 461 kr 
 
Överskott på projektet                                          431 539 kr 

 
                                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 223 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet genomförde snabbt och smidigt utan några hinder. 
Någon schaktning behövde inte göras då nya paviljongerna 
byggdes ovanpå befintliga och därmed behövde inte heller 
arbete göras för att dra fram nya ledningar för vatten och avlopp. 
Därav det stora överskottet. 

 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Paviljonger 
Gröndalsskolan årskurs 6, projektnummer 231085 samt 

att  överskottet på 431 539 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.18
  

  

 

 1 (3) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt 
Paviljonger Gröndalskolan årskurs 6, 
projektnummer 231085 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet Paviljonger Gröndalsskolan årskurs 6 är färdigställt 
och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektets syfte var att 
placera tre extra klassrum på Gröndalsskolan för att samla alla 
elever i årskurs 6 på samma plats. Då det redan fanns moduler 
uppsatta på Gröndalsskolan valde tekniska förvaltningen att 
komplettera de befintliga med en extra våning. Tre klassrum 
monterades som en andra våning med tillhörande hiss, loftgång 
och trappa för att nå de nya klassrummen. 

Något projektblad finns inte för projektet.  

Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
ABT (Totalentreprenad). ABT06 står för Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Historik, tider och information 
Projektstart år (2022) 
Projektslut 2022-08-01 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Monteringen påbörjades senare än planerat men tidplanen höll 
ändå. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.18
  

  

 

 2 (3) 
 

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”) 
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf §51, 2022                                                                     1 350 000 kr 
 
Kostnader 2022                                            918 461 kr 
 
Överskott på projektet                                                                 431 539 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet genomförde snabbt och smidigt utan några hinder. 
Någon schaktning behövde inte göras då nya paviljongerna 
byggdes ovanpå befintliga och därmed behövde inte heller 
arbete göras för att dra fram nya ledningar för vatten och avlopp. 
Därav det stora överskottet. 

 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 
förvaltningens slutredovisning av projekt Paviljonger 
Gröndalsskolan årskurs 6, projektnummer 231085 samt 

att  överskottet på 431 539 kr regleras mot 2022 års bokslut.  

 

 

Gustav Lydén Stefan Åberg 
Projektledare Avdelningschef Fastighet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-13   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.18
  

  

 

 3 (3) 
 

Utredning 

Förtydligande av projektkostnader för projekt Paviljonger 
Gröndalskolan årskurs 6, projektnummer 231085:  

 År Bedömd kostnad i kr 
  Budget & övriga 

intäkter 
Utfall 

Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2021 0 0 
Investeringsbudget       2022 1 350 000 918 461 
Investeringsbudget         2023 0 0 
Totalinvestering           1 350 000 918 461 
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SLUTREDOVISNING 
25-10-2022

GRÖNDAL PAVILJONG

58



Monteringen påbörjades senare än 
planerat.

59



Monteringen gick väldigt smidigt.

60



RESULTAT 61
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 220 Dnr: TU.2022.284 
 
Slutredovisning av projekt Trafikbuller Enehagens 
skola, projektnummer 210056 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikbuller 
Enehagens skola, projektnummer 210056 samt 

att  överskottet 5 277 kronor regleras mot 2022 års bokslut. 
 
    
 
Ärendebeskrivning 
I samband med ombyggnation av Enehagens skolgård samt 
busshållplats vid Lagastigen konstaterades att skolgården inte 
uppfyller Boverkets krav gällande bullerfri miljö på skolgårdar. 
Medel avsattes och bullerplank uppfördes. Planket är uppfört i 
sektioner av härdat glas för god genomsikt vilket ger trygghet 
till skolmiljön. Det nya bullerplanket har medfört en betydligt 
tystare utemiljö vid Enehagens skola.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  

 
Entreprenadform 
Egen regi samt entreprenad ABT06. ABT06 står för Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns.  

 
Historik, tider och information 
Projektstart 2020 
Projektslut 2020 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf § 42, 2020                                            1 500 000 kr 

 
Kostnader 2020                                                   1 494 723 kr 
 
Överskott på projektet                      5 277 kr 
 
Sammanfattning 
Projektet har genomförts enligt intentionerna för projektet och 
haft avsedd effekt.  
 
 
                                                                             Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 220 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikbuller 
Enehagens skola, projektnummer 210056 samt 

att  överskottet 5 277 kronor regleras mot 2022 års bokslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-19   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.284
  

  

 

 1 (3) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt 
Trafikbuller Enehagens skola, projektnummer 
210056 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med ombyggnation av Enehagens skolgård samt 
busshållplats vid Lagastigen konstaterades att skolgården inte 
uppfyller Boverkets krav gällande bullerfri miljö på skolgårdar. 
Medel avsattes och bullerplank uppfördes. Planket är uppfört i 
sektioner av härdat glas för god genomsikt vilket ger trygghet 
till skolmiljön. 

Det nya bullerplanket har medfört en betydligt tystare utemiljö 
vid Enehagens skola.  

Något projektblad finns inte för projektet.  

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  

 
Entreprenadform 
Egen regi samt entreprenad ABT06. ABT06 står för Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att 
beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar 
fram handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns.  

 
Historik, tider och information 
Projektstart 2020 
Projektslut 2020 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf § 42, 2020                                            1 500 000 kr 

 
Kostnader 2020                                                                                1 494 723 kr 
 
Överskott på projektet                                                  5 277 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-19   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.284
  

  

 

 2 (3) 
 

Sammanfattning 
Projektet har genomförts enligt intentionerna för projektet och 
haft avsedd effekt.  
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 
förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikbuller 
Enehagens skola, projektnummer 210056 samt 

att  överskottet 5 277 kronor regleras mot 2022 års bokslut. 

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-19   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.284
  

  

 

 3 (3) 
 

Utredning 

Förtydligande av projektkostnader för projekt Trafikbuller 
Enehagens skola, projektnummer 210056:  

 År Bedömd kostnad i kr 
  Budget & övriga 

intäkter 
Utfall 

Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2019   
Investeringsbudget       2020 1 500 000 1 494 723 
Investeringsbudget         2021   
Investeringsplan               2022   
Totalinvestering           1 500 000 1 494 723 
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 Slutredovisning – Trafikbuller Enehagens 

skola, projektnummer 210056
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

§ 219 Dnr: TU.2022.282 
 
Slutredovisning av projekt Osudden utveckling av 
området, projektnummer 1131_214025 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Osudden 
utveckling av området, projektnummer 1131_214025 samt 

att  underskottet på 27 668 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut. 

   
 
Ärendebeskrivning 
I 2018 och 2019 års investeringsbudget fanns medel för 
utveckling av Osudden och dess närområde. Tillsammans med 
Värnamo motorbåtsklubb och Alpdalens segelsällskap har 
området städats från båtvrak och hemsnickrade illegala bryggor. 
Nya bryggor och båtplatser har iordningsställts och nya 
promenadstråk, grillplatser och sittplatser i goda lägen har 
anlagts. På badstranden har träd fällts och dålig utrustning som 
soptunnor och skyltar har bytts ut. Med mindre justeringar av 
marknivåer har möjligheten att köra in bil på strandområdet 
begränsats.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
Egen regi  

 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2019 
Projektslut 2021 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2018 Kf §247              500 000 kr  
Investeringsbudget 2019 Kf §22               500 000 kr  
Total budget                                                     1 000 000 kr 
  
Kostnader 2019                                                   611 008 kr 
Kostnader 2020                                                   239 813 kr 
Kostnader 2021                                        176 847 kr 
Totalkostnader                                                 1 027 668 kr 
                       

 Underskott på projektet                                    27 668 kr 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-10-25   

Justerare  

TU § 219 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet genomfördes enligt intentionerna för projektet och 
genomförda åtgärder har medfört både kapacitetsökande och estetiska 
kvalitéer i området.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 

förvaltningens slutredovisning av projekt Osudden 
utveckling av området, projektnummer 1131_214025 samt 

att  underskottet på 27 668 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-19   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.282
  

  

 

 1 (3) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt 
Osudden utveckling av området, projektnummer 
1131_214025 

 

Ärendebeskrivning 

I 2018 och 2019 års investeringsbudget fanns medel för 
utveckling av Osudden och dess närområde. Tillsammans med 
Värnamo motorbåtsklubb och Alpdalens segelsällskap har 
området städats från båtvrak och hemsnickrade illegala bryggor. 
Nya bryggor och båtplatser har iordningsställts och nya 
promenadstråk, grillplatser och sittplatser i goda lägen har 
anlagts. På badstranden har träd fällts och dålig utrustning som 
soptunnor och skyltar har bytts ut. Med mindre justeringar av 
marknivåer har möjligheten att köra in bil på strandområdet 
begränsats.  

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen  
 
Entreprenadform 
Egen regi  

 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2019 
Projektslut 2021 
 
Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”) 
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2018 Kf §247                                 500 000 kr  
Investeringsbudget 2019 Kf §229                                 500 000 kr  
Total budget                                                                    1 000 000 kr 
  
Kostnader 2019                                              611 008 kr 
Kostnader 2020                                                                                 239 813 kr 
Kostnader 2021                                                                      176 847 kr 
Totalkostnader                                          1 027 668 kr 
                       

 Underskott på projektet                                                                  27 668 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-19   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.282
  

  

 

 2 (3) 
 

Sammanfattning 
Projektet genomfördes enligt intentionerna för projektet och 
genomförda åtgärder har medfört både kapacitetsökande och 
estetiska kvalitéer i området.  
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska 
förvaltningens slutredovisning av projekt Osudden 
utveckling av området, projektnummer 1131_214025 samt 

att  underskottet på 27 668 kronor regleras mot 2022 års 
bokslut. 

 

 

Linus Enochson Jesper du Rietz 
Projektör Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-10-19   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2022.282
  

  

 

 3 (3) 
 

Utredning 

Förtydligande av projektkostnader för projekt Osudden 
utveckling av området, projektnummer 1131_214025: 

 År Bedömd kostnad i kr 
  Budget & övriga 

intäkter 
Utfall 

Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2017   
Investeringsbudget       2018 500 000  
Investeringsbudget         2019 500 000 611 008 
Investeringsplan               2020  239 813 
Investeringsplan           2021  176 847 
Investeringsplan               2022   
Totalinvestering           1 000 000 1 027 668 
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1                

Projektblad nr KF: TU 208 
Projektblad nr Förv.: 17-412-002 
Upprättad den: 2017-02-09 
Upprättad av: TLINENO01 
Reviderad den: 2017-09-30 
Projektnr i Ek.system:  

Osudden- utveckling av området 

Samråd avseende: 
 

Datum: 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): TU Miljö  
Utförare(nämnd): TU Energi  

 
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt) 
 

Rekreationsområde för boende Värnamo stad samt besökande. 
 

 
Bild, karta etc: 

 
 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
Omgestaltning av rekreationsområden kring Osudden. Analys och gestaltningsplan för området tas fram under 
2017 av SBF och TF som en del i Laganstråksprojektet. Området omfattar badplatsen, tillfartsvägar, området 
kring båtklubbarna och Lagans sidor fram till åmynningen. 
I omgestaltningen ingår bl.a. upprustning av ytor, vegetation och utrustning. T.ex. nya grillplatser, soptunnor, 
iordningställande av parkeringsplatser, ev. ställplats för husbil, väderskydd, vinteröppen WC etc.  
Prioritering och omfattning utpekas i kommande gestaltningsplan.  

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i kkr 
Driftskostnad/år:     Budget Utfall 171231 
Längd (m):   Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2017   
Yta (m2):   Investeringsbudget       2018 500  
Antal:   Investeringsbudget         2019 500  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:   Investeringsplan      2020   
Avskrivningstid (genomsnitt):   Investeringsplan           2021   
   Investeringsplan               2022   
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2023   
   Investeringsplan Framtid-   
Bilaga kalkyl:   Totalinvestering           1 000  
 
Avtal:  
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 Slutredovisning – 

Projekt Osudden utveckling av området, 
projekt 1131/ 214025
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-26 33

Justerare

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen Sbn § 231 Dnr PLAN.2022.3406

Planeringsstrategi mandatperioden 2022-2026

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag

att ta fram en planeringsstrategi för mandatperioden 2022–2026 i
enlighet med 3 kap. 23 § plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan (ÖP) som anger kommunfullmäktiges syn på kommunens
långsiktiga strategiska utveckling.

För att bedöma aktualiteten av översiktsplanerna har kommunerna behövt
aktualitetspröva dem minst en gång per mandatperiod. Efterlevnaden av att
genomföra aktualitetsprövning i kommunerna har dock varit mindre god.
Detta har lett till att regleringarna skärpts och prövningsskedet har därför i
PBL ersatts av begreppet planeringsstrategi från och med 1 april 2020.
Syftet med planeringsstrategin är just att den ska främja ökad kontinuerlig
översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta
ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för
översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med
översiktsplaneringen. Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning
planerna är aktuella.

Processen att ta fram planeringsstrategi
Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter
ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan
inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi.
Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september
2024. En planeringsstrategi kan också ändras från det att den antagits och
fram till nästa ordinarie val.

Konsekvenser av ej antagen planeringsstrategi
Om kommunen inte antar en planeringsstrategi innan 11 september 2024
anses översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell. Detta gäller även ändringar
av översiktsplanen (fördjupningar och tematiska tillägg).

forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-26 34

Justerare

Sbn § 231 forts.

Skulle översiktsplanen bli inaktuell får detta flera konsekvenser.
Handläggningen av bygglov och förhandsbesked påverkas och försvåras då
översiktsplanen ligger till grund för lämplighetsprövningen. Detta gäller
även andra prövningar av tillstånd och ärenden enligt andra lagstiftningar
som till exempel miljöbalken.

En översiktsplan eller relevanta delar av den måste vara aktuell för att:

· standardförfarande, samordnat eller förenklat förfarande ska kunna
tillämpas för detaljplan och områdesbestämmelser,

· användas vid prövningen av upphävande av eller dispens från
strandskyddet inom utpekat LIS-område.

Gällande översiktsplan, ändringar och planeringsunderlag
Kommunfullmäktige antog den kommunomfattande översiktsplanen, Mitt
Värnamo 2035, den 29 maj 2019. Det innebär att det är dags att ta fram en
planeringsstrategi för den nyligen påbörjade mandatperioden 2022-2026.
Utöver den kommunomfattande översiktsplanen finns det tio ändringar av
översiktsplanen, vilka också ska ingå i planeringsstrategin. De ändringar
som gäller i Värnamo kommun är;

· Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Värnamo stad, antagen
22 juni 2022

· Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS), antagen 29 maj 2019

· FÖP för Forshedaområdet, antagen 30 oktober 2008

· FÖP Lanna, antagen 30 mars 2000

· FÖP Bredaryd, antagen 20 juni 1988

· FÖP Horda, antagen 25 juni 1987

· Områdesplan för Os, antagen 15 december 1983

· Områdesplan för Nydala, antagen 15 december 1983

· Områdesplan för Bor, antagen 17 december 1981

· Områdesplan för Hånger, antagen 29 mars 1979

forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-26 35

Justerare

Sbn § 231 forts.

I PBL framgår att en översiktsplan eller ändring av översiktsplan som
antagits före den 1 januari 2004 kommer att upphöra att gälla efter
utgången av 2025. Skälet till detta är bland annat att dessa planer inte har
miljöbedömts. Dessutom har miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer
tillkommit efter 1 januari 2004 och flera riksintressen har tillkommit eller
ändrats. För Värnamo kommuns del innebär det att planerna för Lanna,
Bredaryd, Horda, Os, Nydala, Bor och Hånger upphör att gälla 1 januari
2026.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att få i uppdrag att ta fram en
planeringsstrategi för mandatperioden 2022-2026. Planeringsstrategin ska
tas fram i bred samverkan med både tjänstepersoner och politiker inför
antagandet i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 17 oktober
2022.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstryelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag

att ta fram en planeringsstrategi för mandatperioden 2022-2026 i
enlighet med 3 kap. 23 § plan- och bygglagen.
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TJÄNSTESKRIVELSE

2022-10-17 PLAN.2022.3406

Susanne Härenstam

Översiktsplanerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggenheten

Sida 1 (3)

Planeringsstrategi mandatperioden 2022-2026,
beslut om uppdrag

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en planeringsstrategi för mandatperioden 2022-2026 i enlighet med 3 kap.
23 § plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan
(ÖP) som anger kommunfullmäktiges syn på kommunens långsiktiga strategiska
utveckling.

För att bedöma aktualiteten av översiktsplanerna har kommunerna behövt
aktualitetspröva dem minst en gång per mandatperiod. Efterlevnaden av att
genomföra aktualitetsprövning i kommunerna har dock varit mindre god. Detta
har lett till att regleringarna skärpts och prövningsskedet har därför i PBL ersatts
av begreppet planeringsstrategi från och med 1 april 2020. Syftet med
planeringsstrategin är just att den ska främja ökad kontinuerlig översiktsplanering
för att hålla översiktsplanen aktuell.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning
till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet
samt kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunen ska även
bedöma i vilken utsträckning planerna är aktuella.

Processen att ta fram planeringsstrategi
Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett
ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom
samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi.
Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024.
En planeringsstrategi kan också ändras från det att den antagits och fram till nästa
ordinarie val.
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TJÄNSTESKRIVELSE

2022-10-17 PLAN.2022.3406

Susanne Härenstam

Översiktsplanerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggenheten

Sida 2 (3)

Konsekvenser av ej antagen planeringsstrategi
Om kommunen inte antar en planeringsstrategi innan 11 september 2024 anses
översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell. Detta gäller även ändringar av
översiktsplanen (fördjupningar och tematiska tillägg).

Skulle översiktsplanen bli inaktuell får detta flera konsekvenser. Handläggningen
av bygglov och förhandsbesked påverkas och försvåras då översiktsplanen ligger
till grund för lämplighetsprövningen. Detta gäller även andra prövningar av
tillstånd och ärenden enligt andra lagstiftningar som till exempel miljöbalken.

En översiktsplan eller relevanta delar av den måste vara aktuell för att:

 standardförfarande, samordnat eller förenklat förfarande ska kunna
tillämpas för detaljplan och områdesbestämmelser,

 användas vid prövningen av upphävande av eller dispens från
strandskyddet inom utpekat LIS-område.

Gällande översiktsplan, ändringar och planeringsunderlag
Kommunfullmäktige antog den kommunomfattande översiktsplanen, Mitt
Värnamo 2035, den 29 maj 2019. Det innebär att det är dags att ta fram en
planeringsstrategi för den nyligen påbörjade mandatperioden 2022-2026.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen finns det tio ändringar av
översiktsplanen, vilka också ska ingå i planeringsstrategin. De ändringar som
gäller i Värnamo kommun är;

 Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Värnamo stad, antagen
22 juni 2022

 Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) för landsbygds-utveckling i
strandnära lägen (LIS), antagen 29 maj 2019

 FÖP för Forshedaområdet, antagen 30 oktober 2008

 FÖP Lanna, antagen 30 mars 2000

 FÖP Bredaryd, antagen 20 juni 1988

 FÖP Horda, antagen 25 juni 1987

 Områdesplan för Os, antagen 15 december 1983

 Områdesplan för Nydala, antagen 15 december 1983

 Områdesplan för Bor, antagen 17 december 1981

 Områdesplan för Hånger, antagen 29 mars 1979
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TJÄNSTESKRIVELSE

2022-10-17 PLAN.2022.3406

Susanne Härenstam

Översiktsplanerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggenheten

Sida 3 (3)

I PBL framgår att en översiktsplan eller ändring av översiktsplan som antagits
före den 1 januari 2004 kommer att upphöra att gälla efter utgången av 2025.
Skälet till detta är bland annat att dessa planer inte har miljöbedömts. Dessutom
har miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer tillkommit efter 1 januari 2004
och flera riksintressen har tillkommit eller ändrats. För Värnamo kommuns del
innebär det att planerna för Lanna, Bredaryd, Horda, Os, Nydala, Bor och Hånger
upphör att gälla 1 januari 2026.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att få i uppdrag att ta fram en
planeringsstrategi för mandatperioden 2022-2026. Planeringsstrategin ska tas
fram i bred samverkan med både tjänstepersoner och politiker inför antagandet i
kommunfullmäktige.

Kopia av protokollet till:

Kommunstyrelsen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-26 11

Justerare

Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige Sbn § 219 Dnr ALL.2022.2996

Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och
hälsoskydd

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 28 september 2022, Sbn § 198, beslutat om
taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Underlaget till taxa har tagits fram och beslutats av styrgruppen för
miljösamverkan i Jönköpings län 2 juni 2022. I arbetet har Sveriges
kommuners och regioners förslag till taxa beaktats.

I styrgruppens beslut ingick inte B-verksamheterna och därför behöver
samhällsbyggnadsnämndens beslut 29 september 2022, Sbn §198,
kompletteras innan taxan kan antas i kommunfullmäktige. I det bifogade
förslaget har samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut om klassning av
olika typer av B-verksamheter i taxebilaga 2 omvandlats till timtid och förts
in i den nuvarande taxan. Det innebär att det inte har skett någon förändring
av antalet timmar för B-verksamheter i den nya taxan.

Timavgiften har inte uppdaterats sedan 2020, då den beslutades till 1 000
kronor per timme. Vid en översyn av miljöavdelningens kostnader har
förvaltningen kommit fram till en timavgift på 1 150 kronor per timme,
vilket i taxan föreslås vara timavgiften för 2023 och därefter sker en årlig
uppräkning enligt PKV, vilket kommunerna i Jönköpings län gemensamt
har kommit överens om.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 18 oktober
2022.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område.
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TJÄNSTESKRIVELSE

2022-10-19 ALL.2022.2996

Lis Ryberg

Miljöchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Miljö

Sida 1 (1)

Reviderad taxa för prövning och tillsyn iniom miljöbalkens
område

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-09-28, Sbn § 198, beslutat om taxa för
prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Underlaget till taxa har
tagits fram och beslutats av styrgruppen för miljösamverkan i Jönköpings län
2022-06- 02. I arbetet har Sveriges kommuners och regioners förslag till taxa
beaktats.

I styrgruppens beslut ingick inte B-verksamheterna och därför behöver
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-09-28, Sbn §198, kompletteras innan
taxan kan antas i kommunfullmäktige. I det bifogade förslaget har
samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut om klassning av olika typer av B-
verksamheter i taxebilaga 2 omvandlats till timtid och förts in i den nuvarande
taxan. Det innebär att det inte har skett någon förändring av antalet timmar för B-
verksamheter i den nya taxan.

Timavgiften har inte uppdaterats sedan 2020, då den beslutades till 1000
kr/timme. Vid en översyn av miljöavdelningens kostnader har förvaltningen
kommit fram till en timavgift på 1150 kr/timme, vilket i taxan föreslås vara
timavgiften för 2023 och därefter sker en årlig uppräkning enligt PKV, vilket
kommunerna i Jönköpings län gemensamt har kommit överens om.

Bilaga: Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och
hälsoskydd

93



Beslutad av kommunfullmäktige…§…

Taxa för prövning och tillsyn
inom miljö- och hälsoskydd
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Taxebestämmelser

Inledande bestämmelser

1 §
Denna taxa gäller avgifter för Värnamo kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och
varor, avfall och producentansvar.

Taxan gäller även avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och
strålskyddsförordningen.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader 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. Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade

2. Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och överlämnande till
nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden

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

4. Handläggning av ansökan om utdömande av vite

4 §
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften enligt 27 § fattas av
Samhällsbyggnadsnämnden.

Vid förändringar i miljöbalken eller förordningar meddelade med stöd av miljöbalken, får
Samhällsbyggnadsnämnden göra motsvarande förändringar i taxebilagorna. Taxebilagorna
får också justeras vid förändrat tillsynsbehov och kompletteras med ytterligare verksamheter
som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

5 §
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa,
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
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Avgifter

6 §
Avgiftsuttag kan ske genom:

1. Handläggningsavgift

Enligt nedlagd schablonberäknad handläggningstid (H)

2. Årlig avgift

Enligt tidsfaktor som anges i taxebilaga 2

3. Timavgift

I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (tim)

4. Enligt övriga grunder som anges i taxan

7 §
Kommunfullmäktige beslutar om timavgiftens storlek vid antagande av taxan i sin helhet, med
utgångspunkt från gällande kostnadsläge. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje
kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiften med den procentsats för PKV som är
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Det framräknade
beloppet får avrundas enligt gällande avrundningsregler till närmaste tiotal kronor. Vid
antagande av denna taxa är timavgiften 1150 kr (handläggningskostnaden per hel timmes
handläggningstid).

8 §
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, revisioner och provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

9 §
Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. När timavgift tas ut
debiteras
en restid på högst 60 minuter, i de fall restid förekommer i ärendet. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 §
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som
antingen handläggningsavgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1
eller i form av timavgift om handläggningstiden över- eller understiger schablonen avsevärt.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

För tillsyn av verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilaga 1 eller 2 tas timavgift ut.

11 §
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Om det i ett 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
prövningsavgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning
måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 §
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.

13 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan
som återkallas innan handläggning påbörjas.

14 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall även 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 kungörelser i
ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen
(1998:1252) om områdesskydd.

15 §
Utöver avgift för prövning, tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att
tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgifter för handläggning av anmälningsärenden

16 §
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av årlig
avgift eller handläggningsavgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna
avgiftsnivån i taxebilaga 1 eller 2.

Om nedlagd handläggningstid för anmälan avsevärt skiljer sig från avgiftsnivån för
verksamheten enligt taxebilaga 1 eller 2, får avgiften för handläggning av anmälan istället tas
ut genom timtaxa.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser.

Om en anmälan omfattar flera verksamhetsgrupper (avgiftskoder) enligt taxebilaga 2, ska full
avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av
summan av de belopp som anges för övriga verksamhetsgrupper. Endast ett belopp inom
varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen. Det beloppet ska motsvara det högsta av de
belopp som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Avgift för handläggning ska erläggas även om anmälan förbjuds. Avgift tas inte ut för en
anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

17 §
Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelse i ärendet.
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18 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas
ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn

19 §
Avgift för tillsyn av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av årlig avgift,
handläggningsavgift eller timavgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden
föreskrivna avgiftsnivån i taxebilaga 1 eller 2.

Om verksamheten omfattas av flera verksamhetsgrupper (avgiftskoder) enligt taxebilaga 2,
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamhetsgrupper. Endast ett
belopp inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen. Det beloppet ska motsvara det
högsta av de belopp som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

20 §
För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad
som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

21 §
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 meddelats eller
anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats.
För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Årlig avgift ska betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

22 §
Verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd årlig avgift ska betala handläggningsavgift
eller timavgift enligt vad som framgår av taxebilagorna.

23 §
Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta
åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas
av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgifter vid utökat tillsynsbehov

24 §
Om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av erlagd avgift
och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer
förelägganden, förbud eller andra åtaganden får den extra nedlagda tiden tas ut som
timavgift.

Extra tillsynsavgift beräknas som timavgift enligt § 8 och ska betalas i efterskott av den som
är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för tillsyn i övrigt

25 §
Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift eller enligt de grunder som i övrigt
anges i taxebilagorna.
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26 §
Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden.

Nedsättning av avgift

27 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt
fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

28 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Värnamo kommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller på fakturan. Betalas inte avgiften i rätt tid ska
dröjsmålsavgift utgå. Dröjsmålsavgiften ska beräknas på samma sätt som enligt 3, 6 och 9
§§ räntelagen (1975:635).

Verkställighetsfrågor m.m.

29 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken framgår att en kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.

30 §
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.

31 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas en kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och
dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 1
Avgiftsnivå

2 KAP ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

TILLSYN

Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av taxebilaga 2, enligt 2 kap 5 § miljöbalken

tim

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall, enligt 2 kap 5 § miljöbalken

tim

Övrig tillsyn enligt 2 kap miljöbalken tim

7 KAP SKYDD AV NATUREN

PRÖVNING

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, 7 kap 18 b § miljöbalken
Framgår av Plan- och
bygglovtaxa inklusive

taxa för Geodatatjänster

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne,
djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde enligt 7 kap 7 § miljöbalken och 9 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd

4H

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde enligt 7 kap 7 § miljöbalken
och 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd

4H

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön inom ett biotopskyddsområde enligt 7 kap 11 § 2 st miljöbalken

4H

ANMÄLAN

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

2H

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön enligt 12
kap. 6 § miljöbalken

tim

TILLSYN

Tillsyn över naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden,
vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som
kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar enligt 2 kap 9 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

tim

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn enligt 1 kap 19-20 §§ och 2 kap 8 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

4H

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte
omfattas av taxebilaga 2, enligt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

tim

9 KAP MILJÖFARLIG VERKSAMHET

PRÖVNING
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Ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende

1. Inrättande av vattentoalett till sluten tank 4H

2. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4H

3. Inrättande av flera avloppsanordningar på samma fastighet och vid samma tillfälle 8H

4. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett för 5 personekvivalenter 5H

5. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6 - 25 personekvivalenter 8H

6. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26 - 100 personekvivalenter (90.21-a) 10H

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 101 - 200 personekvivalenter (90.21-b) 15H

Ansökan om att inrätta annat slags toalett än vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2H

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

Ansökan om inrättande av luftvärmepump enligt 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2H

Ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2H

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område
med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa, per spridningstillfälle.

2H

Ansökan om dispens i andra frågor enligt lokala föreskrifter för Värnamo kommun avseende
skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4H

ANMÄLAN

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
avseende:

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4H

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

4H

3. Anmälan om inrättande av annan slags toalett än vattentoalett enligt 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2H

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

2H

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

2H

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

2H

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med
detaljplan eller intill sådant område enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

2H

Anmälan i andra frågor enligt lokala föreskrifter för Värnamo kommun avseende skydd för
människors hälsa och miljön, meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2H

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 eller annan
smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg. T.ex. tatuering, piercing, kosmetisk tatuering, microblading, microneedling, fotvård, öronhåltagning
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med kasett, akupunktur, barberare, manikyr/pedikyr

1.1 Ny verksamhet 4H

1.2 Ändring av befintlig verksamhet 2H

2. Badanläggningar

2.1 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 4H

2.2 Badtunna 2H

3. Lokaler för undervisning

3.1 Förskole-, skol- och fritidsverksamhet 4H

Strälskydd

Anmälan enligt 5 kap 8 § strålskyddsförordningen om att yrkesmässigt upplåta ett kosmetiskt
solarie

4H

TILLSYN

Annan verksamhet enligt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31-32 §§ och 1 kap 11 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Taxebilaga 2

Avloppsanordningar som kräver tillstånd eller anmälan enligt 13-14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

1. Avloppsanordning för upp till 5 personekvivalenter 2H

2. Avloppsanordning för 6 - 25 personekvivalenter 4H

3. Avloppsanordning för 26 - 100 personekvivalenter (90.21-a) 6H

4. Avloppsanordning för 101 - 200 personekvivalenter (90.21-b) 10H

Byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1.1 Fastighet med mer än 500 lägenheter 8H

1.2 Fastighet med mer 20 men högst 500 lägenheter 6H

1.3 Fastighet med högst 20 lägenheter 4H

2 Lokaler för vård och annat omhändertagande 6H

3.1 Gymnasieskola eller annan större skola inklusive fritidsverksamhet (mer än 400 elever) 8H

3.2 Grundskola inklusive fritidsverksamhet eller motsvarande eller annan mindre skola (högst
400 elever)

6H

3.3 Förskola 6H

4. Samlingslokaler där många människor brukar samlas 4H

5. Hotell, kursgård med övernattning, folkhögskola med boende, vandrarhem, bed &
breakfast och liknade lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad

4H

6. Idrottsanläggningar, campinganläggningar och andra liknande anläggningar som är
upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor

4H

7.1 Större bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

8H

7.2 Mindre bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

4H

7.3 Strandbad 1H

9.1 Mer tillsynsbehov: Tatuering, piercing, kosmetisk tatuering, microblading, microneedling,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner och övriga med motsvarande

4H
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tillsynsbehov

9.2 Mindre tillsynsbehov: Fotvård, öronhåltagning med kasett, akupunktur, barberare,
manikyr/pedikyr, sjukgymnastik, kiropraktik, naprapat, massage, zonterapi, frisörer, (här
ingår också tillsyn över kosmetiska och hygieniska produkter) och övriga med motsvarande
tillsynsbehov

2H

10. Lokaler för förvaring av djur 2H

Övrig tillsyn enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

tim

Strålskydd

Kosmetiska solarier enligt 8 kap 2 § punkt 3 strålskyddsförordningen (2018:506) och 26 kap 3 § 3
st miljöbalken

4H

Radon i bostäder och lokaler där allmänheten har tillträde enligt 8 kap 2 punkt 3
strålskyddsförordningen (2018:506), 9 kap 9 § och 26 kap 3 § 3 st miljöbalken

2H

10 KAP MILJÖSKADOR

ANMÄLAN

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.

tim

Handläggning enligt 10 kap. 11-14 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse om allvarlig
miljöskada

tim

TILLSYN

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön enligt 10 kap 11 § miljöbalken

tim

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en
allvarlig miljöskada enligt 10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken

tim

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått enligt 10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

tim

Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 31 § punkt 3 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13)

tim

Övrig tillsyn av miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, om skadorna har orsakats av en
verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för enligt 2 kap 31 §
punkt 4 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13)

tim

11 KAP VATTENVERKSAMHET länsstyrelsen

12 KAP JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET bilaga 2

14 KAP KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER

PRÖVNING

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som
inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete enligt 2 kap 37, 39 §§
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

4H

Ansökan om särskilt tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel enligt 2 kap 40 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

4H

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde
som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1
januari 2018 enligt 6 kap 1 och 2 §§ (NFS 2015:2)

4H

Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse vid spridning av
vissa biocidprodukter i 4 kap 1-3 §§ enligt 4 kap 4 § (NFS 2015:3)

4H

Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar
enlig 17 b § förordningen (2007:19) om PCB mm

4H

103



11

ANMÄLAN

Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 41 § förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel

5H

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa som innehåller PCB enligt 18
§ förordningen (2007:19) om PCB m.m.

4H

TILLSYN

Underrättelse i samband med spridning av vissa biocidprodukter på en plats som allmänheten har
tillträde till
4 kap 2 § (NFS 2015:3) och 26 kap 9 § miljöbalken

4H

Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut enligt 9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

tim

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel enligt 9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig
hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

tim

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer enligt 14 § förordningen (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser

4H

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § förordningen
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1,5H

Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja

i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska med tillhörande rörledningar enligt 3
kap 1 § 1 st (NFS 2021:10)

2H

Information innan hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark
som rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja med tillhörande rörledningar
enligt 3 kap 1 § 1 st (NFS 2021:10)

2H

Information om cistern som tagits ur bruk enligt 6 kap 1 § (NFS 2021:10) Ingen avgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen
utövar, enligt 2 kap 31 § punkt 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

3H

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen, 2 kap 34 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

3H

Övig tillsyn av kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 2 kap 31-32 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13)

tim

15 KAP AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR

PRÖVNING

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss
hantering av avfall enligt 15 kap. 25 § punkt 1 miljöbalken (1998:808)

2H

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller
bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs enligt 15 kap. 25 § punkt 2 miljöbalken
(1998:808)

2H

Ansökan om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering enligt 9 kap 2 §
avfallsförordningen (2020:614)

2H

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 10 §
avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall
i 3 kap. 12 § avfallsförordningen enligt 15 § avfallsförordning (2020:614)

4H

Övriga ansökningar enligt 9 kap 1-2 §§ avfallsförordning (2020:614) 2H

ANMÄLAN
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Anmälan enligt 5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614) från fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall
än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken

Avser ej handläggning av anmälan om kompostering vid en- och tvåfamiljsbostäder

2H

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall enligt 9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)

2H

Anmälan om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering enligt 9 kap 2 §
avfallsförordningen (2020:614)

2H

Övriga anmälningar enligt 9 kap 1-2 §§ avfallsförordning (2020:614) 2H

TILLSYN

Verksamheter som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall enligt 1 kap 10 a §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

2H

Yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga
verksamheten enligt
1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13)

2H

Insamlingsplatser för avfall, t.ex. återvinningsstationer för insamling av avfall med
producentansvar

1H

Nedskräpning utomhus enligt 15 kap 26 § miljöbalken 4H

Tillsyn enligt lokala avfallsföreskrifter för den egna kommunen tim

Övrig tillsyn av avfall enligt 26 kap 3 § 3 stycket miljöbalken tim

ÖVRIGT

Tillsyn i övrigt för verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna (22 § i
taxebestämmelserna)

tim
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Taxebilaga 2
I denna taxebilaga anges lagrummet i miljöprövningsförordningen (2013:251) samt verksamhetskod för

sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen. Övriga

verksamheter har fått koder angivna på samma sätt som i tidigare taxebilaga, eller på nytt sätt som bättre

följer SKR:s förslag. 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) uppdaterad t. o. m. SFS 2021:731

VK = Verksamhetskod

IED = IED-kod (anges när sådan finns)

T = Tidsfaktor i timmar (årlig avgift, förskottsdebitering)

H = Handläggningsavgift (schablon, efterhandsdebitering)

tim = Timavgift (enligt 8 §, efterhandsdebitering)

PN = Prövningsnivå

B = tillståndsplikt

C = anmälningsplikt

U = utan prövnings- eller anmälningsplikt
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MPF VK IED T PN Beskrivning

2 KAP JORDBRUK

Djurhållning

2 kap 1 § 1.10-i 6.6a-c 12 B Anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,

2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram
och avsedda för produktion, eller

3. mer än 750 platser för suggor.

2 kap 2 § 1.11 - 9 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 -

6H
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 om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 § eller endast avser renskötsel.

- 1.2001
(1.25)

-

4H
3H
1H

U Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 djurenheter,
dock inte inhägnad.

a) mer än 30 men högst 100 de
b) mer än 10 men högst 30 de
c) högst 10 de
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Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

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

- 1.3001
(1.50)

- 2 U Växthus eller yrkesmässig odling (ekologisk odling undantagen).

3 KAP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

3 kap 1 § 5.10 - 12 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per
kalenderår.

3 kap 2 § 5.20 - 4 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

(5.2001)
5.21

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

4 KAP 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 - 40 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.

4 kap 2 § 10.11 - 72 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 - 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbebehov av berg, naturgrus eller
andra jordarter, om verksamheten inte

1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller

3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.

- 10.2001
(10.25)

- 2H U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
(berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

4 kap 4 § 10.30 - 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus.

4 kap 5 § 10.40 - 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 eller 2 §.
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4 kap 6 § 10.50 - 8 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.

4 kap 7 § 10.60 - 6 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 9 § 11.20 - 12 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i
8 §.

4 kap 10 § 11.30 - 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Malm och mineral

4 kap 13 § 13.30 - 40 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för prov-
ändamål.

4 kap 15 § 13.50 - 44 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral
eller kol än rostning och sintring.

4 kap 16 § 13.60 - 20 B Anläggning för utvinning av asbest.

Annan utvinningsindustri

4 kap 17 § 13.70 - 6 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

5 KAP LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

5 kap 1 § 15.10-i 6.4a

60
28

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår

a) Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
b) Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.

5 kap 2 § 15.20 - 16 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500
ton slaktvikt per kalenderår.

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

- 15.3001
(15.35)

- 4H U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

5 kap 4 § 15.40-i 6.4bi 64 B Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75
ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter
eller endast innebär paketering.

5 kap 5 § 15.45 - 24 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men
högst 18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter
eller glass eller endast innebär paketering.

5 kap 6 § 15.50 - C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2
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20

10

000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.

a) Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton
men högst 2000 ton per kalenderår.

b) Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton
men högst 500 ton per kalenderår.

5 kap 6 a § 15.65

20

10

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 4 §,
2. endast avser mjölk, eller
3. endast innebär paketering.

a) Beredning och behandling med en produktion av mer än 5 000
ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

b) Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår.

- 15.6501
(15.55)

3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per
kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Rökeri

5 kap 7 § 15.80 -

10

6

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.

a) Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.

b) Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.

- 15.8001
(15.85)

- 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

5 kap 8 § 15.90-i 6,4bii 52 B Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller

2. mer än

a) 600 ton per dygn om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad
under ett kalenderår.

b) 300 ton per dygn i övriga fall

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

5 kap 9 § 15.95 - 52 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering.

5 kap 10 § 15.101 - 12 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men
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högst 10 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering.

5 kap 10a § 15.115 - 12 C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men
högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 8 §,

2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller

3.  endast innebär paketering.

- 15.11501
(15.120)

4H U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
2 000 ton produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten
gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig
servering eller försäljning till allmänheten.

Kvarnprodukter

5 kap 11 § 15.125 -

9
5

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

a) Mer än 50 000 ton per kalenderår.
b) Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

- 15.12501
(15.126)

- tim U Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst
1 000 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

- 15.12502
(15.127)

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

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

5 kap 12 § 15.131-i 6.4biii 56 B Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade
eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll
av animaliskt material uppgår till

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat

med animalievärdet.

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

5 kap 13 § 15.141 - 44 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
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produkter, med en produktion av mer 5 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

5 kap 14 § 15.151 - 16 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per
år.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

5 kap 14a § 15.155 -

12
8

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
12 § eller endast innebär paketering.

1. Mer än 5 000 men högst 18 750 ton

2. Mer 500 ton men högst 5 000 ton

Mjölkprodukter

5 kap 15 § 15.170-i 6.4c 32 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad
på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

5 kap 16 § 15.180 -

20
16
8

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad
på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per
dygn som kalenderårsmedelvärde.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

a) Mer än 50 000 ton per kalenderår.
b) Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
c) Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

Oljor och fetter

5 kap 17 § 15.185-i - 52 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med
en produktion av

1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på
animaliska råvaror, eller

2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart
vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5,
8, 9, 12, 13 eller 15 §.

5 kap 18 § 15.190 - 28 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med
en produktion av

1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller

2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om
produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5,
8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.

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

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

Glass

5 kap 20 § 15.210 - 28 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av

1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller

2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om
produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8,
9, 12 eller 15 §.

5 kap 21 § 15.220 - 6 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton
men högst 15 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4,
8, 9, 12 eller 15 §.

15.22001
(15.225)

- 4H U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per
kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Råsprit och alkoholhaltiga drycker

5 kap 22 § 15.230 - 60 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst
75 000 ton ren etanol per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap 23 § 15.240 -

20
12
8

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton
men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
8 §.

a) mer än 500 ton men högst 5000 ton ren etanol per kalenderår.
b) mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
c) mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.

Malt, maltdrycker och läskedrycker

5 kap 24 § 15.250 - 28 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller
läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton
per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap 25 § 15.260 - 16 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller
läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.

- 15.26001
(15.265)

- 6 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller
läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Jäst

5 kap 26 § 15.270 - 52 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst
75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen
har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
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Kafferostning

5 kap 27 § 15.280 -

20
8

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
8 §.

a) Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
b) Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per

kalenderår.

Paketering av livsmedel

5 kap 28 § 15.310 - 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.

6 KAP TEXTILVAROR

6 kap 1 § 17.10-i 6,2 76 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer
eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.

6 kap 2 § 17.20 - 36 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2
500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning
av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller

2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp till luft av mer än 3
ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.

a) hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår

b) hantering av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller
textilier per kalenderår

6 kap 3 § 17.30 - 10 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10
ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
§.

7 KAP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

7 kap 1 § 18.10-i 6,3 56 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller
mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.

7 kap 2 § 18.20 - 56 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller
skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar
eller skinn.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

a) garvning av mer än 1 000 ton produkter per kalenderår
b) garvning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton produkter per

kalenderår
c) annan beredning av hudar och skinn än garvning

7 kap 3 § 18.30 - 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst
100 ton hudar eller skinn per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

8 KAP TRÄVAROR

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter

8 kap 1 § 20.05-i 6.10 24 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en
produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
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dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp.

8 kap 2 § 20.10 - 16 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en
produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling
mot blånadssvamp.

Sågning, hyvling och svarvning av trä

8 kap 3 § 20.20 -

52

40

28

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 500 000 kubikmeter per kalenderår

b) mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per
kalenderår

c) mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.

8 kap 4 § 20.30 -

25

16

16

8

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.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.

Sågverk

a) mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår

b) mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår

Annan anläggning

a) mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår

b) mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår

- 20.3001
(20.35)

-

4
tim

U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst
6 000 kubikmeter per kalenderår.

a) mer än 1 000 men högst 6 000 kubikmeter
b) högst 1 000 kubikmeter
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Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

8 kap 5 § 20.40 -

20

16

12

8

10

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
100 000 kubikmeter fast mått eller på mer än 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara
per kalenderår.

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

8 kap 6 § 20.50-i 6.1c 56 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller
mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor
eller spånskivor.

8 kap 7 § 20.60 -

16
8

C Anläggning för tillverkning av

1. fanér eller plywood, eller

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.

a) mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår
b) högst 10 000 kubikmeter per kalenderår

Lagring av timmer

8 kap 8 § 20.70 -
20

16

B Anläggning för lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på
land med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10
§.

8 kap 9 § 20.80 - 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 §.

116



24

6
10

15

10
15

a) mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
b) mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land

med vattenbegjutning.
c) mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land

med vattenbegjutning
d) mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
e) mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.

8 kap 10 § 20.90 - 4 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.

- 20.9001
(20.91)

- 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.

Behandling mot blånadssvamp

8 kap 11 § 20.91 - 9 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.

9 KAP MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

9 kap 3 § 21.40 - 20 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn
eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.

10 KAP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

10 kap 1 § 22.10 - 20 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 § 22.20 - 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

10 kap 3 § 22.30 - 16 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 -

6

12

8

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) Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.

b) Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.

c) Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
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11 KAP STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER
OCH KÄRNBRÄNSLE

11 kap 6 § 23.20 - 60 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

12 KAP KEMISKA PRODUKTER

Organiska kemikalier

12 kap 2 § 24.02-i 4.1a-
k,

4.2a-
e,
4.4,
4.5,
4.6

68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.

12 kap 4 § 24.04-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.

12 kap 6 § 24.06-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.

12 kap 8 § 24.08-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.

12 kap 10 § 24.10-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 12 § 24.12-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår

12 kap 14 § 24.14-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår

12 kap 16 § 24.16-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår

12 kap 18 § 24.18-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår

12 kap 20 § 24.20-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår

12 kap 22 § 24.22-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår

Oorganiska kemikalier

12 kap 24 § 24.24-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår

12 kap 26 § 24.26-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår

12 kap 28 § 24.28-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår

12 kap 30 § 24.30-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår

12 kap 32 § 24.32-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra
oorganiska föreningar per kalenderår
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Gödselmedel

12 kap 34 § 24.34-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium

Växtskyddsmedel och biocider

12 kap 36 § 24.36-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

12 kap 37 § 24.37 - 96 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för
bekämpningsändamål

Läkemedel

12 kap 39 § 24.39-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

12 kap 40 § 24.40

28
16
9
4

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel
(farmaceutisk tillverkning).

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.

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.
d) högst 500 kg per kalenderår.

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.

Sprängämnen

12 kap 43 § 24.43-i - 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår

Annan kemisk tillverkning

12 kap 44 § 24.44 8 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 45 § 24.45 -

24

48

24

24

9

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

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
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”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”,

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000
ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

a) verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
b) verksamheten avser läkemedelssubstanser
c) verksamheten avser sprängämnen
d) verksamheten avser pyrotekniska artiklar
e) verksamheten avser ammunition

12 kap 46 § 24.46 9 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
19 kap. 3 §.

12 kap 47 § 24.47 16 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.

13 KAP GUMMI OCH PLASTVAROR

13 kap 1 § 25.10 -

48

32

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. 3 §.

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
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13 kap 2 § 25.11 -

30

16

14

8

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

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

a) mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.

b) mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår

c) mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

d) mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

13 kap 3 § 25.20 -
20

16

20

24

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 - 12 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 §.

13 kap 5 § 25.40 - 16 B Anläggning för flamlaminering med plast.

13 kap 6 § 25.50 -

8
4
20

12

8

6

4

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar

ytterligare polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering
eller mekanisk bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.

a) Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
b) Mer än 1 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
c) Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller

kalandrering med plast.
d) Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för

beläggning eller kalandrering med plast.
e) Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för

beläggning eller kalandrering med plast.
f) Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för

beläggning eller kalandrering med plast.
g) Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för

beläggning eller kalandrering med plast.
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14 KAP MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

14 kap 1 § 26.05-i - 40 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

14 kap 2 § 26.10-i 3.3,
3.4

40 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull,
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.

14 kap 3 § 26.20 -

28

16

28

16

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning
av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verk-
samheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar

förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

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.

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 4 § 26.30 - 8 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 arsenik-
föreningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1,
2 eller 3 §.

14 kap 5 § 26.40 - 16 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

14 kap 6 § 26.50-i 3,5 28 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en

1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per
kalenderår, eller

2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.

14 kap 7 § 26.51 - 28 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

14 kap 8 § 26.60 - 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6
eller 7 §.

Cement, betong, kalk, krita och gips

14 kap 10 § 26.80 - 104 B Anläggning för tillverkning av cement.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §

14 kap 11 § 26.90-i 3.1b 24 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer
än 12 500 ton kalk per kalenderår.
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14 kap 12 § 26.100 - 16 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter
per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9,
10 eller 11 §.

- 26.10001
(26.105)

- 4 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en
produktion på högst 5 ton per kalenderår.

14 kap 13 § 26.110 - 12 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.

14 kap 14 § 26.120 - 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

Andra mineraliska produkter

14 kap 15 § 26.130-i 3,2 44 B Anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter.

14 kap 16 § 26.140 - 44 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. Tillståndsplikten
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap 16 §

14 kap 17 § 26.150 - 12 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.

14 kap 18 § 26.160 - 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.

26.16001
(26.165)

- 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800
ton per år (stenhuggeri utanför stenbrott).

14 kap 19 § 26.170-i - 24 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12
500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

14 kap 20 § 26.180 - 12 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning

15 KAP STÅL OCH METALL

15 kap 7 § 27.32 -

36

24

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av
högst 100 000 ton stål per kalenderår.

a) mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
b) högst 20 000 ton per kalenderår.

15 kap 8 § 27.40-i 2,4

28

32

12

20

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton 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.

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.
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15 kap 9 § 27.50 -

9

8

9

8

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8
eller 14 §.

a) mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller mer än 1000 ton men högst 5 000 ton
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.

b) mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår,
eller mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.

c) mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.

d) mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår,
eller mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.

15 kap 10 § 27.60 - 6 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8,
9 eller 14 §.

15 kap 12 § 27.80-i 2,5a 20 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial
producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska
processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

15 kap 14 § 27.101-i 2.5b

68

60

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

a) mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
b) mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.

15 kap 15 § 27.110 -

28

20

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om
metallerna är återvinningsprodukter eller inte.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13
eller 14 § eller endast avser gjuterier.

a) mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.

b) högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.

15 kap 16 § 27.120 -

96

68

36

20

B Anläggning för yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan
råvara och genom andra processer än de som anges i 11-15 §§.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

a) mer än 80 000 ton per kalenderår.
b) mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
c) mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
d) högst 3 000 ton per kalenderår.

15 kap 17 § 27.130 -

72

40

28

20

16

12

B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13
eller 14 §.

a) mer än 20 000 ton per kalenderår.
b) mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
c) mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
d) mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
e) mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
f) mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
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15 kap 18 § 27.140 - 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
13, 14 eller 17 §.

- 27.14001
(27.145)

- 2H U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

16 KAP METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

16 kap 1 § 28.10-i 2,6

36

28

16

12

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.

a) verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

b) verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men
högst
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

c) verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst
1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

d) verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 2 § 28.20 -

32

20

12

12

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1
kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta.

a) mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
b) mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter

avloppsvatten per kalenderår.
c) mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter

avloppsvatten per kalenderår.
d) mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten

per kalenderår.

16 kap 3 § 28.25 -

6

2

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

a) om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

b) om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 4 § 28.30 -

32
20

16

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 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
b) mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter

avloppsvatten per kalenderår.
c) mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter

avloppsvatten per kalenderår.
d) mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten

per kalenderår.
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12

16 kap 5 § 28.40 - 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.

16 kap 6 § 28.50 -

32
20

12

8

20
12

8

6

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 §.

Utan uppsamling och filter:

a) metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår.
b) metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per

kalenderår.
c) metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per

kalenderår.
d) metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per

kalenderår.

Med uppsamling och filter:

a) metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår.
b) metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per

kalenderår.
c) metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per

kalenderår.
d) metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per

kalenderår.

16 kap 7 § 28.71 - 4H C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
10 §.

16 kap 8 § 28.80 - 20 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta
bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 eller 3 §.

16 kap 9 § 28.90 - 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta
bort lack eller färg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8
§ eller 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap 10 § 28.95 -

10

8

C Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter

avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av

mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram

men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av

mer än 500 kilogram per kalenderår.

a) anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter
ovan.

b) anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter
ovan.
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- 28.9501
(28.96)

- 8H U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 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.

17 KAP ELEKTRISKA ARTIKLAR

17 kap 2 § 31.20 - 44 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte
innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.

17 kap 3 § 31.30 - 8 C Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller
kvicksilver.

17 kap 6 § 31.60 - 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

18 KAP METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

18 kap 1 § 34.10 - 12 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

18 kap 2 § 34.20 - 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

18 kap 3 § 34.30

80

64

80

40

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 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton.

b) fler än 25 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

c) fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.

d) fler än 1 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

18 kap 4 § 34.40 - 20 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§.

- 34.4001
(34.45)

- 4 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av

a) högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.

b) högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till högst 3,5 ton, eller

Järnvägsutrustning och flygplan
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18 kap 5 § 34.50 - 20 C Anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,

2. tillverkning av flygplan, eller

3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning

18 kap 7 § 34.70 -

48

32

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.

a) total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.

b) total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men
högst 75 kubikmeter.

18 kap 8 § 34.80 -

25
18

12
8

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller
10 §.

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

a) större än 15 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
b) större än 10 kubikmeter men högst 15 kubikmeter.
c) större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
d) större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.

- 34.8501
(34.85)

-

4
tim

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

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

a) mer än 200 liter men högst 1 kubikmeter
b) högst 200 liter

- 34.8502
(34.86)

-

25
16
7
tim

U Annan verkstad än som avses under punkterna 34.10 - 34.85 vars yta,
inklusive yta för montering, uppgår till

a) mer än 10 000 kvm
b) mer än 5 000 men högst 10 000 kvm
c) mer än 1 000 kvm men högst 5 000 kvm
d) mer än 50 men högst 1 000 kvadratmeter

Gas- och oljeplattformar

Skeppsvarv

18 kap 10 § 35.20 - 8 C Skeppsvarv

19 KAP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

19 kap 1 § - - - - Med förbrukning avses i detta kapitel 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.
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19 kap 2 § 39.10-i 6,7 60 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat
sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av
organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än

200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 -

52
40
40
36
52

44

52

44

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska

produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,

tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel
medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har
meddelats med stöd av den förordningen.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

a) mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel,
b) mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
c) mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel
d) mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,
e) mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av

farmaceutiska produkter
f) mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i

tillverkning av farmaceutiska produkter
g) mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,

tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
h) mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i

tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

19 kap 4 § 39.30 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon
kemisk produkt, som

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen
har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”
(R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador”
(R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61),
eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för
att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2
eller 3 §.
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19 kap 5 § 39.35 - 8 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer
än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll
eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2
eller 3 §.

19 kap 6 § 39.50 - 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

- 39.5001
(39.51)

-

8
6
4

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas

a) mer än 3 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
b) mer än 500 kg men högst 3 ton organiska lösningsmedel.
c) högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel

- 39.5002
(39.54)

- 2H U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.

20 KAP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER

20 kap 1 § 39.60 -
48

48

48

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, om lagringen eller hanteringen omfattar mer
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per
kalenderår och produkterna

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen
har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för
att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle
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20 kap 2 § 39.70 - 10 C Anläggning för lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

- 39.7001
(39.75)

-

4
6
12
25

U Hantering av mer än 100 ton petroleumprodukter eller kemiska produkter
per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enl. 20 kap. 1 eller 2 §§

a) mer än 100 ton - 1 000 ton
b) mer än 1000 ton – 5 000 ton
c) mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton
d) mer än 50 000 ton

20 kap 3 § 39.80 12 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas
per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

20 kap 4 § 39.90 - 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller
annat träbränsle per kalenderår.

- 39.9001
(39.95)

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

21 KAP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

21 kap 1 § - - - - Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap.
miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

Anaerob biologisk behandling

21 kap 2 § 40.01 - 28 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor
eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar
biogas per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
29 kap. 65 §.

21 kap 3 § 40.02 - 12 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor
eller annat biologiskt material producerar biogas.

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
2 §.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

21 kap 4 § 40.05-1 1.4b 44 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där
anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd
bränsleeffekt eller mer.

21 kap 5 § 40.15 - 28 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob
biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller
vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §
eller 12 kap. 1 eller 2 §.

21 kap 6 § 40.20 - 12 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob
biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller
vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Kärnkraft

Förbränning

21 kap 9 § 40.50-i 1,1

52

32

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst
50 megawatt men högst 300 megawatt.

a) Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst
300 megawatt.

b) Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst
100 megawatt.

21 kap 10 § 40.51 - 28 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än
20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

21 kap 11 § 40.60 -

10

6

10

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle
används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.

a) Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst
20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

b) Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.

c) Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst
20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas.
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- 40.6001
(40.65)

- 2 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

21 kap 12 § 40.70 - 20 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.

Vindkraft

21 kap 13 § 40.90 - 6 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 14 § 40.95 - 4 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
13 §.

21 kap 15 § 40.100 -

4

8

8

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 13
eller 14 §.

- 40.10001
(40.101)

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

Värme- och kylanläggningar

21 kap 16 § 40.110 - 12 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 17 § 40.120 - 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten
för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
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22 KAP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

23 KAP FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

23 kap 1 § 50.10 -

12

8

C Anläggning för tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

Tvättning av

a) fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
b) fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
c) fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
d) fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

Tvättning av

a) fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
b) fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
c) fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
d) fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.1001
(50.15)

- 4 U Anläggning för tvättning av

a) fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
b) färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
c) färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
d) fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.1002
(50.16)

tim U Anläggning för tvättning av

a) fler än 500 men högst 1 250 personbilar per kalenderår,
b) fler än 50 men högst 250 andra motordrivna fordon per

kalenderår.

23 kap 2 § 50.20 - 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

- 50.2001
(50.25)

- 3 U Anläggning där det per kalenderår hanteras minst 500 men högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle eller högst 1 miljon normalkubikmeter
gas avsett som motorbränsle för försäljning.

- 50.2002
(50.30)

-

6
4
3

U Fordonsverkstad vars yta uppgår till

a) mer än 1 500 kvadratmeter
b) mer än 500 men högst 1 500 kvadratmeter
c) mer än 50 men högst 500 kvadratmeter.

24 KAP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

24 kap 1 § 63.10 - 32 B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350.

Tillståndsplikten gäller inte

1. hamn för Försvarsmakten, eller

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

a) Hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår
b) Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
c) Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår

24 kap 2 § 63.20 - 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
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Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

63.2001
(63.25) 6

4
2
tim

U Fritidsbåtshamn, med uppläggning eller upptag.
a) för mer än 600 båtar
b) för mer än 200 men högst 600 båtar
c) för mer 50 men högst 200 båtar
d) för högst 50 båtar

Flygplatser

24 kap 4 § 63.40 - 36 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.

24 kap 5 § 63.50 - 6 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 §§.

63.5001 - 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafikmängd av mer än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår.

63.5002 - 45 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.

25 KAP LABORATORIER

25 kap 1 § 73.10 - 12 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.

26 KAP TANKRENGÖRING

26 kap 1 § 74.10 -

20

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, a) enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008
av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden
kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

a) Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än
den egna används för förvaring eller transport av mer än 500
kubikmeter per kalenderår.
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12

b) Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än
den egna används för förvaring eller transport av högst 500
kubikmeter per kalenderår.

26 kap 2 § 74.20 - 12 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 §.

27 KAP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

27 kap 1 § 85.10 - 16 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

- 85.1001
(85.15)

- 9 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 § 85.20 - 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steriliseringsmedel.

- 85.2001
(85.30)

- 4H U Tandläkarmottagning

28 KAP RENING AV AVLOPPSVATTEN

28 kap 1 § 90.10 -

64

48

32

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter (pe).

a) mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
100 000 pe.

b) mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
20 000 pe men högst 100 000 pe.

c) mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
2 000 pe men högst 20 000 pe.

28 kap 2 § 90.11 -

64
48

32

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §

a) Anslutning av fler än 100 000.
b) Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000

personer.
c) Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.

28 kap 3 § 90.15-i - 48 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera
sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen
(2013:250).

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §

28 kap 4 § 90.16 -

20
15

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter (pe).

a) >500 pe – 2 000 pe
b) >200 pe – 500 pe

- 90.1601
(90.21)

-

10H
6H

U Avloppsanläggning som är dimensionerad för högst 200 personekvivalenter
(pe).

a) 101 - 200 pe
b) 26 - 100 pe

- 90.6002
(90.23)

- tim U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm
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29 KAP AVFALL

Ordförklaringar

29 kap 1 § Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

29 kap 2 § Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i
avfallsförordningen (2020:614).

29 kap 3 § Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall.

29 kap 4 § Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta
kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Förbränning

29 kap 7 § 90.190 - 24 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.

29 kap 8 § 90.191 - 24 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.

29 kap 11 § 90.210-i 5.2a 64 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är

1. mer än 3 ton per timme, eller

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 12 § 90.211-i 5.2a 64 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är

1. mer än 3 ton per timme, eller

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 13 § 90.212-i - 36 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda
mängden avfall är

1. mer än 10 ton per dygn, eller

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

29 kap 14 § 90.213-i - 36 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den
tillförda mängden avfall är

1. mer än 10 ton per dygn, eller

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

29 kap 15 § 90.220 -

24

16

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är

1. högst 3 ton per timme, eller

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

a) den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst
18 000 ton per kalenderår.

b) den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
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12 c) den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst
1 000 ton per kalenderår.

29 kap 16 § 90.221 -

24

16

12

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är

1. högst 3 ton per timme, eller

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

a) den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst
18 000 ton per kalenderår.

b) den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.

c) den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst
1 000 ton per kalenderår.

29 kap 17 § 90.230 - 4 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall.

90.23001
(90.231)

- tim U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.

Deponering

29 kap 18 § 90.271 -

24

12

B Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler
eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om

1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller

2. föroreningsrisken inte endast är ringa.

a) där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än
2 500 ton.

b) där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är
1 000 ton men högst 2 500 ton.

29 kap 19 § 90.281 - 4 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler
eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om

1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller

2. föroreningsrisken endast är ringa.

- 90.28101
(90.285)

- tim U Uppläggning av snö från gaturenhållning.

29 kap 21 § 90.300-i 5,4

44

24

16

B Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om

1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton
avfall per kalenderår, eller

2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt
20 §.

a) den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår.

b) den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst
20 000 ton per kalenderår.

c) den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
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29 kap 22 § 90.310 -

32
20

12

B Deponera icke-farligt avfall.

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.

a) den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
b) den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst

10 000 ton per kalenderår.
c) den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

29 kap 24 § 90.330-i 5,4 56 B Deponera farligt avfall, om

1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår, eller

2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt
23 §.

29 kap 25 § 90.340 -

32

12

B Deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23
eller 24 §§.

a) den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.

b) den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 26 § 90.341 - 4 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

- 90.34101
(90.342)

- 4H U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet

29 kap 27 § 90.381 - 9 B 1. Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår,
eller

2. Bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt
38 §.

29 kap 28 § 90.383 - 9 B Behandla farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt
67 §.

29 kap 29 § 90.391 - 6 C Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och

2. behandlingen leder till materialåtervinning

Biologisk behandling

29 kap 30 § 90.161 - 12 B Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är
park- och trädgårdsavfall och

1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton
per kalenderår, eller

2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning
och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000
ton per kalenderår

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen

1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller

2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
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29 kap 31 § 90.171 - 4 C Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer
än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.

- 90.17101
(90.175)

- 4H U Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är

högst 10 ton per kalenderår, eller

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.

Animaliskt avfall

29 kap 32 § 90.241-i 6,5

48

24

B Behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling
eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

a) behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
b) behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt

avfall.

29 kap 33 § 90.251 - 12 C Yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst
10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

Återvinning för anläggningsändamål

29 kap 34 § 90.131 -

28

24

20

16

12

B Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa.

a) mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.

b) mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor
på en och samma sammanhängande plats.

c) mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på
en och samma sammanhängande plats.

d) mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.

e) högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.

29 kap 35 § 90.141 - 4 C Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är
ringa.

Uppgrävda massor

29 kap 36 § 90.361 - 16 B Behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall
är högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.

29 kap 37 § 90.370 - 12 C Behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats
där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25
§.
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Konvertering av smittförande avfall

29 kap 38 § 90.382 - tim C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

Avvattning

29 kap 39 § 90.375 - 12 C Avvattna icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall som behandlas
är högst 2 000 ton per kalenderår.

Mekanisk bearbetning och sortering

29 kap 40 § 90.100 -

64

32

B Återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom
mekanisk bearbetning.

Tillståndsplikten gäller inte

1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

Den hanterade avfallsmängden är

a) större än 50 000 ton per kalenderår.
b) större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

29 kap 41 § 90.110 -

15
12
6H

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning,
om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår,
eller

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

Den hanterade avfallsmängden är

a) större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
b) högst 5 000 ton avfall per kalenderår
c) tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller

anläggningsändamål

29 kap 42 § 90.70 -

28

24

B Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.

a) den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per
kalenderår.

b) den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.

29 kap 43 § 90.80 - 9 C Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

Elavfall

29 kap 44 § 90.90 - 12 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare
behandling.

Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning
som innehåller isolerolja.

Uttjänta fordon

29 kap 45 § 90.119 - B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
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40

16

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt
46 § p 2.

a) den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.

b) den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per
kalenderår.

29 kap 46 § 90.120 - 12 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186),

eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger

3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.

Förberedelser för återanvändning

29 kap 47 § 90.29 - tim C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning.

Lagring som en del av att samla in avfall

29 kap 48 § 90.30 - 16 B Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall
vid något tillfälle är

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

29 kap 49 § 90.40 - 8

12
6
4H

C Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall
vid något tillfälle är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller

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

a) mer än 5 000 men högst 10 000 ton/30 000 ton
b) mer än 2 500 men högst 5 000 ton
a) mer än 10 men högst 2 500 ton

29 kap 50 § 90.50 -

32

28

20

16

9

B Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är

1. mer än 5 ton och utgörs av olja,

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller

6. mer än 1 ton i andra fall.

a) om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton
b) om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än

10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
c) om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än

25 ton men högst 50 ton olja, eller mer än 5 ton men högst
10 ton annat farligt avfall.

d) om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än
15 ton men högst 25 ton olja, eller mer än 2,5 ton men högst
5 ton annat farligt avfall.

e) om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än
5 ton men högst 15 ton olja, mer än 30 ton men högst 50 ton
blybatterier, mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä,
eller mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.

29 kap 51 § 90.60 - 6 C Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
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1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

- 90.6001
(90.65)

- tim U Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,

2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,

5. högst 200 kilogram i andra fall.

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

29 kap 55 § 90.458 - 64 B Underjordsförvara icke-farligt avfall.

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

29 kap 56 § 90.408-i - 32 B Lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd
enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50
ton.

Fartygsåtervinning

Radioaktivt avfall

Lagring och avskiljning av koldioxid

29 kap 61 § 90.485 - 104 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är
planerad att lagras är högst 100 000 ton.

29 kap 62 § 90.500-i - 104 B Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250)

29 kap 63 § 90.510 - 104 B Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §

29 kap 64 § 90.520 - 9 C Borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av
koldioxid.

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

29 kap 65 § 90.406 5.3av,
5.3bi-
iv

40 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår och verksamheten avser

1. biologisk behandling,

2. behandling innan förbränning eller samförbränning

3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller

4. behandling av slagg eller aska.

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än
100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

29 kap 66 § 90.405-i 5.3ai-
iv

32 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50
ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten
avser
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1. biologisk behandling,

2. fysikalisk-kemisk behandling,

3. behandling innan förbränning eller samförbränning

4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller

5. behandling av slagg eller aska.

29 kap 69 § 90.420 -

64

40

24

16

12

B Behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500
ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

a) den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår.

b) den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst
20 000 ton per kalenderår.

c) den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.

d) den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst
2 500 ton per kalenderår.

e) den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst
1 000 ton per kalenderår.

29 kap 70 § 90.430 - 4 C Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
högst 500 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap 72 § 90.450 -

44

32

16

B Yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

a) den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst
2 500 ton per kalenderår

b) den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst
1 000 ton per kalenderår

c) den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår

30 KAP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap 1 § 92.10 - 12 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 -

6
4
2

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 100 000 skott per kalenderår.
b) mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
c) mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

- 92.2001
(92.25)

- tim 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 - 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

- 92.3001
(92.40)

- 3 U Golfbana
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31 KAP TEXTILTVÄTTERIER

31 kap 1 § 93.10 - 15 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 §, eller

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.

- 93.1003
(93.15)

-

8
tim

U Tvätteri med utsläpp av vatten från verksamheten som leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §

a) mer än 2 ton tvättgods per dygn
b) högst 2 ton tvättgods per dygn

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

32 kap 1 § 93.20 - 6 B Krematorium

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

Lackering m.m.

- 100.101 -
6

3

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

- 100.102 -
9

4

tim

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.

- 100.103 -
12

4

tim

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.

Verksamheter där det krävs särskild bedömning

FMH 26a § - tim 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.

Verksamheter som inte finns upptagna i taxebilaga 2

26:3 MB
1:19-20, 32 Mtf

- tim U Verksamheter som faller under tillsynsansvaret enligt 26 kap. 3 § tredje
stycket miljöbalken eller 1 kap. 19, 20 och 32 §§ miljötillsynsförordningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-11-04   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.486
  

  

 

 1 (2) 
 

Försäljning av tomt (industrimark) del av Nöbbele 
7:2 i kvarteret Hematiten på Bredasten etapp 3  

Ärendebeskrivning 

  Ett köpekontrakt har tecknats med Nivika Bredasten AB 
avseende försäljning av del av fastigheten Nöbbele 7:2 inom 
kvarteret Hematiten på Bredastens verksamhetsområde i 
Värnamo stad.  

  Fastigheten som försäljs är cirka 40 000 kvadratmeter och är belägen inom 
etapp 3 av Bredasten. Fastigheten är ungefärligt markerad med röd markering i 
nedanstående detaljplaneutdrag. 
 

 

 
  Köpeskillingen är totalt 11 200 000 kronor. 
  
 Anläggningsavgiften för utförda terrasseringsarbeten är 4 000 000 kronor. 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.486
  

  

 

 2 (2) 
 

I samband med kontraktets undertecknande hanteras en handpenning om 10 
procent av köpeskillingen. Överlåtelsen fullbordas samt resterande köpeskilling 
och anläggningsavgift för genomförda terrasseringsarbeten erläggs av köparen 
då grundläggningsarbeten för planerad verksamhetslokal har påbörjats. 
Grundläggningsarbetena ska vara påbörjade senast 24 månader efter detta avtals 
godkännande annars återgår överlåtelsen till kommunen. 
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att   godkänna upprättat köpekontrakt med Nivika Bredasten AB 
avseende försäljning av del av fastigheten Nöbbele 7:2 inom 
kvarteret Hematiten på Bredastens verksamhetsområde. 

 

 

Jan Lindeberg Ulf Svensson 
Enhetschef Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Mark-och exploateringsenheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-11-08   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.496
  

  

 

 1 (2) 
 

Markanvisningsavtal för Höken 13 och Spjutet 1 

Ärendebeskrivning 

Kommunen äger fastigheterna Värnamo Spjutet 1 och Värnamo 
14:41. 

   Exploatören har mot kommunen uttryckt ett önskemål om att 
teckna ett markanvisningsavtal för att reglera ett framtida 
förvärv av hela fastigheten Spjutet 1 och del av Värnamo 14:41 
(området) enligt nedanstående kartskiss.  
 
Exploatören har för avsikt att bygga tre flerbostadshus inom 
området och fastigheten Höken 13 i enlighet med det utkast till 
detaljplan som arbetas fram. 

  För att markanvisningsavtalet ska fullföljas med en överlåtelse 
av området krävs b.la. att ny detaljplan för området får laga 
kraft, att exploatören har förvärvat fastigheten Höken 13 samt 
att villkoren i övrigt i markanvisningsavtalet är uppfyllda.  

  Detta avtal reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför 
varandra i den kommande exploateringsprocessen. 

  Markanvisningen återgår i det fall exploatören inte har 
undertecknat ett köpekontrakt senast 12 månader från det att ny 
detaljplan har fått laga kraft i enlighet med och som en följd av 
detta markanvisningsavtal. 

  Köpeskillingen kommer att uppgå till 2 500 kronor per BTA 
ovan mark. Exploatören ska erlägga köpeskilling för 65 % av 
den maximala mängden BTA ovan mark som detaljplanen 
medger inom området och Höken 13. 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.496
  

  

 

 2 (2) 
 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna markanvisningsavtalet med Erik Larsson  
Markutveckling 5:1 AB. 

samt 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med  
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget. 

 

Jan Lindeberg Ulf Svensson 
Enhetschef Kommundirektör 
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Bilaga 1 – Trälleborgs modulskola 
 
Ansökan om medel från kommunstyrelsens pott för ökade 
hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader i egna 
lokaler och externt förhyrda lokaler:  
Nämnd: 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Lokal/Objekt:  
Trälleborgs modulskola 
 
Ärendebeskrivning:  
Trälleborgsskolan renoveras och under renoveringen används modulskolan 
som ersättningslokal. En del av de ”gamla” paviljonger används fortfarande 
och modulskolan ersätter bara delar av skollokalerna. Då modulskolan är av 
tillfällig karaktär blir kapitaltjänstkostnaderna väldigt höga eftersom 
avskrivningstiden är kort. 
 
Datum för ny hyra: 
2022-06-01 
 
Ny hyreskostnad/år(inkl. ev hyresintäkter): 
8 412 696 kronor/år 
 
Avdrag för tidigare hyreskostnad/år(inkl. ev hyresintäkter): 
-1 580 520 kronor/år 
 
Summa årsbasis (ny hyreskostnad/år minus avdrag för tidigare 
hyreskostnad/år): 
6 832 176 kronor/år  
 
Innevarande år: 
att begära kompensation för ökade hyreskostnader för modulskolan 
Trälleborgsskolan för tiden 2022-06-01 – 2022-12-31 med 3 985 436 kronor 
 
Kommande åren: 
att begära kompensation för ökade hyreskostnader för modulskolan 
Trälleborgsskolan från och med 2023 med 6 832 176 kr och för 2024 med 
4 729 002 kronor. 
 

 
 
Datum: 
2022-10-05 
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Namn: 
Maria Nilsson, Förvaltningsekonom. 
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Beräkningar Trälleborg
Hyresavtal 20220601-20241031
Tidigare hyra som utgår 1 580 520 kr/år

Enligt hyresavtal  8 412 696 kr/år
701 058 kr/månad

Månadshyra Antal månader Årskostnad Tidigare hyreskostnad som utgår Summa att äska i hyresökningskompensation
2022 7 4 907 406 - 1 580 520 3 326 886

2022 (Gamla lokalens kostnad) 5 658 550 658 550
SUMMA 2022 3 985 436

2023 12 8 412 696 - 1 580 520 6 832 176
2024 9 6 309 522 - 1 580 520 4 729 002
2025 0 - - -

Index hyra utgår 32 704
Kapitaltjänstkst 40 244
Media 58 762
Månadskostnad som utgår 131 710
Årskostnad som utgår på trälleborg 1 580 520
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Internhyreskontrakt – internt hyrd lokal 

    

Hyresvärd Tekniska förvaltningen Kontrakt nr 12198 198 P6 GSK-1 
Hyresgäst Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Hyresobjekt Trelleborgsskolan PV Objekt nr  12198 
Adress Kolonigatan 10 Fastighet Kolonien 2 
Användning Utbildningslokal (87%) Lokalyta m2 2563 

 

Hyrestid Fr o m 2022-06-01 T o m 2024-09-30  

Kontraktet förlängs 6 månader varje gång uppsägning inte sker minst 6 månader före hyrestidens utgång.  
  

 
Kapitaltjänstkostnad kr/år  4 071 600 kr 
Indexhyra kr/år  3 957 564 kr 
Media kr/år  383 532 kr 

Hyra 

Total årshyra kr/år    8 412 696 kr 

Kapitaltjänstkostnad speglar bokfört värde och avskrivningar. Räknas fram genom att multiplicera investeringskostnaden med en 
fastställd annuitetsfaktor. Justering sker efter genomförda investeringar och kalibreras regelbundet. Tekniska förvaltningen betalar 
motsvarande belopp centralt. Tekniska förvaltningen budgetkompenseras ej för detta.  
Indexhyra avser Tekniska förvaltningens kostnader för fastighetsförvaltning och tas ut som hyra. Den beräknas på lokalytan (BRA) i 
kr/m2. Indexhyran uppräknas från årsskifte med Konsumentprisindex (KPI) med april månad föregående år som basmånad. 
Media avser förbrukningskostnader för värme, el, VA och avfall samt ev. andra jämförbara kostnadsslag. 
Hyresgästen betalar en preliminär summa som regleras krona för krona årligen i vid årsbokslutet. Beräkningen görs på perioden 
november föregående år till och med oktober innevarande år. En avstämning görs vid delårsbokslutet. 

 
Särskilda bestämmelser/ Övrig information 
I indexhyran ingår hyran för modulbyggnaderna. 
Indexhöjning är enligt underliggande avtal med Expandia Moduler AB. Första hyreshöjning 2022. 
Teknisk drift och ev. underhåll av paviljonger ingår i hyresavtalet med Expandia. Dock ej onormalt slitage. 
Fastighetsavdelningens åtagande för teknisk drift och underhåll avser enbart utvändig anläggning dvs mark, 
VA i mark, lekutrustning o dyl. 
Byggdialog tar 2% för att hantera Expandias hyresavtal via Byggdialog. 
Internhyreskontraktet är preliminärt och justeras när alla kostnader är kända och slutredovisade. 
 
 
 
 
 
 

 

Hyresgästens kontering Ange Ansv-Konto-Vsh-Akt-Obj-Fri-Mp eller lämna blankt  
 

Värnamo     Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Hyresgäst Hyresvärd 
Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen 

 
 
 
 

Underskrifter 

Johan Grahn  
 

Stefan Åberg 

 

167



 
 

   

 
Ansökan om medel från kommunstyrelsens pott för ökade 
hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader i egna 
lokaler och externt förhyrda lokaler:  
Nämnd: 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Lokal/Objekt 
Tillfällig lokal Jannelunds förskola 
 
Ärendebeskrivning:  
Se bilaga 1. 
 
Datum för ny hyra: 
2022-04-01  
 
Ny hyreskostnad/år(inkl. ev hyresintäkter): 
2 994 549 kronor/år 
 
Avdrag för tidigare hyreskostnad/år(inkl. ev hyresintäkter): 
- 738 000 kronor/år 
 
Summa årsbasis (ny hyreskostnad/år minus avdrag för tidigare 
hyreskostnad/år): 
Se beräkning  i bilaga 1.  
 
Innevarande år: 
att begära kompensation för ökade hyreskostnader för Jannelunds paviljong 
för tiden 2022-04-01 – 2022-12-31 med 1 605 286 kronor 
 
Kommande åren: 
att begära kompensation för ökade hyreskostnader för Jannelunds paviljong 
från och med 20230101–20231231 med 1 517 549 kronor. Samt för 
20240101–20240831 då begärd kompensation är 1 996 366 kr. 
 

 
 
Datum: 
2022-09-15 
 
Namn: 
Maria Nilsson - Förvaltningsekonom 
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Beräkningar Jannelunds paviljong 20220401-20220831
Tidigare beräkand hyra 1 477 000 kr/år
Budget 2022 738 000
Enligt hyresavtal  2 994 549 kr/år

249 546 kr/månad
Månadshyra Antal månader Årskostnad Tidigare i ram Summa att äska i hyresökningskompensation
2022 gamla hyran 3 97 374 97 374

2022 9 2 245 912 - 738 000 1 507 912
Summa 2022 1 605 286

2023 12 2 994 549 - 1 477 000 1 517 549
2024 8 1 996 366 - 1 996 366

Kommentar: Jannelunds förskolas ersättningslokal togs i bruk först 1 april 2022 därför har förvaltningen under de första 3 månaderna haft hyra för den "gamla lokalen".
Men i budget ligger kompensation för ersättningslokalen. Därför är det som tidigare fanns i budgetramen redan borttaget. 
I budgetramarna ligger ersättningar utifrån den gamla tidsplanen. Då ersättningslokalen skulle varit i använding sedan 2021.
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Internhyreskontrakt – internt hyrd lokal 

    

Hyresvärd Tekniska förvaltningen Kontrakt nr 12308 308 P FSK-1 
Hyresgäst Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Hyresobjekt Evakuering Jannelund FSK Objekt nr  12308 
 
8 

Adress Kolonigatan 10 Fastighet Kolonien 2 
Användning Utbildningslokal (95%) 

 
Lokalyta m2 693 

  

Hyrestid Fr o m 2022-04-01 T o m 2024-07-31  

Kontraktet förlängs 6 månader varje gång uppsägning inte sker minst 6 månader före hyrestidens utgång.  
  

 
Kapitaltjänstkostnad kr/år 2 067 753 kr 
Indexhyra kr/år 813 564 kr 
Media kr/år 113 232 kr 

Hyra 

Total årshyra kr/år   2 994 549 kr 

Kapitaltjänstkostnad speglar bokfört värde och avskrivningar. Räknas fram genom att multiplicera investeringskostnaden med en 
fastställd annuitetsfaktor. Justering sker efter genomförda investeringar och kalibreras regelbundet. Tekniska förvaltningen betalar 
motsvarande belopp centralt. Tekniska förvaltningen budgetkompenseras ej för detta.  
Indexhyra avser Tekniska förvaltningens kostnader för fastighetsförvaltning och tas ut som hyra. Den beräknas på lokalytan (BRA) i 
kr/m2. Indexhyran uppräknas från årsskifte med Konsumentprisindex (KPI) med april månad föregående år som basmånad. 
Media avser förbrukningskostnader för värme, el, VA och avfall samt ev. andra jämförbara kostnadsslag. 
Hyresgästen betalar en preliminär summa som regleras krona för krona årligen i vid årsbokslutet. Beräkningen görs på perioden 
november föregående år till och med oktober innevarande år. En avstämning görs vid delårsbokslutet. 

 
Särskilda bestämmelser/ Övrig information 
I indexhyran ingår hyran för modulbyggnaderna. 
Indexhöjning är enligt underliggande avtal med Expandia Moduler AB. Första hyreshöjning 2022. 
Teknisk drift och ev. underhåll av paviljonger ingår i hyresavtalet med Expandia. Dock ej onormalt slitage. 
Fastighetsavdelningens åtagande för teknisk drift och underhåll avser enbart utvändig anläggning dvs mark, 
VA i mark, lekutrustning o dyl. 
Internhyreskontraktet är preliminärt och justeras när alla kostnader är kända och slutredovisade. 
 
 
 
 

 

Hyresgästens kontering Ange Ansv-Konto-Vsh-Akt-Obj-Fri-Mp eller lämna blankt  
 

Värnamo     Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Hyresgäst Hyresvärd 
Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen 

 
 
 
 

Underskrifter 

Johan Grahn Stefan Åberg 
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Ansökan om medel från kommunstyrelsens pott för ökade 
hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader i egna 
lokaler och externt förhyrda lokaler:  
Nämnd: 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Lokal/Objekt:  
Gröndalsskolans paviljong 
 
Ärendebeskrivning:  
Se bilaga 1. 
 
Datum för ny hyra: 
2022-08-01  
 
Ny hyreskostnad/år(inkl. ev hyresintäkter): 
919 284 kronor/år 
 
Avdrag för tidigare hyreskostnad/år(inkl. ev hyresintäkter): 
-0 kronor/år 
 
Summa årsbasis (ny hyreskostnad/år minus avdrag för tidigare 
hyreskostnad/år): 
Se beräkning i bilaga 1.   
 
Innevarande år: 
att återlämna kompensation för ökade hyreskostnader för gröndalsskolans 
paviljong för tiden 2022-08-01 – 2022-12-31 med -176 965 kronor. Att äska 
kompensation för lokalvård för tiden 2022-08-01-2022-12-31 med 49 440 
kronor. 
 
Kommande åren: 
att begära kompensation för ökade hyreskostnader för gröndalsskolans 
paviljong från och med 2023-01-01 årligen med 359 284 kronor. Fram till 
2025 då begärd kompensation är 536 249 kr och från 2026 utgår 
kompensationen i den mån ny skola är byggd på väster. 
att begära kompensation för ökade lokalvårdskostnader för gröndalsskolans 
paviljong från och med 2023-01-01 årligen med 118 656 kronor. Fram till 
2025 då begärd kompensation är 69 216 kr och från 2026 utgår 
kompensationen i den mån ny skola är byggd på väster. 
 
 

 
 
Datum: 
2022-09-15 
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Namn: 
Maria Nilsson - Förvaltningsekonom 
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Bilaga 1. Beräkningar Gröndalsskolans paviljong
Tidigare beräkand hyra 560 000 kr/år

Enligt hyresavtal  919 284 kr/år 220801-250801
76 607 kr/månad

Lokalvård 9 888 kr/månad
Lokalvård 118 656 kr/år
Månadshyra Antal månader Årskostnad Kompensation enligt KS beslut 2021.628 §51 Summa att äska i hyresökningskompensation

2022 5 383 035 - 560 000 - 176 965
2023 12 919 284 - 560 000 359 284
2024 12 919 284 - 560 000 359 284
2025 7 536 249 - 536 249

Kommunstyrelsen beslutar 
att  ge barn- och utbildningsnämnden budgetkompensation för utökad hyra från 2022 till 2024 med 560 000 kronor per år,
att finansiering sker ut kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader.

Lokalvård Antal månader Årskostnad Kompensation enligt KS beslut 2021.628 §51 Summa att äska i hyresökningskompensation
2022 5 49 440 - 49 440
2023 12 118 656 - 118 656
2024 12 118 656 - 118 656
2025 7 69 216 - 69 216
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Internhyreskontrakt – internt hyrd lokal 

    

Hyresvärd Tekniska förvaltningen Kontrakt nr 12100 100 P3 GSK-1 
Hyresgäst Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Hyresobjekt Gröndalsskolan P3 Objekt nr  12100 
Adress Bolavägen Fastighet Plantskolan 1 
Användning Tillfälliga undervisningslokaler Lokalyta m2 290 

 

Hyrestid Fr o m 2022-08-01 T o m 2025-08-01  

Kontraktet förlängs 6 månader varje gång uppsägning inte sker minst 6 månader före hyrestidens utgång. 

 
Kapitaltjänstkostnad kr/år  342 000 kr 
Indexhyra kr/år  527 400 kr 
Media kr/år  49 884 kr 

Hyra 

Total årshyra kr/år    919 284 kr 

Kapitaltjänstkostnad speglar bokfört värde och avskrivningar. Räknas fram genom att multiplicera investeringskostnaden med en 
fastställd annuitetsfaktor. Justering sker efter genomförda investeringar och kalibreras regelbundet. Tekniska förvaltningen betalar 
motsvarande belopp centralt. Tekniska förvaltningen budgetkompenseras ej för detta.  
Indexhyra avser Tekniska förvaltningens kostnader för fastighetsförvaltning och tas ut som hyra. Den beräknas på lokalytan (BRA) i 
kr/m2. Indexhyran uppräknas från årsskifte med Konsumentprisindex (KPI) med april månad föregående år som basmånad. 
Media avser förbrukningskostnader för värme, el, VA och avfall samt ev. andra jämförbara kostnadsslag. 
Hyresgästen betalar en preliminär summa som regleras krona för krona årligen i vid årsbokslutet. Beräkningen görs på perioden 
november föregående år till och med oktober innevarande år. En avstämning görs vid delårsbokslutet. 

 
Särskilda bestämmelser/ Övrig information 
I indexhyran ingår hyran för modulbyggnaderna. 
Indexhöjning är enligt underliggande avtal med Expandia Moduler AB. Första hyreshöjning 2022. 
Teknisk drift och ev. underhåll av paviljonger ingår i hyresavtalet med Expandia. Dock ej onormalt slitage. 
Fastighetsavdelningens åtagande för teknisk drift och underhåll avser enbart utvändig anläggning dvs mark, 
VA i mark, lekutrustning o dyl. 
Internhyreskontraktet är preliminärt och justeras när alla kostnader är kända och slutredovisade. 
 
 
 
 
 
 

 

Hyresgästens kontering Ange Ansv-Konto-Vsh-Akt-Obj-Fri-Mp eller lämna blankt  
 

Värnamo     Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Hyresgäst Hyresvärd 
Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen 

 
 
 
 

Underskrifter 

Johan Grahn Förvaltningschef Stefan Åberg 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-04-28   

Justerare  

§ 51 Dnr: KS.2021.628 
 
Paviljong Gröndalsskolan 2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  
att  uppföra paviljong för tre klassrum,  
att  utöka investeringsanslaget för tekniska utskottet 2022 med  

1 350 000 kronor samt, 
att finansiering sker ur rörelsekapitalet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har påtalat behovet av ytterligare 
klassrum i en paviljonglösning och kommunstyrelsen beslutade 
18 januari 2022 att remittera ärendet till tekniska utskottet.  
 
Gröndalsskolan kommer till läsåret 2022 - 2023 och läsåret 2023 
- 2024 vara i behov av ytterligare tre klassrum, eventuellt under 
längre tid beroende på när Trälleborgsskolan och nya skolan på 
väster kan tas i bruk. Detta beror på att den planerade om- och 
tillbyggnationen vid Trälleborgsskolan har skjutits fram i tiden. 
Elever i årskurs 6, cirka 150 elever, som nu är placerade på 
Gröndalsskolan ska, när Trälleborgsskolan är klar, placeras på 
Trälleborgsskolan med inriktning för årskurserna 4-6. 
 
Antal elever: 
Läsår: 2020/ 2021 ca 505 elever + 23 elever grundsärskolan 
Läsår: 2021/2022 ca 550 elever + 24 elever grundsärskolan 
Läsår: 2022/2023 ca 570 elever + 22 elever grundsärskolan 
Läsår: 2023/ 2024 ca 570 elever + 24 elever grundsärskolan 
 
Det är redan idag mycket trångt på Gröndalsskolan, de flesta 
klassrum har en begränsning i rummet till 20 elever. 
Gemensamma ytor såsom korridorer, toaletter, matsal etcetera är 
dimensionerade för ett lägre elevtal än kommande behov. 
Vid Gröndalsskolan finns idag paviljonger utplacerade och 
skolan önskar att ytterligare en paviljong med tre klassrum 
etableras vid nuvarande ”paviljongskola”.  
 
Hyreskostnaden för paviljongerna är 560 000 kronor per år. 
Hyreskostnaden är fast i tre år.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Forts.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-04-28   

Justerare  

Kf § 51 (forts) 
 
Interhyreskontrakt upprättas mellan tekniska förvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Montageskostnaden av paviljongerna är 850 000 kronor. 
Förberedande markarbeten samt ledningsdragning (etablering) 
bedöms till 500 000 kronor.  
Kostnader för avetablering ingår i månadshyran. 
 
Hyreskontraktet för paviljongerna är preliminärt upphandlat som 
ett ”förhandlat förfarande utan föregående annonsering” av 
upphandlingsenheten. Upphandlingen kan avbrytas. Avtalet är 
upphandlat på en hyrestid om tre år och således är 
avskrivningstiden tre år. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2022-03-29 § 67  
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om uppförande av paviljong för tre klassrum,  
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om finansiering för investeringen i form av montage och 
etablering med 1,35 miljoner kronor samt   
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
utöka driftramen för barn- och utbildningsnämnden med 560 
000 kronor per år för att täcka den ökade hyran. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-19 § 147 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
att  uppföra paviljong för tre klassrum,  
att  utöka investeringsanslaget för tekniska utskottet 2022 med 1 
350 000 kronor samt, 
att finansiering sker ur rörelsekapitalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att  ge barn- och utbildningsnämnden budgetkompensation för 
utökad hyra från 2022 till 2024 med 560 000 kronor per år, 
att finansiering sker ut kommunstyrelsens pott för ökade 
hyreskostnader. 
 
 

 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ekonomiavdelningen  

176



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2022-10-26   

Justerare  

§ 73 Dnr: SN.2022.28 
 
Begäran om hyreskompensation för ökade 
kostnader i samband med nybyggnation av 
Jannelunds förskola och Trälleborgsskolan – 
kök/matsal. 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att hos kommunstyrelsen begära kompensation för ökade 
hyreskostnader för servicenämndens måltidsservice med anledning av 
nybyggnation av Jannelunds förskola och Trälleborgsskolan 
motsvarande 455 217 kronor för 2022 
att begära att kommunstyrelsen tillskjuter barn och utbildningsnämnden 
kompensation för ökade hyreskostnader för Jannelunds förskola och 
Trälleborgsskolan motsvarande 1 044 204 kronor från och med 2023 
 
    
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation eller 
renovering av kök, kan generera ökade hyreskostnader. Dessa kostnader 
ska enligt Plan för ekonomisk styrning – måltidsservice, räknas in i 
portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett (1) läggs på 
servicenämnden för att sen flyttas över till berörd kund/nämnd år två 
(2).  
Under 2022 har nybyggnation av Jannelunds förskola och 
Trälleborgsskolan påbörjats. Detta har medfört behov av att hyra 
köksmoduler som ska användas som evakueringslokaler för kök och 
matsal under tiden för nybyggnationen. 
Tekniska förvaltningen har via två nya hyresavtal angivit en preliminär 
hyra för Jannelunds evakueringslokaler från och med 2022-04-01 samt 
för Trälleborgsskolans evakueringslokaler för kök och matsal från och 
med 2022-08-01. 
Servicenämnden begär 455 217 kr i kompensation för ökade 
hyreskostnader för måltidsservice under 2022 samt 1 044 204 kr för 
internkunds/nämnds räkning (barn- och utbildningsnämnden) from 2023 
enligt beskriven kalkyl. Då hyrorna är preliminära kan servicenämnden 
när projektet är slut reglerat, återkomma med ytterligare begäran om 
kompensation. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2022-10-26   

Justerare  

Sn § 73 (forts)  
 

 

 
 
 
Servicenämnden har behandlat ärendet 28 september 2022 § 68 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att hos kommunstyrelsen begära kompensation för ökade 
hyreskostnader för servicenämndens måltidsservice med anledning av 
nybyggnation av Jannelunds förskola och Trälleborgsskolan 
motsvarande 455 217 kronor för 2022 
att begära att kommunstyrelsen tillskjuter barn och utbildningsnämnden 
kompensation för ökade hyreskostnader för Jannelunds förskola och 
Trälleborgsskolan motsvarande 1 044 204 kronor från och med 2023 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 

Kompensation 2022  till Serviceförvaltningen /Måltidsservice 455 217 kr
Jannelunds förskola
-nuvarande lokalkostnad 8 101 kr /månad
-ny lokalkostnad 13 134 kr /månad
Ökade lokalkostnader 5 033 kr /månad
Ökad kostnad 2022 ( 9 mån) 45 297 kr

Trälleborgsskolan
-nuvarande lokalkostnad 19 018 kr /månad
-ny lokalkostnad 101 002 kr /månad
Ökade lokalkostnader 81 984 kr /månad
Ökad kostnad 2022 ( 5 mån) 409 920 kr

Kompensation 2023 åt internkunden ( Barn- och utbildningsförvaltningen) 1 044 204 kr
Jannelunds förskola
-nuvarande lokalkostnad 8 101 kr /månad
-ny lokalkostnad 13 134 kr /månad
Ökade lokalkostnader 5 033 kr /månad
Ökad årskostnad 2023 60 396 kr

Trälleborgsskolan
-nuvarande lokalkostnad 19 018 kr /månad
-ny lokalkostnad 101 002 kr /månad
Ökade lokalkostnader 81 984 kr /månad
Ökad årskostnad 2023 983 808 kr
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Begäran om hyreskompensation för ökade kostnader i 
samband med nybyggnation av Jannelunds förskola 
och Trälleborgsskolan – kök/matsal 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation 
eller renovering av kök, kan generera ökade hyreskostnader. 
Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – 
måltidsservice, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna 
för år ett (1) läggs på servicenämnden för att sen flyttas över till 
berörd kund/nämnd år två (2).  

Under 2022 har nybyggnation av Jannelunds förskola och 
Trälleborgsskolan påbörjats. Detta har medfört behov av att hyra 
köksmoduler som ska användas som evakueringslokaler för kök 
och matsal under tiden för nybyggnationen. 

Tekniska förvaltningen har via två nya hyresavtal angivit en 
preliminär hyra för Jannelunds evakueringslokaler från och med 
2022-04-01 samt för Trälleborgsskolans evakueringslokaler för 
kök och matsal från och med 2022-08-01. 

Servicenämnden begär 455 217 kr i kompensation för ökade 
hyreskostnader för måltidsservice under 2022 samt 1 044 204 kr 
för internkunds/nämnds räkning (barn- och utbildningsnämnden) 
from 2023 enligt beskriven kalkyl. Då hyrorna är preliminära 
kan servicenämnden när projektet är slut reglerat, återkomma 
med ytterligare begäran om kompensation. 
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Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att hos kommunstyrelsen begära kompensation för ökade 
hyreskostnader för servicenämndens måltidsservice med 
anledning av nybyggnation av Jannelunds förskola och 
Trälleborgsskolan motsvarande 455 217 kronor för 2022 

att begära att kommunstyrelsen tillskjuter barn och 
utbildningsnämnden kompensation för ökade hyreskostnader för 
Jannelunds förskola och Trälleborgsskolan motsvarande 1 044 
204 kronor från och med 2023 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

 

Beata Olsson Annelie Andersson 
Förvaltningsekonom Förvaltningschef 

Kompensation 2022  till Serviceförvaltningen /Måltidsservice 455 217 kr
Jannelunds förskola
-nuvarande lokalkostnad 8 101 kr /månad
-ny lokalkostnad 13 134 kr /månad
Ökade lokalkostnader 5 033 kr /månad
Ökad kostnad 2022 ( 9 mån) 45 297 kr

Trälleborgsskolan
-nuvarande lokalkostnad 19 018 kr /månad
-ny lokalkostnad 101 002 kr /månad
Ökade lokalkostnader 81 984 kr /månad
Ökad kostnad 2022 ( 5 mån) 409 920 kr

Kompensation 2023 åt internkunden ( Barn- och utbildningsförvaltningen) 1 044 204 kr
Jannelunds förskola
-nuvarande lokalkostnad 8 101 kr /månad
-ny lokalkostnad 13 134 kr /månad
Ökade lokalkostnader 5 033 kr /månad
Ökad årskostnad 2023 60 396 kr

Trälleborgsskolan
-nuvarande lokalkostnad 19 018 kr /månad
-ny lokalkostnad 101 002 kr /månad
Ökade lokalkostnader 81 984 kr /månad
Ökad årskostnad 2023 983 808 kr
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Verksamhets- och driftbudget 2023 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2022 verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–
2025, §76. I enlighet med kommunallagen ska de år då val av 
fullmäktige har hållits i hela landet budgeten också fastställas av 
nyvalda fullmäktige. 

Till följd av stora förändringar i omvärlden har 
budgetförutsättningar uppdaterats avseende budgetår 2023. 
Driftbudgetplan för 2024–2025 kommer att uppdateras först i 
samband med budgetarbetet våren 2023. Den största 
förändringen 2023 jämfört med tidigare beslutad budget är 
ökade pensionskostnader till följd av högre inflation än 
förväntat. Skandia har gjort nya beräkningar av 
pensionskostnader vilket innebär ökade kostnader med 21,5 
miljoner kronor. Den finansiella kostnaden för uppräkning av 
pensionsavsättning ökar med 2,0 miljoner kronor.  Skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning har uppdaterats med den 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner, 
cirkulär 22:37. Den uppdaterade prognosen innebär att 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning sammantaget 
ökar med 3,7 miljoner kronor. Planenliga avskrivningar på 
anläggningstillgångar har uppdaterats utifrån investeringsutfall 
och prognos per delårsbokslutet i augusti 2022 vilket innebär 
lägre avskrivningskostnader med 6,0 miljoner kronor. Vidare 
har beräkningar uppdaterats av arvoden till följd av föreslagna 
förändringar i nämnds- och styrelseorganisationen. 

Med anledning av ovanstående förändringar avseende 
pensionskostnader, skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning, planenliga avskrivningar samt förändringar i den 
politiska organisationen minskar det budgeterade resultatet med 
totalt 14,5 miljoner kronor. 
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Uppdaterade budgetförutsättningar 2023, kronor

 

När budgeten behandlades under våren 2022 var vissa 
fördelningar av budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i 
enlighet med beslut av kommunstyrelsen och/eller i enlighet 
med befintliga rutiner. Dessa förändringar är endast av teknisk 
karaktär och påverkar inte det budgeterade resultatet utan är en 
omfördelning av tidigare avsatta medel. 

Tekniska justeringar som inte påverkar det budgeterade 
resultatet 

• Fördelning av budgetkompensation för de 
lönejusteringar som genomförts under avtalsrörelsen 
2022 från central lönepott 

• Överföring av löneökningskompensation från 
kostverksamheten och bemanning till internkunderna 

• Budgetkompensation för ökade hyreskostnader i 
samband med ny- och ombyggnation från centrala medel 

• Fördelning av budgetkompensation för ökat 
personalomkostnadpålägg hänförligt till ökade 
pensionskostnader 

• Fördelning av statsbidrag från finansiering till nämnd 
• Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till 

servicenämnden från och med 2023, KS 221115 
• Fördelning av kompensation VA-kollektivet enligt beslut 

KF §54–2022 (Delex) 

I samband med att kommunfullmäktige antog verksamhets- och 
driftbudget 2023 beslutades om ett antal uppdrag. Blanda annat 
fick samtliga nämnder i uppdrag att göra en översyn av 
upprättad verksamhetsplan med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. Samtliga nämnder 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning +3 713 000
Pensionskostnader -21 544 000
Finansiell uppräkning av pensionsavsättning -1 990 000
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar +6 000 000
Förändrad nämndsorganisation -630 000
Summa förändrade budgetförutsättningar -14 451 000
Tidigare budgeterat resultat, kf 220622 +58 797 000
Budgeterat resultat 2023 uppdaterat +44 346 000
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har genomfört ovanstående uppdrag och de uppdaterade 
verksamhetsplanerna finns på hemsidan, 
kommun.varnamo.se/budget2023nov. Verksamhetsplanerna och 
nämndernas mål ska inte antas av kommunfullmäktige utan 
utgör en beskrivning av mål och verksamhet de kommande åren 
utifrån tilldelade budgetramar. Nämndernas verksamhetsplaner 
kommer slutligen att uppdateras efter att beslut tagits avseende 
uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar. 
Övriga uppdrag redovisas i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut den 22 juni 2022. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att fastställa reviderad verksamhets- och driftbudget 2023 
avseende uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska 
justeringar, 

att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2023 
till oförändrat 21,52 procent samt 

attt i övrigt gäller de att-satser som beslutades av 
kommunfullmäktige den 22 juni 2022, §76. 
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Utfall

2021-11-01            

34 651 +152 +228 +165

Antal invånare 1/11 f g år Budget 34 644 34 803 35 031 35 196

Årsbudget Budget % av Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023  budget 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd 903 791 951 362 44,1% 951 189 943 365

Omsorgsnämnd 634 297 668 997 31,0% 676 044 674 276

Medborgarnämnd 153 623 161 114 7,5% 158 928 158 296

Teknik- och fritidsnämnd 92 926 101 420 4,7% 101 463 101 106

Samhällsbyggnadsnämnd 61 402 64 256 3,0% 64 273 64 290

Kulturnämnd 32 579 34 363 1,6% 34 518 33 923

Servicenämnd 40 818 44 322 2,1% 45 014 45 954

Upphandlingsnämnd 457 0 0,0% 0 0

Överförmyndare 2 255 2 321 0,1% 2 387 2 453

Kommunstyrelse - Campus 22 517 23 919 1,1% 23 753 23 587

Kommunstyrelse - Klf 97 113 102 431 4,8% 100 972 101 515

Kommunens revisorer,

Fastställd av kommunfullmäktige 220622 1 620 1 639 0,1% 1 658 1 677

Summa nämnder 2 043 398 2 156 144 100,0% 2 160 199 2 150 442

Reavinster vid försäljningar 0 0 0 0

Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 1 158 158 158 1 158

Centrala medel

(utfördelas till verksamheterna) 28 200 35 302 51 648 77 921

Centrala lönemedel

(utfördelas till verksamheterna) 31 152 45 770 97 770 150 770

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0

Pensioner 44 018 70 615 45 540 28 308

Kapitaltjänstintäkter -159 472 -167 445 -179 780 -200 996 

Verksamhetens nettokostn exkl 

avskrivningar 1 988 454 2 140 544 2 175 535 2 207 603

Avskrivningar/nedskrivningar 145 900 148 296 180 696 199 996

Verksamhetens nettokostnader 2 134 354 2 288 840 2 356 231 2 407 599

Årsbudget Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnad (omvänt 

tecken) -2 134 354 -2 288 840 -2 356 231 -2 407 599 

Skatteintäkter 1 805 400 1 899 015 1 961 991 2 032 079

Kommunalekonomisk utjämning och kommunal 

fastighetsavgift 420 952 439 152 457 994 459 214

Finansiella intäkter 10 250 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader -6 617 -17 131 -24 352 -30 791 

ÅRETS RESULTAT 95 631 44 346 53 652 67 253

Årets resultat 220622 58 797 54 282 67 883

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 1,9% 2,2% 2,7%

DRIFTBUDGET 2023-2025

1(18) 2022-11-24

184



Belopp i tkr 2023 2024 2025

Finansiering Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)
KS anslag för oförutsedda behov 2 000 2 000 2 000 KS

Medel till verksamhets- och kompetensutveckling. Medel beviljas 

av KS för endast ett år i taget och avser begränsade projekt.

5 000 5 000 5 000 KS

Medel anslagna för prisökningar
20 000 20 000 20 000 KS

Medel för hantering ändrade riktlinjer statsbidrag lärarlönelyftet

3 450 6 900 6 900 KS

Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd 

nämnd/utskott uitfrån utredning.

1 400 2 200 2 200 KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna 

lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd  

nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut 

tas av kommunstyrelsen. 3 252 15 248 41 521  KS

Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation 

av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 200 300 300 KLF

Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid -1 000 -1 000 0 KS

Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 KLF

Kundförluster 500 500 500 KLF

Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 100 100 100 KLF

SUMMA KOSTNADER 35 460 51 806 79 079

Central lönepott (inkl strukturförändringar och 

åtgärder osakliga löneskillnader) 45 770 97 770 150 770 KLF

SUMMA KOSTNADER 45 770 97 770 150 770

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för 

anställda 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 383 313 391 746 400 364

AFA-försäkring 0 0 0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-

KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 123 126 128

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0

Premie omställningsavtalet KOM-KL 1 311 1 340 1 369

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 343 351 358

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -385 090 -393 562 -402 220 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0

  BUDGETRAMAR 2023-2025

2(18)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Pensioner 
(År 2023 enligt beräkning av Skandia per 220930, 

Planår enligt budgetbeslut i 220622)

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -137 759 -131 769 -143 787 

Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 51 988 25 903 17 995

Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-

pålägg) 12 612 6 284 4 366

Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-

pålägg) 84 354 84 837 87 605

Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd 

ålderspension (täcks av PO-pålägg) 20 464 20 581 21 253

Ökade pensionskostnader nytt avtal och parametrar 0 0

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 996 895 1 130

Utbetalningar - intjänat SAP 0 0 0

Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 1 163 1 178 1 183

Utbetalningar  - intjänat före 1998 25 668 25 165 25 658

Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -960 -269 -558 

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar 

och förändrad avsättning 6 518 6 543 6 650

Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl 

särskild löneskatt 4 000 4 500 5 000

Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader 

utöver beräkning från Skandia 970 1 092 1 213

Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar 

handläggning av individuella val och utbetalningar) 600 600 600

SUMMA KOSTNADER 70 615 45 540 28 308

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till 

finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för 

kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, 

till 1,25 % under planperioden. -63 010 -63 010 -63 010 

Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -58 100 -58 100 -58 100 

Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning -10 835 -19 770 -37 886 

Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -27 400 -30 500 -33 600 

Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, 

enl SKR:s rekommendation för internränta) -10 100 -10 400 -10 400 

Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och 

anläggningsavgifter m m  (1,25%, enl SKR:s 

rekommendation för internränta) 2 000 2 000 2 000

SUMMA INTÄKTER -167 445 -179 780 -200 996 

Summa övrig verksamhet under Finansiering -15 600 15 336 57 161

3(18)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -116 896 -145 196 -161 396 

Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -27 400 -30 500 -33 600 

Nedskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -148 296 -180 696 -199 996 

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) 1 904 340 1 961 991 2 032 079

Slutavräkning skatteintäkter -5 325 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 

(+8 837 kr/inv, +9 180 kr/inv, +9 435 kr/inv) 307 554 321 585 332 074

Kostnadsutjämningsavgift (-1 320 kr/inv) -45 940 -43 123 -43 326 

Regleringsbidrag/-avgift 

(+1 526 kr/inv,+1 575 kr/inv, +1 281 kr/inv) 53 101 55 164 45 070

Generellt statsbidrag, föräldrarstödsprogram cirkulär 21:51, 

år 2022: 10 kr/inv, år 2023 och 2024: 19 kr/inv 661 661 0

Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0

LSS-utjämningsbidrag (+1 198 kr/inv) 41 709 40 140 40 329

Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, 

egen uppräkning för 2024-2025) 82 067 83 567 85 067

SUMMA INTÄKTER 2 338 167 2 419 985 2 491 293

 

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, 

varav 1 500 tkr/år 2021-2024, används för satsningar inom 

kulturområdet 4 000 6 000 6 000

Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0

Borgensavgifter 8 000 8 100 8 200

Övrigt - Räntor på kundfordringar 50 50 50

Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar 100 100 100

SUMMA INTÄKTER 12 150 14 250 14 350

Finansiella kostnader

Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal 

(inkl särskild löneskatt) -5 281 -2 502 -2 241 

Räntor på upptagna långfristiga lån -11 700 -21 700 -28 400 

Bankavgifter och övriga finansiella kostnader -150 -150 -150 

SUMMA KOSTNADER -17 131 -24 352 -30 791 

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 2 333 186 2 409 883 2 474 852

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  
(År 2023 är uppdaterad med underlag från beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-10-20, 

cirkulär 22:37. År 2024 och 2025 beräkning från underlag av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-

04-28, cirkulär 22:15) 

4(18)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Barn- och utbildningsnämnd
Föregående års ram 903 791 951 362 951 189

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+30) 1 794 0 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+20) 1 034 1 034 0

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+74) 0 1 610 1 610

Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (+19) 0 0 1 249

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöll 

Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2) 700 700 700

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget

Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv, år 2024: 86 kr/inv 730 2 272 0

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, 1 160 tkr i budgetram fr 2023, tas bort 

och ersätts med nedanstående bidrag: Extra studietid och utökad lovskola. 0 0 0

Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv från 2023 800 0 0

Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv 557 0 0

Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 70 0 0

Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv fr 2024 0 209 0

Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 0 35 0

Nationella minoritetsspråk, samordning, SKR cirkulär 21:34, borttag -3 kr/inv fr 2023 -104 0 0

Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024 0 -278 0

Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 139 140 0

Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023 70 -70 0

Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023 417 -417 0

Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande 

förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, 

evakueringslokalerna börjar användas år 2022 1 477 -1 477 0

Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 

år, 2021-2023 0 -272 -478 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -12 310 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 11 266 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 1 044 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 649 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas 

i avgiften till servicenämnden föregående år -1 096 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 1 325 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 14 094 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 

överförs till internkunderna 927 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021 D2 102 0 0

Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr. 

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. 0 -1 800 0

Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -3 000 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 

och 2022 -65 0 0
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ee/1643721062386/D2 Komp nytt kostdatasystem, Ks %C2%A7322, 211005.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från 

kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022 560 0 -560 

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Kommunledningsförvaltningen till Barn- 

och utbildningsförvaltningen. 34 0 0

Ökade insatser för elevhälsa och övriga stödfunktioner (kommunalt aktivitetsansvar) 1 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 926 939 953 080 950 742

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 603 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som 

överförs till internkunderna 31 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 13 130 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som överförs från 

serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet och bemanning 785 0 0

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola

År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr KS 221115 1 518 479 -1 997 

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök

År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks 221115 61 -20 -41 

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola

År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks 221115 6 833 -2 104 -4 729 

Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök

År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks 221115 984 -246 -738 

Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025. 

År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks 221115 478 0 128

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 951 362 951 189 943 365
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Omsorgsnämnd
Föregående års ram 634 297 668 997 676 044

 

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32

Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400

Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk 

närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till 

beröd nämnd (tidigare erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades 

sedan ut till nämnderna år 2) 300 300 300

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -7 408 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 7 585 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 416 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -250 0 0

Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning 

som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år -550 0 0

Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år 657 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 540 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 6 411 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 493 0 0

Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021 D2 101 0 0

Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34,

259 kr/inv 0 9 055 0

Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, 

år 2022 33 kr/inv, fr.o.m år 2023;65 kr/inv 2 261 0 0

Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning. 320 -70 0

Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning. 320 -70 0

Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning 650 -100 0

Tillfällig ramökning från och med 2022 (10 miljoner kronor) med successiv 

nedtrappning. 7 500 -2 500 -2 500 

Resursförstärkning servicebostad kv Ling 600 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 654 675 676 044 674 276

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 913 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna 39 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 10 833 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som 

överförs från serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet och 

bemanning 537 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 668 997 676 044 674 276
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ee/1643721062386/D2 Komp nytt kostdatasystem, Ks %C2%A7322, 211005.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Medborgarnämnd
Föregående års ram 153 623 161 114 158 928

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29

Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr.

Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023. -500 0 0

Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 -35 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -856 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 934 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 457 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden. -120 0 0

Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021 D1 750 -750 0

Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021 D3 900 -900 0

Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022 D10 565 -565 0

Människan bakom uniformen MBU, ks§3-2022, avslag D11 0 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 157 747 158 928 158 957

Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till servicenämnden fr.o.m 

2023. KS 221115 347 0 0

Kompensation för hyreskostnad för lokalen Turisten(Stadshuset).

Ks§257-2022 35 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 292 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 2 032 0 0

Bidrag som ingår i det generella statsbidraget:

Föräldrarstödsprogram, cirkulär 21:51, år 2023: 19 kr/inv, år 2024: 19 kr/inv 661 0 -661 

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 161 114 158 928 158 296
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ed/1643721062359/D1 Medel till social insatsgrupp, Ks %C2%A7310, 210921.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453ef/1643721062403/D3 Akutboende i V%C3%A4rnamo Ks %C2%A7341, 211019.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f6/1643721062555/D10 Utvecklingsmedel samordning TSI, Ks %C2%A718, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c307/1651569014220/D11 M%C3%A4nniskan bakom uniformen MBU, Ks%C2%A73, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Teknik- och fritidsnämnd
Föregående års ram 92 926 101 420 101 463

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8

Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -22 802 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 27 316 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 607 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -676 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 869 0 0

Föreningsvandringar, Ks 210525, §203. År 2022: 186 tkr -20 0 0

Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)

Återedovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. 0 0 -300 

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -350 0 0

Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-

2021, från 2023 ärende hänskjutet , utöver detta tillkommer kapitalkostnader. 

Beloppet kan bli annorlunda beroende på serietillhörighet. D9 1 100 0 -1 100 

Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025. D19 0 0 1 000

Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar,

KS§130-2022, hänskjuts till utredning avseende strategiskt uppdrag folkhälsa 

och social hållbarhet. D17 0 0 0

Resursförstärkning för planering och projektledning 850 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 99 859 101 463 101 106

Underhåll av Kärda multiarena, Ks§2250-2022 38 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 41 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 838 0 0

Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Teknik- och fritidsnämnd bildas, 

består av 9 ledamöter. Tekniska utskottet upphör 31 december 2022. 540 0 0

Kompensation VA-kollektivet enl beslut Kf§54-2022 (Delex) 104 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 101 420 101 463 101 106
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f5/1643721062524/D9 Fotbollsarena allsvenskt spel, ev ut%C3%B6kad driftram, Kf%C2%A7177, 211125.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30f/1651569014413/D19 Ny fotbollsarena och Finnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30d/1651569014349/D17 H%C3%A4lsosam aktiv livsstil Ks%C2%A7130, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd
Föregående års ram 61 402 64 256 64 273

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -3 570 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 2 811 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -1 

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 21 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 576 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till 

servicenämnden -87 0 0

Resursförstärkning för plan och byggsidan 700 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 844 64 273 64 290

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 280 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 1 132 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 64 256 64 273 64 290
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kulturnämnd
Föregående års ram 32 579 34 363 34 518

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12

Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3

Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20

Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27

Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018 -

25 tkr/år 25 25 25

Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid 

överflyttning till Gummifabriken, indexjustering 68 68 68

Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 

3 år, 2021-2023 0 0 -750 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 420 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 518 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 14 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott -5 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 347 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) 

för år 2021 och 2022 -25 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 700 0 0

Utökning av ytterligare ungdomscoach, Ks§39-2022 avslag D15 0 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvatlningen till kulturförvaltningen. 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 34 063 34 518 33 923

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 300 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 34 363 34 518 33 923

  BUDGETRAMAR 2023-2025

11(18)

194

https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Servicenämnd
Föregående års ram 40 818 44 322 45 014

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och 

ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som 

erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 

fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr 

direkt till till berörd nämnd 0 0 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -10 197 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 9 271 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 2 0 0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år -48 0 0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och 

bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år 1 647 0 0

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som 

betalas genom avgifter från internkunderna -1 982 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 12 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 2 209 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -1 420 0 0

E-tjänster projekt till och med 2022-12-31 (750 tkr) övegår till permanent 

fortsatt verksamhet 0 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -100 0 0

Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022. Återredovisning till 

kommunstyrelsen senast 30 april 2023. D7 248 -248 0

Flytt av investeringsbudget till driftbudget IT-center år 2022, Kf§24/2022 1 850 0 0

Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center. 

Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. D18 0 925 925

Microsoftlicenser, kostnadsökning, Ks §175-2022 D20 964 0 0

GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till 

servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare  

kostnader för licenser mm 196 0 0

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet 

hänskjutet Ks §4-2022 avslag D8 0 0 0

Resursförstärkning kommunens kontaktcenter 600 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 44 085 45 014 45 954

Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till servicenämnden 

fr.o.m 2023. KS 221115 -347 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 85 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och 

bemanning som överförs till internkunderna -70 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 1 891 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som 

överförs från serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet 

och bemanning -1 322 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 44 322 45 014 45 954
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f3/1643721062500/D7 Inspirationskock i m%C3%A5ltidsverksamheten Ks 1, 220118.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30e/1651569014381/D18 Organisation och l%C3%A5ngsiktig uppbyggnad av kommunens IT-centerKs%C2%A7115, 220405.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c310/1651569014494/D20 Microsoftlicenser till KS 220503.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f4/1643721062510/D8 Subventionera m%C3%A5nadskort inom kollektivtrafiken f%C3%B6r studenter, Ks%C2%A74, 220118.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Upphandlingsnämnd
Föregående års ram 457 0 0

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13

BUDGETRAM VÅRBUDGET 470 13 13

Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Upphandlingsnämnden 

upphör 31 december 2022. Ett näringsutskott under kommunstyrelsen 

bildas med ansvar för upphandling, mark- och exploateringsverksamhet 

samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. -470 -13 -13 

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 0 0 0
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Överförmyndare
Föregående års ram 2 255 2 321 2 387

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6

Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60

BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 321 2 387 2 453

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 2 321 2 387 2 453
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)
Föregående års ram 22 517 23 919 23 753

Tillskott och avdrag:

Ökad hyra inkl städ och elkostnader  för ytterligare lokaler i Gummifabriken 

etapp 2, indexjustering 64 64 64

Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 -102 0

Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 -115 -115 0

Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 0 -115 -115 

Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 115 0 -115 

Medfinansiering förskollärarutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. 

Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr. 0 -40 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 0 0 0

Förskollärarutbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 0 40 0

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 191 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 222 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 377 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach)  t.o.m 2022 enligt 

tidigare beslut -500 0 0

Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 

2023 250 0 0

Medel till finansiering av videoplattform, Ks§417-2021 D5 36 0 0

Resursförstärkning utbildningschef 900 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 573 23 753 23 587

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 5 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 341 0 0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 23 919 23 753 23 587
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f1/1643721062476/D5 Finansiering av videoplattform Ks %C2%A7417, 211214.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)
Föregående års ram 97 113 102 431 100 972

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155

Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (600 tkr) -850 600 0

Feriearbeten  (ingen årlig uppräkning) 0 0 0

Medarbetarundersökning 2023 och 2025 200 -200 200

Medborgarundersökning 2023 och 2025 90 -90 90

Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10

Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60

Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023 300 -300 0

Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025 150 -150 150

Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal  

(Gummifabriken), -67 -67 -67 

Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022.

Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. Fr.o.m år 2023, 200 tkr. -800 0 0

Medarbetardagar, vartannat år 1 000 -1 000 1 000

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år -1 081 0 0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år 1 087 0 0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år 8

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år 0 0 0

Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott 4 0 0

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 1 164 0 0

Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 

130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) -51 0 0

Årlig uppräkning av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna 32 8 8

Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a 

Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. -300 0 0

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 -200 0 0

Satsning för Trygghet och säkerhet 250 0 0

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks 

§211/2021(210525) för år 2021 och 2022 -15 0 0

Projekt Unga akdemiker, Ks §404-2021 D4 74 2 -76 

Koldioxidbudget, verktyg, Ks§422-2021 D6 70 0 0

Textning av sändningar från kommunfullmäktige, Ks§56-2022 D13 50 0 0

Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 -700 0 0

Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från 

kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen. -200 0 0

Certifiering av beställare, Ks§120-2022 D16 500 -500 0

Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Klf till Buf -34 0 0

Kvalificerad utredare 1 000 0 0

Medel för det strategiska arbetet med arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning - Värnamo kommun som attraktiv arbetsgivare 750 0 0

Kompetensutveckling yrkessvenska 1 000 0 -1 000

Resursförstärkning gemensam överförmyndarnämnd GGVV 200 0 0

BUDGETRAM VÅRBUDGET 100 969 100 959 101 502

  BUDGETRAMAR 2023-2025

16(18)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f0/1643721062449/D4 Projekt V%C3%A4rnamos Unga akademiker Ks %C2%A7404, 211130.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.25379de317e9faf46453f2/1643721062488/D6 Koldioxidbudget verktyg  Ks %C2%A7422, 211214.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c309/1651569014250/D13 Textning s%C3%A4ndingar kf Ks %C2%A722 220222.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30b/1651569014311/D15 Ungdomscoacher flytt av budget fr Klf till Kultur Kf%C2%A739, 220331.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c30c/1651569014333/D16 Certifiering best%C3%A4llare, Ks%C2%A7120, 220405.pdf


Belopp i tkr 2023 2024 2025

  BUDGETRAMAR 2023-2025

Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott 11 0 0

Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % 891 0 0

Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023.

Kommunstyrelsens presidium, var och en skall arvoderas till 100 %. 

Består av 13 ledamöter.

Ett näringsutskott under kommunstyrelsen bildas med ansvar för 

upphandling, mark- och exploateringsverksamhet samt näringslivsfrågor 

där kommunen är representerad. Består av 5 ledamöter. 560 13 13

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 102 431 100 972 101 515

17(18)
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Belopp i tkr 2023 2024 2025

Kommunens revisorer
Föregående års ram 1 620 1 639 1 658

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19

BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 639 1 658 1 677

BUDGETRAM HÖSTBUDGET 1 639 1 658 1 677

  BUDGETRAMAR 2023-2025

fastställd av kommunfullmäktige 220622

18(18)
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RESULTATBUDGET
Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 959 -1 989 -2 141 -2 175 -2 208
Avskrivningar -134 -146 -148 -181 -200

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 092 -2 134 -2 289 -2 356 -2 408

Skatteintäkter 1 757 1 805 1 899 1 962 2 032

Kommunalekonomisk utjämning m m 448 421 439 458 459

Finansiella intäkter 11 10 12 14 14
Finansiella kostnader -3 -7 -17 -24 -31

ÅRETS RESULTAT 121 96 44 54 67

BALANSBUDGET
Bokslut Budget Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31

Anläggningstillgångar 2 367 2 517 3 042 3 399 3 546

Finansiella anläggningstillgångar 24 24 25 27 30

Bidrag till statlig infrastruktur 9 9 9 9 9
Omsättningstillgångar 648 583 571 582 582

SUMMA TILLGÅNGAR 3 048 3 133 3 647 4 017 4 167

Eget kapital 1 711 1 741 1 789 1 850 1 923

Avsättningar 86 131 137 137 135

Långfristiga skulder 705 771 1 241 1 536 1 597
Kortfristiga skulder 546 490 479 494 512

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 048 3 133 3 647 4 017 4 167

Panter och ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 563 525 542 535 522

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) 2 887 3 100 3 200 3 300 3 400

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

KASSAFLÖDESBUDGET 
Budget Plan Plan

Belopp i mnkr 2023 2024 2025

Likvida medel vid årets början 100 100 100

Medel från årets resultat 44 54 67

Medel från årets avskrivningar 148 181 200

Årets investeringar (skattefinansierade) -591 -435 -215

Årets investeringar (exploatering) -26 -54 -49

Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -82 -103 -132

Årets investeringsinkomster (exploatering) 38 43 49

Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 9 9 9

Försäljning fastigheter 10 10 10

Tillkommande pensionsutbetalning nytt avtal -20 0 0

Nya lån / amortering 470 295 61

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 100 100 100

Låneram utifrån åtagande investeringsbudget 646 1 121 1 421 1 472

Beslutad låneram 1 100

Nuvarande lån uppgår till 520 mnkr (2022-05-24)

Solidarisk borgen med övriga medlemmar

202



Nyckeltal
Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift  (%) -97,9% -97,3% -96,6%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, 
exkl avskrivningar (%) 7,6% 1,6% 1,5%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
samt fastighetsavgift från f g år (%) 5,0% 3,5% 2,9%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk
utjämning samt fastighetsavgift  (%) 1,9% 2,2% 2,7%
Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) 
(+=överskott) -15 -6 5

Investeringar (-VA investeringar samt 75% exploatering) i
relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade 
investeringar  (%) 371% 226% 99%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år
(mnkr) (+=överskott) -436,2 -249,8 1,3

Soliditet, (%) 49% 46% 46%

2022-11-09
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MÅLAVSTÄMNING ‐ FINANSIELLA MÅL 

Resultat belopp i mnkr

År Årets resultat 
Justering enligt 
balanskravet

Resultat enligt 
balanskravet

Inlösen 
pensioner

Resultat exkl 
inlösen 

pensioner Skatt+gen stb %
Bokslut 2020 84,6 ‐4,7 79,9 0,0 79,9 2 081,5 3,8%
Bokslut 2021 121,2 ‐2,0 119,2 0,0 119,2 2 205,3 5,4%
Budget 2022 73,7 0,0 73,7 0,0 73,7 2 226,4 3,3%
Budget 2023 44,3 0,0 44,3 0,0 44,3 2 338,2 1,9%
Plan 2024 53,7 0,0 53,7 0,0 53,7 2 420,0 2,2%
Plan 2025 67,3 0,0 67,3 0,0 67,3 2 491,3 2,7%
SUMMA 444,8 ‐6,7 438,1 0,0 438,1 13 762,7 3,2% Det ekonomiska målet = +2,5% för perioden

Investeringar belopp i mnkr

År
Årets brutto‐ 
investeringar

Avgår: 
Affärsvht 

Avgår: 
Exploatering

Invest exkl 
affärsvht och 

75% av 
exploatering

Resultat exkl 
inlösen 

pensioner
Avskrivningar 
exkl affärsvht

Befolknings‐ 
förändring

Justerat 
utrymme p g a 
befolknings‐ 

ändning 1)

Resultat + 
avskrivningar+ 
befolknings‐ 
förändring

Resultat ‐ 
nettoinvest

Bokslut 2018  267,8 47,5 33,5 195,2 11,7 84,7 222 111 207,4 12,2
Bokslut 2019 310,6 45,9 25,4 245,7 6,7 88,0 132 66 160,7 ‐85,0
Bokslut 2020 244,5 44,0 34,8 174,4 80,0 101,1 0 0 181,1 6,7
Bokslut 2021 257,8 41,5 34,8 190,2 119,0 99,0 218,0 27,8
Budget 2022 500,7 65,1 63,4 388,1 73,7 118,5 192,2 ‐195,9
Budget 2023 699,4 82,2 26,4 597,4 44,3 116,9 161,2 ‐436,2
Plan 2024 592,6 103,2 54,1 448,8 53,7 145,3 199,0 ‐249,8
Plan 2025 396,0 131,7 49,0 227,6 67,3 161,5 228,8 1,3
SUMMA 3 269,4 561,1 321,4 2 467,3 456,4 915,0 1 548,4 ‐918,9

Det ekonomiska målet = > 0,0 för perioden
1) Belopp utgör 500.000 kronor per person i nettoökning av befolkningen under åren 2018‐2020.

2022‐11‐09
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

§ 76 Dnr: KS.2022.37 
 
Verksamhets- och driftbudget 2023 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2024-2025 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   fastställa verksamhets- och driftbudget för 2023 med 

verksamhets- och driftbudgetplan 2023–2025 enligt 
Alliansens budgetförslag daterat 2022-05-24,  

att   uppdra åt samtliga nämnder att senast 2022-10-30 göra en 
översyn av upprättad verksamhetsplan utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt plan 2024–2025 

att   tilldela respektive nämnd ett totalanslag för 
nettodriftskostnader 2023 som nämnden själv äger fördela 
till de verksamheter man ansvarar för, 

att   vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen 
samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna 
styrdokument beaktas,  

att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram metod för 
fördelning av central pott prisökningar till nämnder och 
utskott, redovisning till kommunstyrelsen senast 2022-12-
31, 

att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för 
utformning av ett strategiskt uppdrag avseende Värnamo 
kommun som en fortsatt attraktiv arbetsgivare – där både 
arbetsmiljö och kompetensförsörjning beaktas, redovisning 
till kommunstyrelsen senast 2022-12-31, 

att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för 
utformning av ett strategiskt uppdrag avseende folkhälsa 
och social hållbarhet i Värnamo kommun. I uppdraget 
omfattas bland annat samordning av nära vård, tidiga 
samordnade insatser, hälsosam uppväxt i Värnamo och 
ungdomscoacher, redovisning till kommunstyrelsen senast 
2022-12-31  

att   fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2023 
till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande 
till 2022.  

 
Reservationer 
Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Tero Väisänen 
(S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra Adesund 
(S) Lennart Palm (S), Anders Jansson (S), Gun-Britt Klingberg 
(S), Azra Muranovic (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Sellén 
Nilsson (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), Erik 
Gerdin (S), David Kolström (V), Linda Svensson (V) och Jörgen 
Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra 
Muranovics (S) yrkande.  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 76 (forts) 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025 ska fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2024–2025. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2024–2025. 
 
Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 
2024–2025. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 7 juni 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 7 juni 2022, § 211. 

 
Yrkanden 
  
Mikael Karlsson (C) med instämmande av Tobias Pettersson 
(M), Håkan Johansson (KD), Runar Eldebo (L), Glenn Lund 
(M), Maria Johansson (C), Karl-Mats Bodestad (M), Johan 
Hilding (C), Stefan Widerberg (C), Harris Sibonjic (C), 
Gabrielle Davidsson (C), Gottlieb Granberg (M), Inger Axelsson 
(C), Carina Källman (M) och Agnes Johansson (M) yrkar bifall 
till Alliansens förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 
samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Azra Muranovic (S) med instämmande av David Kolström (V), 
Susanne Andersson (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Selén 
Nilsson (S), Åke Wilhelmsson (S), Bo Svedberg (S), Sandra 
Adesund (S), Gun-Britt Klingberg (S) och Anders Ferngren (S) 
yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 
2024–2025.   
 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 76 (forts) 
 
Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 
till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 
Anders Ferngren (S) yrkar avslag på Alliansens förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025.  
 
Beslutsordning 
 
Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som 
huvudförslag.  

 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S), Jörgen Skärins (MP) 
och Jan Chereks (SD) yrkanden mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige 
utser Azra Muranovics (S) yrkande som motförslag. 
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) yrkande mot Mikael 
Karlssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Mikael Karlssons (C) förslag till beslut. 
 

 
Omröstning  

 
Omröstning begärs och genomförs med följande 
omröstningsordning. 
 

• Ja-röst för bifall till Alliansens förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 

• Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- 
och driftbudgetplan 2024–2025. 

 
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster mot 18 nej-röster. 8 
ledamöter avstår från att rösta. Se bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Mikael 
Karlssons (C) yrkande om bifall till Alliansens förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2024–2025. 
 

 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-11-08   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2022.38
  

  

 

 1 (1) 
 

Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024-2027 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunfullmäktige 2022-06-22, §77, antog 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 
beslutades att uppdra åt nämnderna att göra en översyn av 
upprättade projektblad så att dessa överensstämmer med den 
antagna investeringsbudgeten. Nämnderna har genomfört 
uppdraget enligt ovan och resultatet finns på följande hemsida: 
kommun.varnamo.se/budget2023nov.   

Investeringsbudgeten/planen har inte förändrats som helhet, 
totalsummorna är fortfarande de samma för varje år enligt 
tidigare beslut. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att fastställa investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2027. 
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Belopp i tkr

2023 2024 2025 2026 2027

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 590 777 435 324 215 304 200 430 210 033

INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR 699 383 592 646 396 004 293 830 318 733

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

INVESTERINGAR -47 000 -52 000 -58 000 -69 500 -52 000

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 652 383 540 646 338 004 224 330 266 733

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts. 

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

1(24)

2022-11-24
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Tekniska utskottet 519 949 376 952 159 141 148 748 159 645

Barn- och utbildningsnämnd 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

Omsorgsnämnd 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Medborgarnämnd 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Samhällsbyggnadsnämnd 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Kulturnämnd 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Servicenämnd 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Kommunstyrelse/Campus 810 630 455 810 630

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

SUMMA Skattefinansierad verksamhet 590 777 435 324 215 304 200 430 210 033

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

2(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(24)

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Skattefinansierad verksamhet, Tekniska utskottet

Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 2027

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning, Maskiner 

/Utrustning, Parker 50 570 40 420 27 541 26 470 26 470

Fritid 15 980 13 100 12 600 5 100 4 000

Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350

SUMMA Tekniska utskottet skattefinansierat 519 949 376 952 159 141 148 748 159 645

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

3(24)
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Teknisk förvaltning stab

Tekniska administration 

Inventarier TU TU 001
200001/

0002 100 100 100 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002/

0003 300 250 250 250 225

Lakvattenrening TU TU 109

200003/

1138/

0640 500 4 098 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 200005 696 3 000

Skyfallsvägar/översvämnings-

åtgärder
KF-

beslut KF 236 200004 2 000 2 647 5 000 2 000 2 000 70 000

SUMMA TU, Stab, Samhsk 3 596 10 095 5 850 2 850 2 825

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas 

skall startbeslut fattas av 

KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477f/1651553569403/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584780/1651553569415/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584781/1651553569427/TU109Lakvattenrening.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477d/1651553569368/KF027RensningavLagan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477e/1651553569388/KF236Skyfallsvagarovsvamningsatg.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 5(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 210001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Övergripande årliga anslag 

Gator och vägar 5 700 5 700 6 771 5 700 5 700

Gatuarbeten  vid 

ledningsförnyelse TU TU 225
210003/00

11 Finns under ovanstående rad 

Ledningsseparering el TU TU 226 210028 Finns under ovanstående rad 

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 210002 Finns under ovanstående rad 

Broar-viadukter TU TU 008
210005/

0024 Finns under ovanstående rad 

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009
210004/

0015 Finns under ovanstående rad 

Utsmyckning av rondeller TU TU 023
210030/

1133 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder för centrumutveckling TU TU 024 210017 Finns under ovanstående rad 

Väderskydd och hållplatser TU TU 015
210007/

0028 Finns under ovanstående rad 

Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 210046 2 000

Förstudie och byggnation  

infrastruktur Gummifabriken
KF-

beslut KF 024 210018 6 000 1 000 3 000

Ny förbindelse över järnvägen KF-

beslut KF 025 210016 300 000 10 000 10 000 280 000

Parkeringslösning i Värnamo 

centrum
KF-

beslut

KF 207

210070 52 000 1 000 1 000 50 000

Lagmansgatan 

Ouchterlonygatan
KF-

beslut KF 010 210064 11 000 11 000

Utreda o bygga trafiklösn kv 

Kärleken
KF-

beslut KF 008 210045 3 500 3 500

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 210060 800

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 210066 500 500

Infart ny fotbollsarena/ 

prostsjöområdet TU KF 035 210067 8 000 4 000

Vänsterkörfält Ny grundskola 

Väster TU KF 036 210068 2 200 1 100

Vänsterkörfält Borgen TU KF 037 210069 2 200 1 100

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-

beslut KF 243 5 000 5 000

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03a/1651219554900/TU017Belaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c043/1651219555037/TU225Gatuarbetenvidledningsf%C3%B6rnyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c044/1651219555050/TU226LedningssepareringEl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c035/1651219554811/TU007Forbattringargatortrottoarer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c036/1651219554827/TU008Broarviadukter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c037/1651219554842/TU009 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03c/1651219554927/TU023Utsmyckningavrondeller.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03d/1651219554944/TU024Atgarderforcentrumutveckling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c039/1651219554887/TU015Vaderskyddochhallplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03b/1651219554915/TU022Atgardernyhastighetsplan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c028/1651219554648/KF024ForstudieByggnInfrastrGummifabriken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c029/1651219554659/KF025Nyf%C3%B6rbindelseoverjarnvagen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2934162a1828c6b2e28a783/1667751964464/KF207ParkeringslosnVmocentrumrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2934162a1828c6b2e28a783/1667751964464/KF207ParkeringslosnVmocentrumrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584791/1651555010164/KF010LagmansgatanOuchterlonygatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c027/1651219554632/KF008UtredaochbyggatrafiklosnkvKarleken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03f/1651219554978/TU218Karlsdalvagbostadsomrade.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c040/1651219554992/TU219UtfVaxjovSmalandsg.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02c/1651219554698/KF035InfartNyfotbollsaProstomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02d/1651219554709/KF036VanstersvNygrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02e/1651219554726/KF037VanstersvfaltGrondalslBorgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c031/1651219554764/KF243TrafikatgardProstsjon.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 6(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 211001 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 211034 850 850

Säkra skolvägar TU TU 221 211016 500 100 100

Planskild cykelväg 

Silkesv/Halmstadv
KF-

beslut KF 253 5 000 0 5 000

Samåkningsparkering NÖ 

infarten TU TU 222 1 000 1 000

Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 211036 800 800 800 800 800

Tillgänglighetsåtgärder TU TU 010 210003 100 100 100 100 100

Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 1 500 1 500

Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 211009 8 000 7 680

GC ny grundskola väster TU KF 038 211032 8 000 2 000 2 000

Cykelparkering TU TU 227 211035 1 000 1 000

Belysning

Gatubelysning TU TU 016 212001 1 700 700 700 700 700

Belysning lekplatser TU TU 057 212012 1 000 500

6(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c034/1651219554799/TU006GCvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c033/1651219554787/TU005GcvagNydalavgen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c041/1651219555004/TU221Sakraskolvagar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c032/1651219554774/KF253PlanskcykelvSilkesvHalmstadsv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c042/1651219555015/TU222SamakningsparkNOinfarten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c03e/1651219554958/TU203CentrumfornyelseGaYtor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c038/1651219554870/TU010Tillganglighetsatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02a/1651219554673/KF033GCledVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02b/1651219554686/KF034GcledVmoBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c02f/1651219554739/KF038GcvagNyGrundskolaVaster.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c045/1651219555061/TU227Cykelparkering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479e/1651555151789/TU016Gatubelysning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58479f/1651555151806/TU057Belysninglekplatser.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 7(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Maskiner/Utrustning

Arbetsmaskiner 

produktionsavdelningen TU TU 025 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620

Övriga inventarier gata

och förråd TU TU 012 210006 600 600 600 600 600

Parker

Investeringar i parker och 

lekplatser TU

TU 030-

034 214001 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Laganstråket TU KF 019 214014 1 300 500 500 500 500

Investeringar enligt 

Bolaskogsmodellen TU KF 020 214004 100 100 100 100 100

Åbroparken/Enehagsparken,

upprustn, modernisering, gång- 

och cykelbro mm
KF-

beslut KF 014 7 500 7 500

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 500 500

SUMMA TU, Gator mm 50 570 40 420 27 541 26 470 26 470

7(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a1/1651555173664/TU025Arbetsmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a0/1651555173652/TU012Ovrinvgatoforrad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a5/1651555195311/TU030 Inv parkerochlekplatser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a3/1651555195282/KF019Laganstaket.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a4/1651555195296/KF020InvEnligtBolaskogsmodellen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a2/1651555195268/KF014AbroparkeEnehagsparken.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847a6/1651555195322/TU210FickparkenPlaten.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 8(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projekt

nr ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-

beslut KF 090 0 0 0

Toalett vid skatepark i Åbroparken TU KF 083 800 800

Aktvitetsområde större kransorter
KF-

beslut KF 017 220047 9 000 2 000 2 100 2 000 1 000 800

Ramtilldelning inventarier fritid TU TU 071 220001 3 000 3 000 3 100 3 100 3 200

Satsning spontanidrott kransorter TU

TU071 

(TU 211) 220005 Finns under ovanstående rad 

Satsningar Borgens anläggningar TU

TU 071 

(TU 212) 220017 Finns under ovanstående rad 

Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo 

simhall TU TU071 220001 Finns under ovanstående rad 

Konstsnö Borgen
KF-

beslut KF 012 220028 11 100 5 500 5 500

Forshedabadet
KF-

beslut KF 013 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-

beslut KF 015 5 000 5 000

Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas TU KF 016 220063 2 000 2 000

Ny isyta
KF-

beslut KF 250 0

Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat 

på utredning TU KF 249 220046 2 500 980 1 500

Ny simhall
KF-

beslut KF 263 352 000 1 000 1 000 350 000

Inventarier nya idrottshallar

(Park Arena och Västhorjaskolan) TU TU 228 220064 1 000 500 500

Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm TU TU 229 2 000 1 000 1 000

Extra omklädningsrum i Axelent arena TU TU 230 220065 2 000 2 000

Ombyggnad och renovering Sörsjö stall
KF-

beslut KF 251 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 15 980 13 100 12 600 5 100 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Ingår i KF 017 Aktivitetsområde större 

kransorter

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några

 länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584790/1651554093982/KF090motionssp%C3%A5rBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478e/1651553959651/KF083ToalettSkatepark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04a/1651219651310/KF017Aktivitetsytormotesplkransorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58478d/1651553959635/TU071inventarieridrottsanl%C3%A4ggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ce6/1667812320713/KF012KonstsnoBorgenrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c047/1651219651254/KF013Forshedabadet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c048/1651219651264/KF015BelaggnloparbFinnvedsvallen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c049/1651219651274/KF016IshallRydaholmBytesargplexiglas.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04b/1651553959612/KF249Atgstarkauppbassang.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2934162a1828c6b2e28a782/1667751870863/KF263Nysimhallrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ce9/1667813094328/TU228Idrottsinventnyaidrottshallarnarev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ce9/1667813094328/TU228Idrottsinventnyaidrottshallarnarev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93cea/1667813094339/TU229ByteavkylanlVmoRydaholmrev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6faa0b7b182c5f59fa93ceb/1667813094355/TU230ExtraomkladningsrumAxelentArenarev.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c04c/1651219651331/KF251OmbyggnrenovSorsjostall.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 9(24)

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

Fastighet

Övergripande årliga anslag 

fastighetsavdelningen TU 231001 24 450     24 950     25 450  27 450  28 450  

Energisparåtgärder TU TU 050 231001 Finns under ovanstående rad 

Oförutsedda 

fastighetsinvesteringar samtl 

förvaltningar TU TU 051 231005 Finns under ovanstående rad 

Säkerhetshöjande åtgärder, 

enl  larmpolicy TU TU 053 231011 Finns under ovanstående rad 

Ventilationsombyggnader TU TU 054 231014 Finns under ovanstående rad 

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 230002 Finns under ovanstående rad 

Planerat fastighetsunderhåll 

Reinvesteringar TU TU 056
231012/0

766 Finns under ovanstående rad 

Östboskolan omb 

förvaltningslokaler  Hus D
KF-

beslut KF 088

Flyttas till 

KF 209 Ombyggnad förvaltningslokaler

Ombyggnad till 

förvaltningslokaler 

Expoområdet Hus D & E
KF-

beslut KF 209 231071 50 000 2 500       20 000 27 000

Gröndalsprojektet, Ny 

bollhall/idrottshall, samt 

ombyggnader inom Folkets 

park, Park Arena
KF-

beslut KF 059 231045 75 000 22 264     16 000

Ny fotbollsarena
KF-

beslut KF 264 231084 210 000 72 500         96 000     40 000  

Omklädningsbyggnad 

Ljusseveka
KF-

beslut KF 265 6 000       

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-

beslut KF 054 231035 100 000 6 000       30 000 63 300

Borgenstugan ombyggnation
KF-

beslut KF 067 231073 1 mnkr år 2021, avsluta, nytt uppdrag senare

Personalutrymme 

arenaservice
KF-

beslut KF 256 231079 2 000 1 800

Matsal, personalutrymme 

gatapark
KF-

beslut KF 254 231080 5 000 4 000

Miljöhus kommunens 

fastigheter
KF-

beslut KF 255 231081 9 000 4 000 4 000

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06c/1651219788316/TU050Energisparatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06d/1651219788329/TU051Oforutseddafastighetsinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06f/1651219788359/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c070/1651219788371/TU054Ventilationsombyggnader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c071/1651219788386/TU055LokalvardStadTvattmaskiner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c072/1651219788398/TU056Planneratunderhallreinvesteringar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05d/1651219788120/KF209Ombf%C3%B6rvHusDoEOstboskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c054/1651219788006/KF059ParkArenaGrondalsprojFolkets park.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c069/1651219788271/KF264Nyfotbollsarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06a/1651219788286/KF265OmkladningsrumLjusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c052/1651219787979/KF054OmbyggnadStatshusetVmo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c064/1651219788207/KF256Personalutrymmearenaservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c062/1651219788182/KF254Matsalpersonalutrymmegatapark.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c063/1651219788195/KF255Miljohuskommunensfastigheter.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.

syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

KF-beslut

för att dessa 

budgetmedel skall kunna 

användas skall 

startbeslut fattas av KF.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/Kök

Ombygg FIGY kök TU KF 061 233004 36 000 2 000

Storköksutrustningar TU TU 052 233006 900         900         900      900      900      

Trälleborggskolan, kök, 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 240 233010 Projektet flyttat till Trälleborgsskolan KF 091

Åkanten nytt syfte
KF-

beslut KF 258 5 000 5 000

Rörstorpsskolans kök
KF-

beslut KF 259 15 000 15 000

Enehagens skolas kök 

renovering och ombyggnad
KF-

beslut KF 247 10 000 10 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola 

6avdelningar
KF-

beslut KF 085 234005 53 020 33 000    3 899      

Ny förskola i Värnamo nr 3,     

6 avdelningar
KF-

beslut KF 058 234012 48 920 30 000    2 087      

Ny förskola i Värnamo nr 4,      

6 avdelningar
KF-

beslut KF 075 234009 48 920 29 328    -         

Tillbyggnad av befintliga 

förskolor i Värnamo
KF-

beslut KF 223 234014 Avslutas ev nytt uppdrag

Ny förskola i Värnamo nr 6,      

4 avdelningar "Bolaskogen"
KF-

beslut KF 074 35 000 35 000

Pepparmyntan förskola större 

underhålls inv
KF-

beslut KF 260 234015 7 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Ny förskola Prostsjöområdet, 6 

avd
KF-

beslut KF 245 55 000 55 000

Ny förskola "Mossleplatån"    6 

avd
KF-

beslut KF 244 55 000 55 000

10(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c055/1651219788020/KF061FigyKokochMatsalRen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06e/1651219788341/TU052Storkoksutrustn.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c065/1651219788220/KF258AkantenNyttSyfte.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c066/1651219788232/KF259RorstorpsskKok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a73/1651610208147/KF247OmbyggnEnehagensskkok.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c059/1651219788071/KF085NyfskBredaryd6avdelningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c053/1651219787993/KF058 NyfskVmoNr3Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c057/1651219788046/KF075NyfskVmoNr4Avd6.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c056/1651219788034/KF074NyfskVmoNr 6Avd4Bolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c067/1651219788245/KF260Pepparmyntanfskuhinv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c060/1651219788156/KF245NyfskProstsjon6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05f/1651219788145/KF244NyfskMossleplat%C3%A5n6avd.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr
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Projekt-
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Projnr 
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Projekt
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för att dessa 

budgetmedel skall kunna 
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INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar

 till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 231017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bredaryds skola ny musiksal TU KF 097 235018 3 000 861

Skoltomt Bolaskogen TU TU 095 231036 0 274

Trälleborgsskolan utbyggnad, 

nya klassrum, matsal, 

musiksal, trafik-

/parkeringslösning
KF-

beslut KF 091 235021 200 000 100 000  44 001    

Nybyggnad av grundskola,

Värnamo västra, F-6 skola
KF-

beslut KF 224 235037 294 000 122 000  103 000  40 000 22 978

Nybyggnad av grundskola, 

"nästnästa skola"
KF-

beslut KF 246 300 000 300 000

Tånnö skola
KF-

beslut KF 261 6 000 6 000

Horda skola
KF-

beslut KF 266 15 000 8 000 7 000

Finnvedens Gymnasium, 

genomgripande ombyggnad 

lektionssalar, aula mm
KF-

beslut KF 069 235034 100 000 3 500 2 000 32 000 32 000 30 160

Ombyggnad Forsheda 

Högstadieskola
KF-

beslut KF 081 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och 

tillbyggnad
KF-

beslut KF 096 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 449 803 313 337 113 150 114 328 126 350
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c073/1651219788413/TU094UtemiljoSkolaFsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05c/1651219788109/KF097Bredarydssknymusiksal.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c074/1651219788451/TU095SkoltomtBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05a/1651219788083/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05e/1651219788131/KF224NybgrundskVmovastraF6skola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c061/1651219788168/KF246Nybyggnadavgrundskola2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c068/1651219788258/KF261Tannskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c06b/1651219788298/KF266TillbyggnHordask.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a72/1651610072829/KF069FigyOmbyggnLektionssalarAula.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c058/1651219788059/KF081OmbyggnadForshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c05b/1651219788095/KF096Rydaholmsskolaomochtillbyggnad.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Barn- och utbildningsnämnd

Inventarier 

Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 995 1 020 1 000 1 000 1 000 1 000

Förskola inventarier BUN BUN 004a 160100 784 784 840 840 900 900

Grundskola inventarier BUN BUN 004b 160201 2 016 2 016 2 106 2 260 2 260 2 260

Inventarier, Gymnasiet och 

vuxenutbildningen BUN BUN 009
160301-

160307 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401, 

160402 130 130 160 160 160 160

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 160003 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000

Inventarier, förskola väst MossleplatånBUN BUN 007 1 800 1 800

Inventarier Bolaskogens förskola BUN BUN 034 1 200 1 200

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 160102 1 500 200 1 100

Inventarier förskola Öst Magnusgatan BUN BUN 021 160106 1 500 200 700 400

Ny förskola "Södra Ljussevekan" 

Prostsjön BUN BUN 030 1 800 1 800

Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 160105 1 500 1 200 100

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 2 105

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 160209 5 200 200 3 100 1 700

Inventarier Idrottshall 

Gröndalsskolan ändrat namn till BUN BUN 010 160205 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 160201 1 200 1 200

Ny F-3 skola Väster BUN BUN 014 5 500 1 500 4 000

Inventarier, Finnvedens 

gymnasium BUN BUN 018 8 000 4 000 4 000

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola  BUN BUN 029 11 200 11 200

IT satsning BUN BUN 005
160501-

160509 15 670 8 860 10 850 11 230 11 500 11 500

Utemiljö skolgård UV-skydd BUN BUN 031 160211 500 750 500 500 500 0

Säkerhetshöjande åtgärder BUN BUN 033 160212 500 250

Gröndalsskolans renovering BUN BUN036 300 300

Pepparmyntan BUN BUN037 200 200

SUMMA BUN 24 745 22 860 22 156 26 990 23 320

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477a/1651552846072/BUN001Invforvaltning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cf/1649762445697/BUN004aForskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d0/1649762445707/BUN004bGrundskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584778/1651552846048/BUN009GymnasietVux.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d3/1649762445738/BUN011Kulturskolainv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ce/1649762445685/BUN002Arbetsmiljo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ea/1651469694992/BUN007fskMossleplat.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834df/1649762445859/BUN034fskBolaskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ec/1651469695017/BUN017fskBredaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ed/1651469695031/BUN021fskMagnusgatan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58477b/1651552846081/BUN030fskProstsjon.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d8/1649762445785/BUN022Forshedaskola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ee/1651469695042/BUN024fskEkenhaga.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e9/1651469694979/BUN006utbyggnadnyfsk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ef/1651469695054/BUN025Tralleborgssko.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584777/1651552846034/BUN010Parkarena.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834d4/1649762445748/BUN012InvSarskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845eb/1651469695004/BUN014NyskolaF3Vaste.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584776/1651552846017/BUN018InventarierFinnvedensgymnasium.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834db/1649762445818/BUN027RydaholmsSkola.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584779/1651552846061/BUN005ITsatsning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834dd/1649762445838/BUN031UtemiljoUVskyd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834de/1649762445848/BUN033Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f1/1651591717351/BUN036Grondalskolan.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c3f2/1651591717366/BUN037Pepparmyntan.pdf
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Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Omsorgsnämnd

Informationsteknologi

ON ON 002 170000 4 020 2 490 4 270 4 270 5 570

Larm och säkerhet

ON ON 004
170100-

170103 2 460 400 400 360 360

Inventarier, arbets-, medicin- 

och tekniska hjälpmedel ON ON 003
170200-

170210 5 280 5 310 4 500 4 500 4 500

Nya lokaler Expo ON ON 005 1 517 1 500

Nya grupp- och 

servicebostäder ON ON 006 750

SUMMA ON 12 510 9 717 10 670 9 130 10 430

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e0/1649762479941/ON002Informationsteknologi.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e2/1649762479967/ON004Larmochs%C3%A4kerhet.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e1/1649762479954/ON003Inventarierarbetsmedicinochtekniska hj%C3%A4lpmedel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e7/1651469377241/ON005InventariernyalokalerExpo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e8/1651469377251/ON006Nybyggnationgruppochservicebost%C3%A4der.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 14(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001

180001, 

180003, 

180004 485 485 485 485 485

IT-utrustning MBN MBN 002 180002 780 780 780 780 780

Robotiseringsprogram MBN MBN 003 180006 1 500 500 0 0 0

SUMMA MBN 2 765 1 765 1 265 1 265 1 265

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

14(24)

222

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e3/1649762504765/MBN001Inventarier.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e4/1649762504777/MBN002Itutrustning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834e5/1649762504788/MBN003Robotiseringsprogram.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 15(24)

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnad

Inventarier,

it-utrustning och möbler SBN

SBN 001 130001, 

130002 950 625 1 825 785 990

Mätintrument SBN SBN 002 130301 0 400 0 0 0

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 500 3 000 0 0 0

Utlarmning/kommunikation, 

räddningstjänst SBN SBN 102 130720 70 130 292 107 675

Fordon, Räddningstjänst

SBN SBN 103 130701 450 1 200 2 900 0 1 800

Räddningsmaterial, 

andningsskydd & 

skyddsutrustning SBN SBN 104
130730, 

130736 155 435 790 585 453

SUMMA SBN 2 125 5 790 5 807 1 477 3 918

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

15(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a74/1651611329995/SBN001Inventarierit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834a9/1649762183296/2SBN002Matinstrument.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834aa/1649762183310/4SBN101OvningsfaltRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ab/1649762183323/5SBN102UtlarmeringRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ac/1649762183336/6SBN103FordonRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584a75/1651611330010/SBN104AndningsskyddRTJ.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 16(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 125 150 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 240 240 240 240 240

Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 1 000 800 0

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 2 080 2 070 2 400 700 700

SUMMA KN 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

16(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c8/1649762417490/KN001Projektbl2023150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834c9/1649762417501/KN002Projektbl2023150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cb/1649762417523/KN004Projektbl 2023150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cc/1649762417534/KN006prjbl2023bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ca/1649762417512/KN003Projektbl2023150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834cd/1649762417545/KN007prjbl2023tu150004.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 17(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Servicenämnd

Inventarier SN SN 001 140000 400 80 80 90 90

IT utrustning SN SN 002 140002 420 225 230 335 405

Skrivare/kopiatorer efter skrivar-

kartläggning överflyttade från 

nämnderna till SN SN SN 039 140003 3 410 1 185 100 100 600 100

Måltidsservice

Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 144000 1 620 1 310 770 605 680

Logistik

Lösen av förvaltningars  minibussar
SN

SN 032 145000 80 80 80

Fordon understigande 3,5 ton
SN

SN 033 145001 500

Utbyggnad laddinfrastruktur
SN

SN 035 145002 500 500 500 500 500

Snabbladdare till bilpoolen SN SN 040 145006 700

Produktionsskrivare till interntryckeri SN SN 037 145005 600

It-avdelningen

Programvara centralt SN SN 004 141004 Hanteras i driftbudgeten

Bra digital arbetsplats

SN SN 017

141002,

141010,

141019 950 1 050 500 500 1 000

Stabil och pålitlig leverans av system 

och tjänster SN SN 018 141020 6 650 2 400

Säker digital identitet och åtkomst SN SN 026

141006,

141007,

141016 1 000 1 000 500 500

Tillräcklig uppkoppling

SN SN 028 141018 2 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 141006 Hanteras i driftbudgeten

Innovation och verksamhetsutveckling SN SN 038
141017, 

141021 1 500 1 000

SUMMA SN 17 925 8 445 7 760 5 810 5 375

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar 

till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

17(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b9/1649762205760/SN001InventarierSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b8/1649762205743/SN002ITutrustningSF.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b7/1649762205730/SN039Utbyteavskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b6/1649762205717/SN011InventMaltidsservice.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b5/1649762205704/SN032Losenminibussar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b4/1649762205693/SN033Fordonunderstigande.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b3/1649762205681/SN035Utbyggdladdinfrastruktur.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845f5/1651471113121/SN040Snabbladdaretillbilpoolen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b2/1649762205669/SN037Produktionsskrivare.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b1/1649762205656/SN017Bradigitalarbetsplats.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834b0/1649762205642/SN018Stabilopalitligleverans.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834af/1649762205629/SN026Sakeridentitetoatkomst.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ae/1649762205617/SN028Tillrackliguppkoppling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5834ad/1649762205604/SN038Innovationoutveckling.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 18(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk 

utrustning Campus KS/CA KS 101

100901

100902

100903 810 630 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 810 630 455 810 630

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

18(24)

226

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd583491/1649761945605/KS101Campus.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 19(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Proj.nr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

KS:s anslag för investeringsavvikelser 

och mindre tillkommande investeringar KS KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering, fördelas efter 

beslut i KS KS KS 006 100002 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunlednings-

förvaltning

Inventarier och it-utrustning till 

kommunledningsförv. KS/KLF KS 001
100100/

100101 360 360 360 360 360

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga 

nämnder KS/KLF KS 015 100102 150 50 50 100 150

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 6 118 1 033 655

Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 610 410

Arkivsystem KS/KLF KS019 690

Kommunövergripande IT-system

(nedanstående IT-system samlat) KS/KLF KS020 1 250 650 650 650 650

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 Ingår i ovanstående rad

Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 Ingår i ovanstående rad

Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 Ingår i ovanstående rad

HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 Ingår i ovanstående rad

Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100128 Ingår i ovanstående rad

SUMMA KS/KLF 5 703 4 905 3 560 3 610 3 660

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några 

länkar till projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

19(24)

227

https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e0/1651469254443/KS005KSinvesteringsavvikelser.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e1/1651469254452/KS006KSforstudierprojektering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845de/1651469254418/KS001InventarierochIT.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e3/1651469254473/KS015Lasplattorfortroendevalda.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845df/1651469254431/KS002HRsystemupphandling.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e2/1651469254463/KS011Ekonomisysteminklehandel.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e5/1651469254492/KS019Arkivsystem.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845e6/1651469254503/KS020Kommunovergripit.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 20(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Kommunstyrelsen

EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS

KS101 

(005) 400001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/ 

Arkeologi/Geotekn KS

KS102 

(006) 400004 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Medfinansieringsavtal väg 27, 

trafikpl Bredasten KS KS140 8 100 0 8 100 0 0 0

BOSTÄDER

Norra Helmershus - bostäder KS KS103 

410011 

(2888/13

212) 42 200 26 000 11 000 700

Södra Helmershus 5:89 bostäder KS KS 111 410013 23 000 5 000 500

"Södra Ljusseveka" Värnamo - 

bostäder

KS KS104 

410001 

(2888/ 

13208) 21 300 3 000 16 000 300

Mossleplatån,Del av Mossle 16:20 

"Söder sjukhuset" 

flerbostadshus/villor

KS KS105 

410006 

(2888/ 

13206) 64 000 1 000

Värnamo 14:76, Tre Liljor KS KS 112 410014 5 000 3 000

Rörstorp 6:3, villatomter KS KS 113 410015 6 200 4 922 400

Nöbbele del av 7:2; Söder om 

Nöbbele Herrgård KS KS 114 410016 3 500 1 500

Kv. Gåsen m fl i Värnamo KS KS115 410017 3 000 1 000

Västra Bangårdsområdet Värnamo KS KS107 410018 26 000 5 000 20 000

Bor, bostäder KS KS108 410020 12 500 4 000 8 000 500

Rydaholm Sävrarp, Östhamra KS KS116 500 0

Rydaholm  - bostäder KS KS109 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS KS110 410000 1 000 1 000 1 000
Asfalteringsuppdrag på gamla 

exploateringsområden KS KS117 400006 3 000 1 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
Beslutad av kommunfullmäktige 220622,

inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

20(24)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845c9/1651469184731/KSMEXX101Markforvarv.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ca/1651469184750/KSMEXX102Arkeologi mm.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd584770/1651509901559/KSMEXX140Medfinvtalvag127Bredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cb/1651469184759/KSMEXX103NorraHelmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d2/1651469184852/KSMEXX111Sodra Helmershus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cc/1651469184770/KSMEXX104SodraLjussevekeProstskogen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cd/1651469184786/KSMEXX105Mossle.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d3/1651469184862/KSMEXX112VarnamoTreLiljor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d4/1651469184872/KSMEXX113Rorstorp63.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d5/1651469184881/KSMEXX114Nobbele.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d6/1651469184891/KSMEXX115GasenVindruvanmfl.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845ce/1651469184802/KSMEXX107VarnamoBangardsomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845cf/1651469184815/KSMEXX108Bor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d0/1651469184828/KSMEXX109Rydaholmbost.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d1/1651469184841/KSMEXX110Ovrorterbostader.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d7/1651469184903/KSMEXX117Asfalteringsuppdgamlaexplomr.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 21(24)

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027
Beslutad av kommunfullmäktige 220622,

inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

VERKSAMHETER

Sörsjö 3:1 del av KS KS137 420004 29 000 3 000 24 200

Bredasten etapp 4 KS KS141 68 000 3 000 25 000 40 000

Bredaryd, Ängarna mm KS KS132 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS KS133 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde KS

KS134 

(026-027) 9 500 9 000
Rydaholm, nytt 

verksamhetsområde KS KS135 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS KS136 1 000 1 000

26 422 54 100 49 000 32 200 66 000

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder 500000 -25 000 -25 000 -31 000 -42 500 -25 000

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter 500000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering 500000 -3 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

-38 000 -43 000 -49 000 -60 500 -43 000 

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & 

EXPLOATERINGAR

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL 

MARK & EXPLOATERINGAR
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https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dc/1651469184960/KSMEXX137DelavSorsjo3_1vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845dd/1651469184974/KSMEXX141Bredastenetapp4vht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d8/1651469184912/KSMEXX132Bredarydvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845d9/1651469184925/KSMEXX133Forshedavht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd58476f/1651509901542/KSMEXX134Borvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845da/1651469184938/KSMEXX135Rydaholmvht.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5845db/1651469184950/KSMEXX136Ovrortervht.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt

märkta

med:

VA (blandat övergripande)

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 301015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Övervakningssystem VA TU TU 100

301002/

0021 500 500 500 500 500

Vattenkiosker TU KF 155 301025 1 000

Övriga inventarier VA TU TU 107

301001/

0649 400 400 400 400 400

Betäckn, brunnar TU TU 115 301021 300 300 300 300 300

Förstärkning detaljplaner
KF-

beslut KF 122 301018 22 750 12 000 6 000 5 000 5 000

VA Hamra
KF-

beslut KF 130 301016 23 000 0 9 000 12 000

VA Herrestad
KF-

beslut KF 131 304065 23 000 0 8 000 12 000

Industriområdet Minken/Mården TU KF 123 304085 2 000 2 000

Vatten

Vattenverk övriga orter TU TU 102

302002/

0614 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reservtäkt Hindsen
KF-

beslut

KF 142,

KF 126,

KF 151 301019 54 200 8 600 22 600 21 500

Reservvattentäkt Hindsen
KF-

beslut KF 142 301004 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation 

och råvattenledning
KF-

beslut KF 126 302012 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

VA nv Hindsen huvudledning KF-

beslut KF 151 301019 Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen

Vattentornet renovering
KF-

beslut KF 121 302005 15 000 9 500 5 000

Vattenverk utbyte av barriär UV-

ljus TU KF 141 302001 1 384

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 303012 3 500 3 500

Skalskydd Ljusseveka TU TU 119 302009 1 000

Renovering Gällaryds vattenverk TU KF 143 302010 2 000 2 000

Armaturgatan (Bor) VPU TU KF 156 1 500 1 500

Ny brunn Ljusseveka TU KF 157 302011 2 000 1 000

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c076/1651219870443/KF120Vattenmatarebytaabonnent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08a/1651219870742/TU100OvervakningssystemVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c090/1651219870846/TU107OvrigainventarierVA.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c092/1651219870877/TU115betackningbrunnar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c078/1651219870470/KF122forstarkningdetaljplaner.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07b/1651219870520/KF130VAHamra.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07c/1651219870533/KF131VAHerrestad.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c079/1651219870482/KF123IndustriomradeMinkenmarden.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08b/1651219870760/TU102Vattenverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cd/1651560378226/KF142 Reservvattent%C3%A4kt Hindsen.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07a/1651219870505/KF126ReservtaktHindsenpumpstatorav.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c084/1651219870656/KF151VAnvHindsenhuvudledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c077/1651219870456/KF121Vattentornetrenovering.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07f/1651219870584/KF141VattenverkutbytebarriarUVljus.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c094/1651219870901/TU117Ljussevekabyteavkol.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c096/1651219870955/TU119 Skalskydd Ljusseveka.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c080/1651219870600/KF143RenoveGallarydsvattenverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c087/1651219870702/KF156ArmaturgatanBorVPU.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c088/1651219870716/KF157NybrunnLjusseveka.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.

Avlopp

Övriga årliga anslag Avlopp 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Reningsverk övriga orter TU KF 154 301022 Finns under ovanstående rad 

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 301020 Finns under ovanstående rad 

Avloppspumpstationer TU TU 103

303003/

0005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gasmotor Pålslund
KF-

beslut KF 160 4 000 4 000

Ohs avloppsreningsverk TU KF 112 303002 4 500 3 500

Ny pumpstation Åminne TU KF 146 303011 3 000 3 000

Nydala SBR-verk TU KF 152 303014 3 000 3 000

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-

beslut KF 145 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-

beslut KF 111 1105 7 500 500 7 000

Ledningsnät

Ledningsförnyelse TU TU 104

304050/

0020 19 500 19 500 22 500 25 000 27 500

Underhållsinvestering ledningsnät TU KF 158 304086 Tas bort som investering, belastar driftbudgeten

Brandposter TU TU 105

301003/

0014 200 200 200 200 200

Servisledningar TU TU 106 0016/ 0017 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114

304004/

0645 700 700 700 700 700

Dagvattenanläggningar
KF-

beslut KF 153 304077 750 1 000 1 000 1 000 1 000

LTA-pumpar TU TU 116 303013 300 300 300 300 300

Överföringsledning Värnamo-Bor
KF-

beslut KF 136 304007 51 000 2 922 20 000 21 000

Dubbelmatning, Vråen-Bredasten
KF-

beslut KF 148 304082 5 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-

Vråens vattentorn
KF-

beslut KF 150 5 500 5 500

Ny matning av vatten till 

högzonen, Värnamo
KF-

beslut KF 137 304083 13 500 5 000 8 000

Renovera gamla ARV Bor TU KF 159 301024

SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 82 184 103 222 131 700 61 200 42 700
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https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c086/1651219870688/KF154Reningsverkovrigaorter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c095/1651219870927/TU118Ovrinventarieroavlopp.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08c/1651219870779/TU103Avloppspumpstationer.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c089/1651219870728/KF160GasmotorP%C3%A5lslund.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cc/1651560378215/KF112Ohsavloppreningsverk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847ce/1651560378238/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.2477a1ec17f6961bd5847cf/1651560378248/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c081/1651219870613/KF145BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c075/1651219870423/KF111VarnamopumpstationP2.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08d/1651219870792/TU104Ledningsfornyelse.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08e/1651219870805/TU105Brandposter.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c08f/1651219870825/TU106Servisledningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c091/1651219870865/TU114FlodesmatningVAledning.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c085/1651219870671/KF153Dagvattenanlaggningar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c093/1651219870890/TU116LTApumpar.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07d/1651219870548/KF136OverforingslednVarnamoBor.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c082/1651219870629/KF148DubbelmatnVraenBredasten.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c083/1651219870642/KF150DubbelmLjussevekaVraensvattent.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.6661639917f694615c0c07e/1651219870565/KF137NymatnvattenhogzonenVarnamo.pdf
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Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr 

KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid

Beslutad av kommunfullmäktige 220622,
inför beslut i Kf 221124 har uppdateringar av några länkar till 

projektblad gjorts.

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

KF-beslut

för att dessa budgetmedel 

skall kunna användas skall 

startbeslut fattas av KF.
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

24(24)
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

§ 77 Dnr: KS.2022.38 
 
Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 
2024-2027 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2023 

samt investeringsplan 2024–2027 enligt Alliansens 
budgetförslag daterat 2022-05-24, 

att   uppdra åt samtliga nämnder att senast 2022-10-30 göra en 
översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut 
som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 
2023 och investeringsplan 2024–2027, 

att  nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera 
eventuellt tillkommande driftkostnader samt 

att  de anslag som finns för respektive projekt i 
investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet 
projekt. 

  
Reservationer 
Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Tero Väisänen 
(S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra Adesund 
(S) Lennart Palm (S), Anders Jansson (S), Gun-Britt Klingberg 
(S), Azra Muranovic (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Sellén 
Nilsson (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), Erik 
Gerdin (S), David Kolström (V), Linda Svensson (V) och Jörgen 
Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra 
Muranovics (S) yrkande. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 ska 
fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2023 
samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till investeringsbudget 2023 
samt investeringsplan 2024–2027. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 7 juni 2022. 
 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 77 (forts) 
 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 7 juni 2022, § 212. 
 

Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) med instämmande av Tobias Pettersson 
(M), Håkan Johansson (KD), Runar Eldebo (L), Glenn Lund 
(M), Maria Johansson (C), Karl-Mats Bodestad (M), Johan 
Hilding (C), Stefan Widerberg (C), Harris Sibonjic (C), 
Gabrielle Davidsson (C), Gottlieb Granberg (M), Inger Axelsson 
(C), Carina Källman (M) och Agnes Johansson (M) yrkar bifall  
Alliansens förslag till investeringsbudget 2023 samt 
investeringsplan 2024–2027. 
 
Azra Muranovic (S) med instämmande av David Kolström (V), 
Susanne Andersson (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Selén 
Nilsson (S), Åke Wilhelmsson (S), Bo Svedberg (S), Sandra 
Adesund (S), Gun-Britt Klingberg (S) och Anders Ferngren (S) 
yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  

 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  
 
Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 
till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  

 
Beslutsordning 
 
Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som 
huvudförslag.  
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S), Jörgen Skärins (MP) 
och Jan Chereks (SD) yrkanden mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige 
utser Azra Muranovics (S) yrkande som motförslag. 
 
Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) yrkande mot Mikael 
Karlssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Mikael Karlssons (C) förslag till beslut. 
 
Beslutsordning 
 
Omröstning begärs och genomförs med följande 
omröstningsordning. 
  
    
 
 
   Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-06-22   

Justerare  

Kf § 77 (forts) 
 

• Ja-röst för bifall till Alliansens förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–
2027. 

• Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–
2027. 

 
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster mot 18 nej-röster. 8 
ledamöter avstår från att rösta. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Mikael 
Karlssons (C) yrkande om bifall till Alliansens förslag till 
investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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Forskarnas förord på engelska

Where are we now?

The past five years have witnessed a suite of key

updates in both the political framing and scientific

understanding of climate change. Whilst the central

message remains unchanged, some of the

refinements have implications for the levels of

cumulative carbon dioxide that can be emitted, and

subsequently for the carbon budgets downscaled to

the national and regional level. In addition to these

political and scientific refinements, and

notwithstanding the Covid-induced drop in

emissions during 2020, global fossil fuel use has

continued to rise. Perhaps even more disturbing, is

how emissions within so-called progressive

industrialised nations have remained stubbornly

high. Almost seven years on from the 2015 Paris

Agreement, no country is even approaching the

scale of leadership and action necessary to meet

our agreed temperature and equity commitments.

A chronology of change

Following on from the Paris Agreement and the

tightening of the international commitment to

“pursue … 1.5°C” as well as stay “well below 2°C”, the

IPCC developed its Special Report on 1.5 (SR1.5).

This made clear the devasting scale of climate

impacts that would occur at just 1.5°C of warming,

and how these were only set to intensify

considerably as warming approached 2°C. Building

on both the Paris commitments and SR1.5, in

November 2019 the EU, on behalf of its (then) 28

member states, declared a “climate emergency”. In

May 2021, the G7 Climate and Environment

communiqué, followed by the November Glasgow

COP26 (and Glasgow Climate Pact), reinforced the

need to tighten the mitigation agenda to “keep 1.5°C

alive”. Coincident with the clear trajectory of

tightening political commitments towards 1.5°C, the

IPCC’s Assessment Report 6 (AR6) was published.

This report updated the carbon budgets previously

presented in SR1.5, providing a new set of values to

inform the mitigation agenda.

So what are the new changes?

The carbon budget values for a good chance of 2°C,

as presented in the IPCC’s latest AR6 report are,

other things being equal, around 20% larger than

those previously presented in SR1.5. There are two

key reasons for this. First a small level of ‘earth

system feedbacks’ is now included in the headline

budgets, with a much larger uncertainty range

described (these uncertainties are not included in

the headline values). In SR1.5, no such direct

inclusion occurred, with the earth system feedbacks

provided as a separate value. This change to which

feedbacks are (and are not) included has a relatively

small but important impact on the level of headline

budgets. The second change relates to what is called

the climate sensitivity. Here the latest science

suggests a slightly lower value than previously

thought, i.e. a little more CO2 can be emitted for any

given temperature rise. 

However, whilst for a given year the 2°C headline

budgets in AR6 are 20% larger than in SR1.5, it is

important to understand that the absolute

(published) values in the former are for 2018 and

the latter for 2020. In these two years an additional

80 billion tonnes of carbon dioxide was emitted,

with a similar quantity again emitted between 2020

and 2022.

What does this mean for Sweden?

The repercussions of these updates for Sweden, is

that the carbon budget for a good chance of 2°C

from 2022 has changed little from the one we had

before for 2020. However, it is important to

acknowledge, that improved scientific

understanding suggests that the impacts of 1.5°C

are set to be more severe than previously

anticipated. Consequently, the budget values and

mitigation rates presented here should be seen as

the absolute minimum that are required if we are to

make our fair contribution to the commitments

enshrined in the Paris Agreement.

Kevin Anderson and Isak Stoddard, Mars 2022
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Forskarnas förord på svenska

Var står vi nu?

De senaste fem åren har inneburit en rad viktiga

förändringar, av såväl den politiska inramningen

som den vetenskapliga förståelsen av klimat -

förändringarna. Medan det centrala budskapet

förblir oförändrat, får en delvis justerad förståelse

konsekvenser för vilka nivåer av kumulativ koldioxid

som kan släppas ut, och följ aktligen för storleken på

de koldioxid budgetar som fördelas till nationell och

regional nivå. Utöver den justerade förståelsen, och

bortsett från den av Covid-19 påverkade utsläpps -

minskningen 2020, har användandet av fossila

bränslen fortsatt att öka. Kanske ännu mer oroande,

är att utsläppen inom så kallade progressiva

industri länder envist ligger kvar på höga nivåer. 

Nästan sju år efter Parisavtalets undertecknande

2015, har inget land ens närmat sig den grad av

ledarskap och handlingskraft som är nödvändig om

vi ska efterleva de temperatur- och rättvise-

åtaganden som vi har enats om.

Kontinuerliga åtstramningar av de politiska

målen

Efter Parisavtalet och dess åtstramade

internationella åtagande att “sträva efter… 1.5°C”

liksom att hålla temperatur ökning “väl under 2°C”,

tog IPCC fram sin särskilda rapport om 1.5-

gradersmålet (SR.1.5). Där framgick tydligt vilka

förödande konsekvenser som redan 1.5°C upp -

värmning skulle få för klimatet, liksom hur dessa

skulle intensifieras avsevärt allteftersom upp -

värmningen närmade sig 2°C. I november 2019,
grundat på både Parisavtalet och SR.1.5, utlyste EU

klimatnödläge å 28 medlemsländers vägnar. I maj

2021 inskärpte G7-ländernas klimat- och

miljökommuniké behovet av åtstramade agendor

för att “hålla 1.5° C vid liv”, en linje som följdes av

COP26 i Glasgow i november (och klimatpakten i

Glasgow). Samtidigt med den tydliga åtstramningen

av politiska åtagande mot 1.5°C publicerades IPCC:s

sjätte utvärderings rapport (AR6). Denna rapport

uppdaterade koldioxid budgetarna från SR.1.5 och

tillhandahöll nya ingångsvärden för omställningen.

Så vad är nytt?

De koldioxid budgetar som med god chans når 2-

gradersmålet är cirka 20% större i IPCC:s senaste

AR6-rapport, än de som tidigare presenterades i

SR.1.5. Det finns två huvudskäl till detta. För det

första har en liten mängd av ‘jordsystemets

återkopplingsmekanismer’ inkluderats i de

övergripande budgetarna, med ett mycket större

spann av vidhäftande osäkerhet (denna osäkerhet

är inte inkluderad i de övergripande värdena). I

SR.1.5, skedde ingen sådan inkludering och

återkopplingsmekanismer redovisades i stället

separat. Denna förändring genom vilken

återkopplingsmekanismer är inkluderade (och inte),

har ett relativt litet med betydande inflytande på de

övergripande budgetarnas storlek. Den andra

förändringen är relaterad till så kallad klimat -

känslighet. Enligt de senaste vetenskapliga rönen är

denna något mindre än vad man tidigare trott, det

vill säga att lite mer CO2 kan släppas ut för en given

temperatur ökning.

Notera dock att medan koldioxid budgetarna för 2°C

är 20 % större i AR6 än i SR.1.5 vid ett givet år, så är

det viktigt att förstå att de absoluta (publicerade)

värdena är beräknade för 2018 i SR1.5, men för

2020 i AR6. Mellan dessa två år har ytterligare 80 Gt

koldioxid släppts ut, och ytterligare lika mycket

mellan 2020 och 2022.

Vad betyder detta för Sverige?

För Sverige betyder dessa uppdateringar att en

koldioxid budget som med en god chans når 2-

gradersmålet med start 2022, har förändrats något

från den vi hade före 2020. Likväl är det viktigt att

notera att den förbättrade vetenskapliga förståelsen

framställer konsekvenserna av 1.5 graders upp -

värmning som värre än tidigare förväntat. Följ -

aktligen ska de budgetar och utsläppsminsknings -

takter som presenteras här betraktas som ett

absolut minimum av vad som krävs om vi ska bidra

med vår beskärda del till Parisavtalets åtaganden.

Kevin Anderson och Isak Stoddard, mars 2022
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Rapport, koldioxidbudget 2022, Värnamo

Om Uppsala universitet

Vid Institutionen för geovetenskaper bedrivs sedan

2017 ledande forskning om lokala koldioxid -

budgetar. Arbetet pågår idag inom det

tvärvetenskapliga forsknings programmet

Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

Forskningen sker i nära samverkan med Tyndall

Centre vid Manchester University och Centre for

Climate and Energy Transformation (CET) vid

Bergens universitet. Forskningen är ofta tillämpad

och behovs ägarna, som i detta fall främst är

Sveriges kommuner, regioner och länsstyrelser, har

en viktig roll i de olika forsknings projekt som

bedrivits och som löper idag.

Om Klimatsekretariatet

Via forsknings samverkan, digitalisering och

visualisering bidrar Klimatsekretariatet till att det

unga konceptet med lokala koldioxid budgetar

mognar och blir tillämpbart – inte bara som viktig

forskning, utan som ett koncept som går att arbeta

med i den praktiska klimat omställningen. Vi

erbjuder också journalister, miljö organisationer,

föreningsliv och offentlig sektor expertis om

konceptet. Ytterligare ett verksamhets område är

utbildnings- och fortbildningsarbete. Vi är icke

vinstdrivande, oberoende och arbetar ofta i bred

samverkan i skärningspunkten mellan offentlig

sektor, klimatrörelse och akademi.

Beställare

Rapporten är beställd av Värnamo kommun.

Rättigheter

Innehållet i denna rapport uppmuntras att

användas och bearbetas i enlighet med CC BY 2.5 SE

under förutsättning att metoden för att beräkna

koldioxid budgetarna är densamma som i denna

rapport.  Referens ska lämnas enligt nedan.

Värnamo framsida

Refereras som

Heggestad, A., Persson, E. Wallin, E. (2022 / #1).

Rapport Koldioxid budget Värnamo kommun 2022.

Rapport. Klimatsekretariatet.

Kontakt 

För frågor som berör forskningen som ligger till

grund för denna rapport kontakta Uppsala

universitet: Isak Stoddard, isak.stoddard@geo.uu.se

eller Martin Wetterstedt,

martin.wetterstedt@geo.uu.se

För frågor om denna rapport kontakta Emma på

emma.wallin@klimatsekretariatet.se Om din

kommun, region eller länsstyrelse vill ha mer

information, kontakta Anders Heggestad,

anders@klimatsekretariatet.se

Tillgänglig på webben 

I verktyget ClimateVisualizer  tillgängliggörs

Värnamos koldioxid budget. Denna  digitala version

hålls uppdaterad löpande och kan besökas på:  

www.climatevisualizer.com/Värnamo
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1
Inledning

1.1 Från globala till lokala
koldioxidbudgetar

Sedan 2015 publicerar IPCC regelbundet

beräkningar av vårt kvar varande globala utsläpps -

utrymme – om vi vill begränsa jordens upp värmning

till 1,5 respektive två grader. Dessa beräkningar

brukar kallas IPCCs globala koldioxid budgetar. IPCC

inskärper också i såväl sin femte utvärderings -

rapport (AR5) och specialrapporten om 1,5-

gradersmålet som den helt nya rapporten AR6 att

det är våra ackumulerade utsläpp av koldioxid över

tid som i huvudsak driver upp värmningen av

jorden. 

Budskapet från klimat panelen är tydligt: vi behöver

styra och reglera våra samlade emissioner av

koldioxid och förhålla oss till deras senast

publicerade globala koldioxid budgetar – om vi vill

ställa om på vetenskaplig grund. När forskare säger

att läget är akut betyder det att den globala

koldioxid budgeten är på god väg att ta slut. När de

säger att fönstret för att klara målen fortfarande

står på glänt betyder det att den trots allt inte är helt

förbrukad. Och när Greta Thunberg säger att klimat -

krisen handlar om tid (Thunberg 2020), då är det

exakt detta hon menar – det återstående utsläpps -

utrymme vi förfogar över krymper. 

Detta återstående utrymme kan brytas ner i tid och

rum. Resultatet blir lokala koldioxid budgetar som

tillåter länder, regioner och kommuner att se och

förvalta en andel av den globala koldioxid budgeten

över tid. Rätt använd är den lokala koldioxid budget

ett hjälp medel för att styra och reglera våra

kumulativa utsläpp av koldioxid, och därmed att

agera på den logik som driver upp värmningen av

jorden.

1.2 Koldioxidbudgeten som
klimatpolitiskt verktyg

Trots att budskapet från klimat panelen är så tydligt

är det faktiskt också ganska nytt. Det är först i och

med publiceringen av sin femte utvärderings -

rapport, AR5, år 2014 som IPCC anlägger detta

tydliga fokus på vikten av att koldioxid budgetera.

Det är också vid denna tid som konceptet börjar sin

vandring ut från forskningens korridorer och in i

idédebatt och politik på allvar.

Här i Sverige ligger vi idag långt fram på lokal nivå.

Ett snabbt växande antal kommuner, regioner och

länsstyrelser har de senaste tre åren valt att

beräkna egna koldioxid budgetar. Dessa lokala

koldioxid budgetar beskriver inte bara en tuffare

klimat omställning än den som beskrivs via det

nationella klimat politiska ramverket. De föreslår en i

grunden nytt tillvägagångssätt för hur vi ska tänka,

planera och följa upp omställnings arbetet. De visar

att faktorn tid har en djupare och mer tvingande

betydelse än vi kanske velat tro. De visar dock inte

bara att det vi gör i ett kort tids fönster om några få

år får ett förvånande stort inflytande på våra

möjligheter att ställa om imorgon. De visar också att
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om en aktör ökar sina utsläpp eller dröjer med att

ställa om så inkräktar detta på andras möjlighet att

släppa ut eller ställa om i tid. De visar på behovet av

att prioritera med starkt fokus på samhälls nytta.

Med en gemensam och ändlig utsläppvolym till vårt

förfogande uppstår alltså nya och starka samband

och beroenden i tid och i rum som koldioxid -

budgeten synliggör, men faktiskt också hjälper oss

att planera för på ett rationellt och kostnadseffektivt

sätt. Ytterst visar koldioxid budgeten upp klimat -

omställningen sådan den är beskaffad natur -

vetenskapligt. Den saknar gränser eftersom vi alla

lever under samma himmel. Och med samma

globala koldioxid budget att förvalta. Den handlar

om att avbryta våra utsläpp av koldioxid helt inom

ramen för en koldioxid budget och att fördela denna

rättvist. Vi behöver samtidigt ta en stor hänsyn till

kostnader och samhälls nytta när vi förvaltar och

fördelar vår återstående utsläpps volym; vår lokala

koldioxid budget.

1.3 Rapportens upplägg

Rapport är indelad i fem huvudkapitel. I kapitel 2 ger

vi en bakgrund till koldioxid budgeten samt

sammanfattar den metod som ligger till grund för
beräkningen av Värnamos koldioxid budget. Kapitel

3 sammanfattar Värnamos koldioxid budget i siffror,

med fokus på nyckeltal. För den som vill se

detaljerade siffror och och fördjupa sin förståelse

för ingående data hänvisar vi till Värnamos digitala

koldioxid budget. I kapitel 4 lyfter vi fram de centrala

insikter som koldioxid budgeten medför, för att i

kapitel 5 ge några förslag på hur dessa kan omsättas

i Värnamo kommuns arbete med sin koldioxid -

budget.

1.4 Från engångsprodukt till
löpande serie

Tidigare rapporter som levererats i samband med

att en lokal koldioxid budget upprättats har varit

engångsprodukter. I och med uppdateringen till AR6

introducerar vi från Klimatsekretariatet en ny tjänst,

med löpande uppdateringar av rapporter i samband

med ny data eller annan värdefull information som

vi vill delge våra anslutna kommuner, regioner och

länsstyrelser. Denna rapport är nummer 1 i en serie

löpande uppdateringar av rapporter om lokala

koldioxid budgetar.

1.5 Område och beställare

Koldioxid budgeten i denna rapport avser det

geografiska området för Värnamo kommun och är

beställd av Värnamo kommun.
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2
Bakgrund & metod

2.1 Koldioxidbudgeten och den
större hållbarhetsfrågan

En allt vanligare tankemodell för att närma sig den

globala hållbarhetsfrågan är genom så kallad Donut-

ekonomi (Doughnut economics) . Donutmodellen är

framtagen av ekonomen Kate Raworth (Raworth

2017 och Raworth 2021), och används för att

utvärdera hur väl en ekonomi lyckas tillgodose

mänskliga behov – av bostad, mat, hälsa, utbildning,

demokrati, jämlikhet, etc – utan att överskrida de

planetära gränserna – stabila klimat, biologisk

mångfald, friska hav med mera.

Donutmodellen definierar människans livsutrymme

som det tillstånd där alla människors grundläggande

behov tillgodoses utan att någon av de planetära

gränserna överskrids. Enligt donutmodellen är

måttet på en välfungerande ekonomi att vi håller

oss inom detta livsutrymme. I dagsläget lever många

människor med ett underskott av basala

förnödenheter, medan andra lever i överflöd på

bekostnad av jordens resurser. För att lösa den

globala hållbarhetsfrågan måste vi sprida välstånd

till fler på samma gång som vi blir mer sparsamma

med planetens tillgångar.

En global koldioxid budget kan beskrivas som ett

mått på den pusselbit som rör klimat -

förändringarna. Den beskriver den maximala volym

koldioxid som kan släppas ut om vi vill begränsa

jordens temperatur ökning till en viss nivå. Om vi

överskrider en global koldioxid budget, som (i

enlighet med Parisavtalet) håller jordens

temperatur ökning väl under två grader, riskerar vi

att rubba den balans som är förutsättningen för

såväl människans som otaliga andra arters liv på

jorden. Även 1,5 graders temperatur ökning medför

betydande risker. Å andra sidan, om vi tvärt avbryter

alla aktiviteter som medför koldioxid utsläpp idag,

skulle många av våra samhällen kollapsa. Idag är

merparten av jordens befolkning beroende av

fossila bränslen för att få sina grundläggande behov

tillgodosedda.

Utmaningen som klimat krisen ställer oss inför

inramas därför väldigt väl av en koldioxid budget.

Den ytterligare volym CO2 vi släpper ut får inte bli så

stor att vi överskrider den planetära gränsen för

stabila klimat. Varje insparat ton har ett värde.

Samtidigt får samma mängd inte begränsas i en

omfattning som riskerar att strypa människors

tillgång till basala förnödenheter. Som vi ska se

längre fram i detta kapitel, är beräkningen av

Värnamos koldioxid budget förankrad i precis detta

slags överväganden.
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Figur 1 Donutmodellen

Den inre cirkeln representerar underskott på basala mänskliga behov. Den yttre, ett överskridande av

planetära gränser med konsekvenser som klimat förändringar, massutrotning och försurning av haven. Den

mellersta gröna cirkeln är mänsklighetens livsutrymme, om hänsyn tas till både den yttre och den inre

dimensionen.

Källa: Designed for Kate Raworth, Environmental doughnut infographic, hämtad från:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doughnut_(economic_model).jpg (2022-02-30)
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2.2 Koldioxidbudgeten och
kolcykeln

Koldioxid (CO2) i atmosfären bildar tillsammans med

andra växthusgaser ett slags täcke av partiklar som

försvagar jordens reflektion av solens strålar tillbaka

ut i rymden. Denna så kallade växthuseffekt värmer

upp planeten och är en förutsättning för allt liv på

jorden. 

Koldioxid ingår som en integrerad del i den naturliga

kolcykeln. Levande organismer binder kol, och avger

koldioxid genom respiration. Döda organismer

avger också koldioxid till atmosfären genom

mikrobisk nedbrytning, oxidering och förbränning.

Genom fotosyntes suger växter upp koldioxid ur

atmosfären, binder kolet och avger syre, som andas

in av djur, förenas med kol och andas ut som

koldioxid. På detta sätt färdas kolatomer i en cykel –

som delar av koldioxidmolekyler i atmosfären, som

bundet kol i levande och döda växter och djur och

tillbaka till atmosfären igen.

En del organiska rester undgår dock nedbrytning

och oxidering och lagras istället under jord- och

havsbotten i så kallade kolsänkor. Dessa kolsänkor

undantas från det kretslopp som den naturliga

kolcykeln utgör. Under vissa förhållanden och

tillräckligt lång tid bildar hårt sammanpressade lager

av kolsänkor sten- och brunkol, olja och naturgas.

De fossila bränslen som vi använder idag har lagrats

i 50 - 500 miljoner år.

När vi bryter fossila kolsänkor ur jordskorpan och

förbränner dem, dikar ut våtmarker, hugger ner

skog och plöjer upp gräsmarker, frigörs koldioxid till

atmosfären. I praktiken adderar vi då kol till den

naturliga kolcykeln och stör balansen. Men var tar

kolet vägen? Ungefär hälften absorberas av land och

hav med följder som försurade hav och utdöende

korallrev. Den resterande hälften blir kvar i

atmosfären och lagras där under mycket lång tid. Att

en så stor del av den koldioxid vi tillför atmosfären

dröjer kvar så länge och att vi dessutom fortsätter

att fylla på med mer koldioxid löpande innebär

sammantaget att det sker en ackumulering av

koldioxid i vår atmosfär. Vi kan se den stegvisa

ökningen av atmosfärisk koldioxid i den så kallade
Keelingkurvan.
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Figur 2 IPCC Budgetar

IPCC:s tabell över spann av globala koldioxid budgetar från och med 2020 och framåt. (IPCC, 2021, s 29).

FNs klimatpanel (IPCC) drar slutsatsen att det finns

ett “starkt, konsistent och nästan linjärt samband

mellan kumulativa koldioxid utsläpp och förväntad

global temperatur ökning till år 2100” (IPCC 2014, s 8,

vår översättning). För att bromsa den globala upp -

värmningen behöver vi alltså sluta “fylla på”

atmosfären med koldioxid. Ju mer vi lyckas begränsa

de återstående utsläppen desto mindre bidrar vi till

att höja jordens medeltemperatur. Denna relation

mellan en återstående mängd koldioxid som släpps

ut och en viss temperatur ökning kan uttryckas i en

global koldioxid budget.

2.3 Från global till lokal
koldioxidbudget 

Globala koldioxid budgetar är resultatet av natur -

vetenskaplig forskning. De innehåller information

om världen men säger inte vad vi som människor

ska göra med informationen. Att (som vi i

rapportens inledning) tala om den globala koldioxid -

budgeten är slarvigt. I själva verket finns det många.

En enskild global koldioxid budget är relaterad till ett

visst temperatur mål med en viss sannolikhet,

exempel vis att med 83% sannolikhet begränsa

jordens temperatur ökning till 2 grader, eller med

67% sannolikhet till 1,5 grader (Se figur 2: IPCC 2021:

Spann av koldioxid budgetar).

Att välja ut en global koldioxid budget och fördela

den över världen är istället en samhälls vetenskaplig

och politisk uppgift. När vi gör det måste vi dels

ställa oss frågan om vilket temperatur mål som ligger

inom rimlig räckvidd – vad kommer vi som

mänsklighet att mäkta med – och dels hur ansvaret

för att nå det målet ska fördelas över världen. I

Parisavtalet har världens länder enats om att hålla

den globala temperatur ökningen väl under 2 grader

och göra ansträngningar för att begränsa den till 1.5

grader (Parisavtalet, artikel 2.1(a))

När vi överväger hur fördelningen av en global

koldioxid budget ska se ut behöver vi ta hänsyn till

Parisavtalets rättvise skrivelser om ett gemensamt

men olikartat ansvar i ljuset av olika nationella

förhållanden (Parisavtalet, artikel 2.2). Vi behöver

också fatta beslut om vilka system gränser som den

lokala koldioxid budgeten ska täcka: Ska koldioxid -

budgeten fördelas territoriellt eller enligt något

annat snitt? Och ska koldioxid budgeten täcka alla

koldioxid utsläpp eller bör särskilda områden

hanteras separat?

I den här rapporten sker valet av global budget samt

fördelningen till nationell nivå i enlighet med Tyndall

Carbon Budgets-metoden (TCB-metoden). 1

Metoden utvecklas och förvaltas i samarbete mellan

tre olika lärosäten: Tyndall Center (Manchester
University), Uppsala universitet och Universitetet i

1. Metoden återspeglas i Anderson et al. 2020. Siffrorna har dock uppdetarats utifrån nytt data i IPCCs senaste rapport AR6 (IPCC,
2022).
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Bergen. Metoden syftar till att ge länder, län och

kommuner en vetenskapligt förankrad indikation

om hur utsläppen inom respektive geografiska

område behöver minska om Parisavtalet ska kunna

efterlevas.

Det globala nätverket Science Based Targets (SBT)

lyfter fram TCB-metoden som en av tre

rekommenderade metoder för att sätta upp

klimatmål på vetenskaplig grund (Science Based

Targets network, 2020).

I styckena som följer ska vi gå igenom de system -

gränser som ligger till grund för fördelningen av den

globala koldioxid budgeten samt vilka överväganden

som ligger till grund för valet av global koldioxid -

budget.

2.3.1 VAL AV GLOBALA KOLDIOXIDBUDGET

Den lokala koldioxid budgeten i den här rapporten är

beräknad med utgångspunkt i en global koldioxid -

budget om 850 Gt CO2 från och med år 2020. Enligt

FN;s klimatpanel (IPCC) håller en sådan koldioxid -

budget jordens temperatur ökning under 1,7 grader

med 50 % sannolikhet. Vi kan dock välja att relatera

samma globala koldioxid budget om 850 Gt till 1,5-

eller 2-gradersmålet istället. Att vi lyckas begränsa

den globala temperatur ökningen till 1,5 grader

genom att arbeta med och följa en global koldioxid -

budget om 850 Gt anser dock IPCC är betydligt

mindre sannolikt. Som du kan se i figur 2 så

bedömer IPCC att en snarlik global koldioxid budget

om 900 Gt med 17 % sannolikhet begränsar den

globala upp värmningen till 1,5 grader. Om vi istället

sänker ambitions nivån och accepterar en global

upp värmning om 2 grader som vår målsättning, så

bedömer IPCC att en återstående global koldioxid -

budget om 850 Gt med ganska stor sannolikhet bör

räcka. Som du kan se i figur 2 bedömer IPCC att en

snarlik global koldioxid budget om 900 Gt med 83 %

sannolikhet begränsar upp värmningen till 2 grader.

Eftersom vi utgår från en något mindre global

koldioxid budget om 850 Gt blir sannolikheten att vi

lyckas ännu något högre. 

I praktiken relaterar vi oftast en enskild lokal

koldioxid budget till ett visst globalt temperatur mål,

vilket beror på att de flesta länder, regioner och

kommuner har ett intresse eller en policy om att

arbeta mot 1,5- eller 2-gradersmålet. Det finns dock

ingen specifik 1,5-graders budget eller 2-graders -

budget, utan som vi sett ovan olika stora globala

koldioxid budgetar som relaterar till olika

temperatur mål med olika grad av sannolikhet att

lyckas. 

2.3.2 EN BUDGET FÖR FOSSILA UTSLÄPP EXKLUSIVE
CEMENT

TCB-metoden används för att allokera ett globalt

utsläpps utrymme för fossil koldioxid exklusive

cement till nationell nivå och därefter till län och

kommun. Beräkningsmässigt innebär detta att

framtida utsläpp till följd av mark användning

(skogsbruk, odlingsmark etc) och framställning av

cement, dras av från den globala budgeten innan

denna fördelas till lokal nivå. På fortsatt budget-

terminologi beskriver forskarna detta som att

utsläpp till följd av mark användning och cement -

framställning behandlas som ett globalt overhead.

För växthus effekten spelar det förstås ingen roll om

en kolatom har fossilt eller biogent ursprung, och

inte heller om den släpps ut som ett resultat av

cement framställning eller upp värmning. Forskarnas

skäl för att anta dessa system gränser motiveras

dock främst av rättviseskäl. (Anderson et.al 2020).

Fossila bränslen är den i särklass största källan till

de koldioxid utsläpp som vi människor orsakar

globalt (≈85 %). På andra och tredje plats i storleks -

ordning kommer utsläpp från avskogning och

process utsläpp från cement framställning. Att

fördela ansvaret för dessa två utsläppskällor utifrån

territoriell data skulle dock lägga en orättvist tung

börda på utvecklings länder, eftersom merparten av

utsläppen från dessa två kategorier sker där.

Medan industri länder sedan länge har byggt upp en

cementrik infrastruktur, befinner sig utvecklings -

länder under motsvarande uppbyggnad idag. Det

finns också skalbara alternativ till fossila bränslen,

men saknas motsvarade alternativ i samma skala för

cement.

En liknande logik gäller för avskogning. Många

industrialiserade länder har sedan länge avskogat

stora områden för att frigöra mark för jordbruk och

bebyggelse. Den avskogning som idag sker i

utvecklings länder påverkas dessutom i hög grad av

en globaliserad jordbruks marknad. 
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I den globala koldioxid budget som ligger till grund

för den här rapporten har ett framtida utsläpps -

utrymme om 60 Gt reserverats för cement -

framställning (Andersson et al 2020). Detta är ett

optimistiskt antagande, som kräver kraftfulla

åtgärder för att minska andelen cement i

nybyggnation. Tekniker som minskar CO2-utsläppen

vid cement framställning behöver också tillämpas

och vidareutvecklas. Att utsläppen från cement -

framställning behandlas som ett globalt overhead

ska alltså inte tolkas som att utsläpp från cement

kan lämnas oberörda. Snarare ges de statusen av

ett gemensamt globalt ansvar. Om utsläpps -

utrymmet för cement överskrids, kommer andra

koldioxid utsläpp att behöva minska i snabbare takt.

På området mark användning har forskarna antagit

att biogena utsläpp och upptag av koldioxid är i

balans under budget perioden, eller med andra ord,

att utsläpp och upptag av koldioxid i skog och mark

är lika stora globalt. Även detta antagande

förutsätter omfattande åtgärder, som återskogning

av avskogade områden, ett stopp för fortsatt

avskogning och restaurering av utdikade våtmarker,

inte minst i vår del av världen. I en svensk kontext

innebär antagandet att netto upptaget av koldioxid i

skog och mark behöver öka.

2.3.3 EN TERRITORIELL FÖRDELNINGSMODELL 

Ur ett globalt perspektiv på koldioxid utsläppen finns

det bara en mängd. Det är denna mängd och dess

påverkan på jordsystemet som klimatforskare ställer

i relation till den globala upp värmningen i globala

koldioxid budgetar. Från ett lokalt perspektiv är det

dock inte lika enkelt att säga vilka utsläpp som

orsakas i ett visst land, ett visst län eller i en

kommun. Frågan om hur stora utsläppen är inom

ett geografiskt område kan besvaras på flera olika

sätt beroende på vilket perspektiv vi antar. Oftast

brukar man skilja på tre olika perspektiv: territoriella

utsläpp, produktions baserade utsläpp och

konsumtions baserade utsläpp. 

Territoriella utsläpp är de utsläpp som sker rent

fysiskt inom ett visst geografiskt område, exempel -

vis Värnamo kommun. Produktions baserade utsläpp

överlappar till stor del med territoriella utsläpp med

skillnaden att de täcker utsläpp som ekonomiska

aktörer i Värnamo orsakar utanför de geografiska

gränserna, samt exkluderar motsvarande utsläpp

från aktörer som är hemmahörande på annan ort.

Konsumtions baserade utsläpp är i sin tur ett helt

annat sätt att dela upp utsläppskakan. I

konsumtions baserad statistik bokförs utsläppen

från en varas hela produktionskedja i det

geografiska område där konsumenten är

hemmahörande. Inom Sverige är konsumtions -

utsläppen överlag ungefär dubbelt så stora som de

territoriella utsläppen.

Fördelningen av en koldioxid budget kräver att vi

väljer ett enhetligt sätt att fördela utsläppen. Själva

tanken är att vi hanterar en enhetlig mängd som vi

sen fördelar över världen, så att varje geografiskt

område får en unik delmängd att förfoga över.

Eftersom den enes konsumtions baserade utsläpp

överlappar med någon annans territoriella utsläpp

kan vi inte addera territoriella och konsumtions -

baserade utsläpp i en och samma lokala koldioxid -

budget. 

TCB-metoden använder territoriell utsläppsdata för

att fördela den globala koldioxid budgeten till lokal

nivå. Valet av data är pragmatiskt motiverat. För att

kunna fördela en budget över världen behöver vi

global tillgång till data som uppfyller särskilda

kvalitetskrav. Detta krav uppfyller endast territoriell

utsläppsdata idag. Det är dock rimligt att anta att

konsumtions baserade utsläpp (beräknade för ett

land, ett län, eller en kommun) behöver minska i

samma hastighet som de territoriella utsläppen.

Att den lokala koldioxid budgeten är beräknad

utifrån territoriell utsläppsdata ska därför inte tolkas

som att den frigör oss från ansvar över utsläpp

utanför budgetens system gränser.

2.3.4 VILKET TEMPERATURMÅL LIGGER INOM RIMLIG
RÄCKVIDD?

Att bestämma vilket temperatur mål som ligger inom

rimlig räckvidd är i sig ingen lätt uppgift. Det råder

stor enighet bland forskare att för att bromsa

klimat förändringarna är varje tiondels grad viktig.

IPCC bedömer att den globala medeltemperaturen

under 2011-2020 har ökat med 1,09 grader relativt

perioden 1850-1900 (IPCC 2021). Vi ser redan

effekterna av dessa förändringar i Arktis smältande
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isar, oftare återkommande torrperioder,

översvämningar och utdöende korallrev. Vid en 1,5

grader varmare planet kan vi förvänta oss fler och

kraftigare effekter av samma slag. Stora områden

kan bli obeboeliga för människor, och på ännu fler

platser kommer förutsättningarna att bruka jorden

förändras radikalt, vilket ställer historiskt höga krav

på anpassningsbara samhällen. Det finns alltså

mycket goda skäl att bromsa den globala

temperatur ökningen så mycket vi bara kan. 

Samtidigt behöver vi känna igen att det ekonomiska

system som bär upp dagens samhällen är djupt

fossil beroende. Detta beroende är så starkt att

kurvor över årliga utsläppsförändringar följer

samma historiska mönster som den ekonomiska

konjunkturen. Skälet till detta är förstås att ökad

ekonomisk aktivitet ofta medför ökad energi -

användning. Så länge energi användningen är fossil -

beroende kommer kopplingen mellan ekonomisk

tillväxt och ökade utsläpp att bestå. I dagsläget står

fossila bränslen för 80 procent av den totala
energiförbrukningen (IEA 2020).

Att omedelbart avsluta alla aktiviteter som leder till

utsläpp skulle få andra katastrofala konsekvenser. Vi

är beroende av energi för att tillgodose de

grundläggande behov som representeras av

donutmodellens inre cirkel (figur 1). Med en

växande global befolkning ökar dessutom energi -

behovet. Att göra för stora avkall på grundläggande

behov för att bromsa klimat förändringarna kan i sig

få förödande konsekvenser. En stor del av

utmaningen består förstås i att ersätta fossil energi

med fossilfria (och helst förnybara) alternativ, men

merparten av denna uppgift ligger fortfarande

framför oss. 

Frågan om vilken global koldioxid budget som ligger

inom räckvidd slits alltså mellan två önskvärda

tillstånd: Att å ena sidan lyckas bromsa temperatur -

ökningen så mycket det bara går och å andra sidan

tillgodose människors grundläggande behov. Att

forskarna bakom beräkningarna av den här

rapporten bedömer att en koldioxid budget som

med god marginal klarar 1.5-gradersmålet inte är

inom räckvidd, ska förstås i ljuset av vilka krav en

sådan budget ställer på människors förmåga att

ställa om. En koldioxid budget som begränsar

jordens upp värmning till 1.7 grader med 50 %

sannolikhet ställer oss fortfarande inför en historiskt

omfattande utmaning, vilket framgår av

nästföljande stycke.

2.3.5 ETT SCENARIO FÖR UTSLÄPPSMINSKNINGAR I
UTVECKLINGSLÄNDER

Mer än 80 procent av jordens befolkning lever idag i

ett utvecklings land. Att förstå hur utmaningen ser ut
för denna grupp av länder är därför helt avgörande

för att förstå utmaningen som i sin helhet. Tyndall

Carbon Budgets-metoden kan sägas utgå från en

bedömning av en maximal omställningstakt för

gruppen utvecklings länder. 2

TCB-metoden tar avstamp i Klimatkonventionens

och Parisavtalets princip om ländernas gemen -

samma men olikartade ansvar respektive förmåga i

ljuset av olika nationella förhållanden, men är till lika

stor del en pragmatisk uppskattning av vad vi

maximalt kan förvänta oss av utvecklings länders

förmåga att ställa om till fossilfri energiförsörjning. 

Utvecklings länder hanterar en pågående

industrialisering och samtidigt en pågående

befolknings ökning. Utvecklings länder kännetecknas

också av sämre ekonomiska förutsättningar för

omställning, liksom ett behov av utbyggd välfärd och

basal infrastruktur. Det är därför orimligt att tänka

sig att gruppen utvecklings länder kommer att kunna

genomföra omedelbara utsläpps minskningar i den

omfattning som kan förväntas av redan

industrialiserade länder. 

I det här sammanhanget är det viktigt att känna igen

tre viktiga samband: mellan (i) befolknings ökning

och ökade koldioxid utsläpp, (ii) ökat välstånd och

ökade koldioxid utsläpp, (iii) ökad välstånd och

avstannande befolknings ökning. Eftersom både

befolknings ökning och ökat välstånd leder till ökade

utsläpp, samtidigt som ökat välstånd behövs för att

bromsa befolkningsökningen, så är det avgörande

för klimat omställningen att vi frikopplar beroendet

mellan ökat välstånd och ökade utsläpp. Detta är

inte omöjligt, men kräver en kraftig utbyggnad av

hållbar energiförsörjning som kan ersätta fossila

alternativ. Det kräver samtidigt eftertanke kring vad

2. Defintionen av ett utvecklings land följer i princip UNFCCCs konvention med undantaget att ett fåtal ojlerika länder med god
ekonomi har flyttats till gruppen industri länder. För en detaljerad genomgång se Anderson et al (2020). Appendix C.
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vi betraktar som välstånd. Vad koldioxid budgeten

visar, tillsammans med andra mått på

överskridande av planetära gränser, är att vi inte

längre har råd med tillväxt på bekostnad av ett

överutnyttjande av jordens resurser.

I beräkningen som ligger till grund för den här

rapporten gör forskarna det optimistiska

antagandet att utvecklings länder kommer att nå en

kulmen av sina utsläpp av fossil koldioxid (exklusive

cement) om cirka 5 år. Utsläppen antas efter det

minska i accelererande takt upp till en hastighet om

10% per år. Under ett sådant antagande gör

gruppen utvecklings länder anspråk på en koldioxid -

budget om cirka 620 Gt CO2 från 2020 och framåt.

Det är också värt att notera att i detta scenario gör

utvecklings länder anspråk på knappt 80 % av den

globala volym koldioxid som fördelas (det vill säga

850 Gt - 60 Gt (cement) = 790 Gt). Om detta låter

mycket, så ska vi komma ihåg att drygt 80 % av

jordens befolkning bor i ett utvecklings land.

Utrymmet för att fördela mindre av det kvar varande

globala utsläppsutsymmet till utvecklings länder blir

därför svårt att motivera på såväl pragmatiska som

etiska grunder.

En koldioxid budget om 620 Gt ger ett slags

fingervisning om spannet av globala koldioxid -

budgetar som ligger inom en rimlig räckvidd. Notera

exempel vis att trots att antagandena om

utvecklings länders framtida omställning är mycket

optimistiska, överskrider gruppens utsläpp på egen

hand en global koldioxid budget som med 67 %

sannolikhet klarar 1,5-gradersmålet (figur 2) . En

sådan budget om 400 Gt CO2, överskrids i detta

scenario med 220 Gt CO2, alltså med en bra bit mer

än hälften. En budget som bedöms att klara 1,5-

gradersmålet med 50 % sannolikhet överskrids med

120 Gt CO2. Det är överväganden som dessa som

leder forskarna bakom TCB-metoden till slutsatsen

att en god chans att klara 1.5-graders budget tyvärr

redan har passerat vår räckvidd.

2.3.6 ETT SCENARIO FÖR INDUSTRILÄNDER GER OSS
EN GLOBAL BUDGET

Ovanstående antagande om vilken maximal

omställningstakt som kan förväntas av utvecklings -

länder landar alltså i en koldioxid budget om cirka

620 Gt för gruppen. Denna volym utgör tillsammans

med ett globala overhead för cement och mark -

användning (60 + 0 Gt CO2) ett slags riktmärke för

vilket spann av globala koldioxid budgetar som vi har

en chans att hålla.

Som framgår av tabellen över IPCCs koldioxid -

budgetar (figur 2), är den närmaste koldioxid -

budgeten i storleks ordning, en volym om 700 Gt,

som med 67% sannolikhet begränsar jordens upp -

värmning till 1,7 °C. Med en sådan global budget

skulle gruppen industri länder få dela på en
koldioxid budget om cirka 20 Gt från och med 2020.

Denna koldioxid budget skulle i sin tur vara helt

förbrukad inom drygt ett år – alltså för ungefär ett år

sedan i skrivande stund (mars 2022) – med dagens

utsläppstakt i industri länder.

Nästa volym i storleks ordning är en global koldioxid -

budget om 850 Gt som med 50 % sannolikhet

begränsar jordens upp värmning till 1,7°C. Med

denna budget som utgångspunkt får industri länder

cirka 170 Gt CO2 att släppa ut från och med 2020.

Denna volym ger industri länder ytterligare cirka sju

år kvar av utsläpp från och med 2022.

2.3.7 FÖRDELNING AV KOLDIOXIDBUDGETEN MELLAN
INDUSTRIALISERADE LÄNDER

TCB- metoden tillämpar den så kallade suveränitets -

principen, också kallad grandfathering, för att

fördela industrialiserade länders utsläpps -

utrymme till enskilda länder. 

Suveränitets principen innebär att varje land får en

koldioxid budget som står i proportion till landets

nuvarande andel av de nuvarande totala utsläppen

från gruppen industri länder. Andelen beräknas

utifrån utsläppen under en gemensam referens -

period (de senaste fem åren).

Suveränitets principen motiveras av att den

återspeglar hur utsläppsintensiv ett lands ekonomi

är, till skillnad från exempel vis en ren per capita-

fördelning, eller en fördelning som tar hänsyn till

ekonomiska skillnader. Den tillåter med andra ord

länder att utgå ifrån sin nuvarande utsläppsnivå. För

Sveriges del resulterar en sådan fördelning i en

koldioxid budget om ca 445 Mt CO2 från och med

2020. Med två års förflutna utsläpp beräknar

forskarna att cirka 350 Mt CO2 återstår från och

med 2022.
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2.3.8 FRÅN EN NATIONELL KOLDIOXIDBUDGET TILL
KOLDIOXIDBUDGETAR FÖR LÄN OCH KOMMUNER

Även i fördelningen av den nationella koldioxid -

budgeten till län och kommuner tillämpas

suveränitets principen. Utifrån de tillämpade

systemgränserna beräknas länens och

kommunernas nuvarande andel av de nationella

koldioxid utsläppen utifrån en gemensam referens -

period (de senaste fem åren). Den nationella

koldioxid budgeten fördelas sedan i proportion till

denna andel.

Också här motiveras valet av fördelnings princip av

att den återspeglar olika nivåer av utsläppsintensiv

ekonomi. I exempel vis en förortskommun utan

tyngre industri, med väl utbyggd kollektivtrafik och

importerad el och värme, kommer de territoriella

utsläppen per invånare att vara mindre än i en

landsbygds kommun utan samma tillgång till

kollektivtrafik och möjlighet att importera el och

värme. Suveränitets principen tar hänsyn till detta

genom att allokera större koldioxid budgetar till de

kommuner och län som i dagsläget släpper ut mer

och vice versa.

2.3.9 SYSTEMGRÄNSER FÖR FÖRDELNINGEN AV
SVERIGES KOLDIOXIDBUDGET

Inom Sverige fördelas den nationella koldioxid -

budgeten till lokal nivå utifrån nationella

emissionsdatabasens territoriella data över utsläpp

av koldioxid inom län och kommuner, exklusive

utsläpp från nationella anläggningar och med tillägg

av per capita-fördelade utsläpp från utrikes

transporter (se figur 3). 3

Figur 3 Huvudsakliga datakällor

Svenska lokala koldioxid budgetar beräknas i

dagsläget utifrån följande datakällor:

Mer detaljerad information om de olika

utsläppskällorna finns under sektorsvyerna i

Värnamos digitala koldioxid budget.

Utmaningen med att minska utsläppen av koldioxid

är i stora drag likartad, men skiljer sig också till viss

del mellan olika industrialiserade länder för vilka

TCB-metoden har utvecklats. Norge, Storbritannien

och Sverige delar utmaningen med stora

transportutsläpp. Norge har dock till skillnad från

Storbritannien och Sverige stora utsläpp från

oljeutvinning, Storbritannien har fortfarande

betydande utsläpp från fossil upp värmning, medan

Sverige har sin fossilintensiva stål industri. 

TCB-metoden utvecklas och anpassas kontinuerligt

för olika nationella förhållanden vid tre olika

lärosäten: Tyndall Center vid Manchester University,

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala

3. För data och metod se SMED 2020, samt för utrikes trasporter SEPA 2021.
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universitet, och Institutt for Geografi vid

Universitetet i Bergen. 

På följande två områden har forskarna valt att

anpassa modellen till svenska förhållanden: 

A. Utrikes transporter

I Storbritannien behandlas utsläpp från utrikes

transporter som ett nationellt overhead och bokförs

därför inte i lokala koldioxid budgetar. I Sverige har

forskarna valt att per capita-fördela Sveriges utsläpp

från utrikes flyg och sjöfart till län och kommuner.

Hur utsläpp från utrikes transporter ska bokföras är

en av de frågor som utvärderas och kan komma att

förändras.

Den förenklade per capita-fördelningen som

tillämpas i dagsläget tar inte hänsyn till att storleken

på utsläpp från utrikes flyg varierar med storleken

på inkomst. Detta innebär att i de län och

kommuner där medelinkomster är lägre än

riksgenomsnittet är invånarnas andel av utsläppen

troligen överskattad – och vice versa – underskattad
för de län och kommuner där medelinkomsten är

högre än riksgenomsnittet. Det ska dock noteras att

de utsläpp som inkluderas gäller utrikes flyg som

tankar i Sverige, det vill säga inte utsläppen från

svenskars flygresor utomlands. De senare utsläppen

bedöms vara cirka 2 gånger större än de förra.

(Kamb & Larsson, 2017)

B. Nationella anläggningar

Den lokala koldioxid budget som presenteras i

denna rapport exkluderar utsläpp från så kallade

nationella anläggningar. Syftet är att möta en

upplevd brist på lokal rådighet över dessa

utsläppskällor. I dagsläget bokförs utsläpp från

industri anläggningar med årsutsläpp på 66 kiloton

CO2 och uppåt på nationell nivå. Med andra ord

behandlas dessa anläggningars andel av den

nationella budgeten som ett nationellt overhead.

Den exakta metoden för att hantera denna aspekt

av lokal koldioxidbudgetering tillhör dock de

områden som utvärderas löpande. Hur utsläpp från

nationella anläggningar ska hanteras, samt vilka

anläggningar som ska klassas som stora kan därför

komma att omvärderas.

254



Rapport #1 | Koldioxidbudget juni 2022 | Värnamo kommun

20

3
Värnamos koldioxidbudget i

siffror

Enligt beräkningarna som ligger till grund för den

här rapporten kan en maximal mängd om 1 062 000

ton fossil koldioxid släppas ut inom Värnamo

kommun från och med 2022, om utsläppen ska

begränsas i enlighet med Parisvalet. Detta är

Värnamos koldioxid budget.

År 2019 uppskattas utsläppen inom Värnamos

geografiska område till 151 000 ton. Skulle

utsläppen ligga kvar på dessa nivåer, är Värnamos

koldioxid budget förbrukad inom 7 år. Om koldioxid -
utsläppen ska fasas ut innan koldioxid budgeten tar

slut krävs en procentuell minskning om 12 % per år,

med start 2022.

I beräkningen av koldioxid budgeten inkluderas

territoriella utsläpp av fossil koldioxid, samt per

capita-fördelade utsläpp från utrikes flyg och sjöfart

som tankar i Sverige.

I Värnamo finns inga så kallade nationella

anläggningar, vars utsläpp exkluderats från den

lokala budgeten och istället allokerats som ett

nationellt overhead.

Utsläppskällor och
intensitet

Värnamo kommuns största

energirelaterade utsläpp under 2019:

Inrikes transporter: 94 000 ton

Utrikes sjöfart: 23 000 ton

Arbetsmaskiner: 12 000 ton

Industri: 8 628 ton

Egen uppvärmning av bostäder och

lokaler: 2 650 ton

Uppskattade territoriella utsläpp 2019:

151 000 ton

Du kan se fler detaljer på

www.climatevisualizer.com/Värnamo
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Figur 4 Historiska och framtida utsläpp av CO2 i Värnamo kommun för

att klara Parisavtalet

Diagrammet visar historiska utsläpp 2010–2019, uppskattade utsläpp 2020 och 2021, samt budgeterade
utsläpp 2022–2045. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp. Den vänstra

Y-axeln visar utsläpp som procent av 2021. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.
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Figur 5 Utsläppens nuvarande fördelning per sektorer

Figuren visar hur utsläppen av koldioxid fördelar sig procentuellt mellan sektorerna år 2019, vilket är det senaste året som det finns

publicerad statistik från.

Figur 6 Utsläppstrend för de största sektorerna

Figuren visar hur utsläppen utvecklats över tid i de största sektorerna fram till 2019, vilket är det senaste året med publicerad

statistik.
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4
Ett kumulativt perspektiv på

utsläppen

Oavsett om du läser denna rapport i egenskap av att

vara tjänste person inom offentlig förvaltning,

politiker eller bara allmänt intresserad så finns det

en grundläggande insikt som vi vill skicka med dig:

En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid

ackumuleras i atmosfären. Det innebär att

koncentrationen av koldioxid ökar löpande och det

är denna koncentration som driver klimat -

förändringarna. När våra utsläpp av koldioxid

minskar, minskar inte koncentrationen av koldioxid i

atmosfären. Den ökar bara i en lägre hastighet.

Därför måste de fossila koldioxid utsläppen minska

drastigt i ett mycket kort perspektiv (1-3 år) och

upphöra helt inom ett till tre decenier om vi ska ha

en chans att bromsa klimat förändringarna.

Denna logik är förstås global, men vi måste snabbt

erövra metoder för att agera på den lokalt. Rätt

använd kan Värnamos koldioxid budget inspirera till

en sådan process inom Värnamo kommuns

geografiska område.

4.1 Koldioxid som valuta

Begreppet koldioxid budget har inget med monetära

medel att göra, men användandet av ekonomisk

terminologi är trots det inte metaforisk. Snarare kan

den sägas åberopa den mest ursprungliga

betydelsen av ekonomi - läran om hushållande med

begränsade resurser i tillstånd av knapphet.

I koldioxid budgeten är koldioxid vår valuta och våra

tillgångar begränsade. Därför måste vi lära oss att

tänka på vårt återstående utsläpps utrymme i likhet

med hur vi tänker kring en vanlig budget – som en

begränsad tillgång att förvalta över en bestämd

period. Det centrala budskapet är inte den exakta

storleken på koldioxid budgeten eller den exakta

utsläppsminskningstakten. Dessa siffror är

indikativa och bör användas som hjälp medel för att

förstå utmaningens omfattning. Det centrala

budskapet är snarare de insikter som följer av att

förvalta en volym över tid (se illustrationen på nästa

sida).

4.2 Att målstyra en volym

Dagens nationella, regionala och kommunala

utsläppsmål tar sikte på att vi ska nå nettonoll vid

ett fastslaget målår, exempel vis 2045 i fallet med

Sveriges nationella klimatmål. Ett sådant mål styr

och reglerar hur stora utsläppen förväntas vara vid

ett avlägset målar, ibland med tillägg av en eller två

avstämningsplatser – så kallade etappmål.

Utsläppsreduktionsmål styr och reglerar däremot

inte hur stora samlade utsläpp vi tillåter oss under

målperioden som helhet. De styr och reglerar alltså

inte våra kumulativa utsläpp av koldioxid över tid.
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Figur 7 Vad är en koldioxidbudget?
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Med en koldioxid budget är det tvärtom att begränsa

hur mycket koldioxid vi släpper ut över tid som är

målet. Det är i kraft av detta som koldioxid budgeten

speglar logiken i den globala utmaningen – den logik

som driver upp värmningen av jorden, och som vi

även bör agera på lokalt. Det är förstås inget hinder

att ha ett mer traditionellt utsläppsreduktionsmål,

där fokus ligger på ett specifikt målår, men ett

sådant mål behöver kompletteras med en koldioxid -

budget för att vi ska förankra omställningen

vetenskapligt och för att vi via ett kumulativt

perspektiv sedan ska förvalta denna volym klokt. 

Figur 8 Jämförelse mellan utsläppsmål och

koldioxid budget som scenario

Genom att lägga en koldioxid budget som filter

över ett procentuellt mål kan vi se att de två målen

kan representera två mycket olika vägar mot

samma mål.

För att förankra koldioxid budgetens logik måste

perspektivet arbetas in i hur vi kommunicerar om

och planerar den lokala klimat utmaningen. Ett par

exempel:

I tal och skrift: Komplettera tal om när utsläppen

behöver vara nere på noll med tal om det

resterande utsläpps utrymmet. Sätt det i

perspektiv, exempel vis genom att berätta om

hur många år av utsläpp på dagens nivåer som

återstår innan er koldioxid budget är förbrukad.

Understryk att den utsläppsminskningstakt som

budgeten kräver är en färskvara. Om utsläppen

minskar i lägre takt än 12 % under 2022, så

kommer utsläppen behöva minska snabbare

åren som följer och datumet för nollutsläpp

krypa närmare. Om utsläppen istället minskar

snabbare så vinner ni utrymme och tid.

4.3 Koldioxidbudgeten skiftar
tidsperspektivet

En konsekvens av att skifta fokus från ett specifikt

målår då utsläppen ska upphöra, till en utsläpps -

volym att förvalta under samma period, är att

betydelsen av tidiga insatser blir uppenbar. Lägg

särskilt märke till att den procentuella minsknings -

takt om 12 % som krävs, om utsläppen i Värnamo

ska fasas ut inom ramen för koldioxid budgeten, är

en färskvara. 

Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer i ett

antal år, måste utsläppen minska ännu kraftigare de

resterande åren. Om utsläppen ligger kvar på

samma nivåer i 7 år, är Värnamos koldioxid budget

helt förbrukad.

Perioden som återstår med bibehållna utsläpp inom

ramen för koldioxid budgeten, ger en tydlig

indikation på vikten av omedelbara insatser. Om vi

inte kan åstadkomma kraftiga utsläpps minskningar

under den närmaste femårsperioden kommer

koldioxid budgeten med stor sannolikhet vara

förbrukad långt innan utsläppen är utfasade.

Den som menar allvar med att vilja efterleva

Parisavtalet måste därför ta behovet att kraftiga och

omedelbara åtgärder på allvar.

Rekommendationer:

Upprätta periodiska koldioxid budgetar med

kortare tidsspann, om 1- 3 år

Identifiera områden inom vilka omedelbara

utsläpps minskningar skulle kunna ske, såväl

inom den egna verksamheten som inom det

geografiska området.
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Figur 9 En koldioxid budget behöver förvaltas

klokt för att räcka under omställningen

Scenario A till C illusterar tre olika sätt att förvalta

en och samma utsläpps volym. Ju längre vi väntar

med omfattande utsläpps reduktioner, desto

kraftigare blir de krävda framtida

utsläppsminskningarna, samtidigt som datumet för

nollutsläpp kryper närmare.

4.4 Att arbeta i två tidsfönster

Koldioxid budgeten gör behovet av kraftiga och

omedelbara utsläpps minskningar synligt. Vi behöver

samtidigt fortsätta att tänka i ett längre perspektiv.

På ett par decenniers sikt behöver de fossila

koldioxid utsläppen inte bara minska kraftigt, de

behöver upphöra helt. Det betyder att vi behöver se

en genomgripande struktur omvandling av exempel -

vis stålindustrin och transportsystemen, vilket

kommer att ta tid. Klimat omställningen måste

därför planeras i åtminstone två tids fönster, ett

längre om cirka 5 - 10 år och ett kortare om cirka 1 -

3 år. Koldioxid budgeten visar att vad som kan ske i

det längre tidsfönstret beror av vad vi gör i det

kortare tidsfönstret, och vice versa.

4.4.1 ETT TIDSFÖNSTER FÖR DEN STÖRRE
STRUKTUROMVANDLINGEN

Som samhälle behöver vi det kommande årtiondet

genomgå en större struktur omvandling för att få på

plats fossilfria energi- industri- och transportsystem.

För detta krävs inte sällan innovation, som i fallet

med att skala upp en ny process industri. För att

kunna ta fram järn och stål fossilfritt behöver vi

dessutom bygga ut den fossilfria energikapaciteten.

Denna större struktur omvandling kommer att ta tid

och därför kommer det också att dröja innan

utsläppen från exempel vis stålindustrin går att fasa

ut. Det är samtidigt en omställning som behöver ske

om vi ska klara klimatmålen med bibehållen välfärd

– om vi ska upprätta ett fossilfritt välfärdssamhälle

där vi fortfarande har tillgång till exempel vis stål. Vi

behöver alltså känna igen att vissa utsläpps -

kategorier kommer att finnas kvar under en

omställnings period.

Med en koldioxid budget för handen behöver vi

prognostisera hur stor del av vår återstående

koldioxid budget dessa verksam heter, liksom

omställningen av dem, därmed tar i anspråk under

målperioden. När vi gör en sådan prognos får vi en

bättre förståelse för hur stor del av vår koldioxid -

budget som redan är intecknad och hur mycket

budget utrymme vi egentligen har till vårt förfogande

– hur stora samlade utsläpp som får ske – inom

andra verksam heter som inte måste genomgå en

motsvarande struktur omvandling och som vi kan ha

teknisk möjlighet att fasa ut redan idag.

Ett kumulativt perspektiv hjälper oss att tänka rätt

men också att beräkna detta. Vår specifika

koldioxid budget ger en fingervisning om de ramar vi
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behöver hålla oss inom; det utsläpps utrymme vi

förfogar över.

4.4.2 ETT TIDFÖNSTER FÖR DIREKTVERKANDE
UTSLÄPPSMINSKNINGAR

Med ett kumulativt perspektiv på klimat -

omställningen framträder också ett mycket starkt

samband mellan å ena sidan våra faktiska

möjligheter att genomföra denna längre struktur -

omvandling och å den andra sidan vad vi gör i ett
betydligt kortare tids fönster, om några få år. I

korthet kan man säga att ett kumulativt perspektiv

på våra utsläpp visar att snabba utsläpps -

reduktioner de närmast följande 1-3 åren får ett

mycket stort inflytande på mängden tid vi har till

vårt förfogande i den längre struktur omvandlingen

av energi- industri- och transportsystemen.

4.4.3 ATT KNYTA IHOP DE TVÅ PERSPEKTIVEN

Dessa samband – denna både matematiska och

naturvetenskapliga logik – framträder först när vi ser

att omställningen är kumulativ och när vi försätter

oss att reglera en ändlig utsläpps volym. Man kan

säga att alla utsläppen idag liksom i framtiden – hela

vägen till nollnettosituationen som vi siktar på –

behöver bindas samman och analyseras samlat,

både när vi beräknar och visualiserar och ställer upp

mål och när vi tittar ut på den värld vi ska ställa om.

Det är alltså inte så att snabba eller direktverkande

åtgärder för att bromsa utsläppen – som att undvika

flyg, resa kollektivt när du kan, spara på el och

värme eller återbruka – står i konflikt med att också

vidta lång siktiga åtgärder. Tvärtom finns ett

samband som visar att bägge måste ske parallellt,

men att vi behöver ha en mycket stor förståelse för

att de snabba utsläpps minskande åtgärderna är vad

som avgör vår framgång i bägge dessa tids -

perspektiv och bägge dessa omställnings -

utmaningar.
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5
Koldioxidbudgeten som

policyverktyg

När kommunen väl har fått sin koldioxid budget,

uppstår frågan om hur den ska användas. Är den

kommunens utsläppsmål, ett underlag för att ta

fram sådana eller en kommunikations produkt? 

I en ideal värld hade koldioxid budgeten varit en

utstakad färdplan ner mot nollutsläpp. En sådan

färdplan skulle ge en precis och uttömmande

beskrivning av vilka utsläpp som kommunen har

rådighet över. Helst skulle den också innehålla en

översikt över effektberäknade åtgärder, sorterade
sektorsvis. Med ett sådant verktyg för handen skulle

kommunens arbete med koldioxid budgeten bestå i

att sortera in åtgärder efter storleks ordning,

kostnad och tid i ett schema, som sedan skulle

kunna följas systematiskt ner mot nollutsläpp. Det

finns dock flera skäl till varför koldioxid budgeten

inte är – och aldrig kommer att bli – ett sådant

verktyg. Här är två:

Koldioxid budgeten är beräknad för Värnamo

kommun som geografiskt område. Kommunens

rådighet över dessa utsläpp är inte obefintlig,

men begränsad. Om utsläppen ska minska i den

takt som koldioxid budgeten kräver behövs bred

samverkan mellan såväl olika aktörer inom

kommunen som geografiskt område (kommun,

näringsliv, civilsamhälle och allmänhet), som

mellan olika nivåer av offentlig förvaltning

(kommun, region, län och stat). 

Många av de åtgärder som är nödvändiga eller

värdefulla för att fasa ut utsläppen går inte att

effektberäkna. Effektberäknade åtgärder – när

det finns tillgängliga – är framförallt användbara

inom väl avgränsade projekt (för en särskild

sektor eller verksamhet). Att lyckas minska

utsläppen i den takt som koldioxid utsläppen

kräver är dock i stora delar en kvalitativ

utmaning: Koldioxid budgeten behöver

kommuniceras, integreras och implementeras,

inom kommunen som organisation och i

kommunen som geografiskt område.

Så om koldioxid budgeten inte är en utstakad

färdplan, vad är den då? Och hur ska den användas?

Exakt hur koldioxid budgeten ska användas är

förstås upp till varje enskild kommun att avgöra och

planera. Ett mer övergripande och generellt svar

följer dock från koldioxid budgetens väsentligaste

egenskap: Att ge en indikation om inom vilket

tidsspann och med vilka proportioner utsläppen

behöver minska på en specifik plats, om man där

ska bidra till att Parisavtalet efterlevs.

I det här kapitlet ska vi ge förslag på hur Värnamo

kommun kan ta med sig denna övergripande logik

och tillämpa den i arbetet med klimat omställningen,

såväl i kommunen som organisation som i

kommunen som geografiskt område.
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5.1 Rådighet över utsläppen

Koldioxid budgetens i huvudsak territoriella system -

gränser återspeglar inte alltid var rådigheten över
utsläppen finns. Utsläpp från en statlig motorväg

som korsar en kommun bokförs exempel vis i

kommunens budget, trots att kommunen som

organisation har mycket liten rådighet över det

statliga vägnätet. Skulle man tillämpa ett

produktions- eller konsumtions perspektiv på

samma utsläpp så skulle istället viss befintlig

rådighet hos kommunen osynliggöras. Exempevis

kan kommunen utöka möjligheterna att ladda

elfordon, vilket påverkar såväl invånares som

besökares körbeteende.

Ett territoriellt perspektiv täcker inte heller alla

områden där kommunen faktiskt har rådighet:

Utsläpp från el- och värme produktion bokförs där

den produceras, inte där den används. Att

effektivisera enerigianvändning är dock ett centralt

område för de flesta kommuner i arbetet med att

minska sin klimat påverkan. 

5.1.1 STATISTISKA SYSTEMGRÄNSER OCH ANSVAR FÖR
UTSLÄPPEN

Dessa synbara konflikter mellan olika sätt att

bokföra utsläpp, följer från själva idén att fördela en

global koldioxid budget till lokal nivå: En enskild

utsläppspost ska bokföras på en plats, inte flera.

Både ansvar och rådighet över utsläppen faller dock

ofta på flera parter gemensamt, snarare än att

fördelas mellan dem. 

Att beräkningen av en koldioxid budget tvingar fram

en ansvarsfördelning som inte alltid motsvaras av

verkligheten får dock inte skymma sikten för dess

egentliga värde och budskap: att visa på

omfattningen av och tids ramen för de utsläpps -

minskningar som måste ske om vi ska lyckas

efterleva Parisavtalet. Det innebär att vi behöver

etablera ett kumulativt perspektiv när vi planerar

och följer upp koldioxid utsläppen. Det är dessa

insikter vi ska ta med oss och tillämpa, även utanför

de statistiska system gränser som Värnamos

koldioxid budget är beräknad utifrån. 

5.1.2 TRE TYPER AV RÅDIGHET

En ofta tillämpad modell för att tänka kring

kommunens handlingsutrymme relativt utsläppen i

kommunens geografiska område utgår från olika

typer av rådighet:

1. Direkt rådighet

Utsläpp som kan minskas som en direkt följd av

en åtgärd från kommunen

2. Indirekta rådighet genom styr medel

Utsläpp som kan minskas genom att kommunen

underlättar beteende förändring hos andra

3. Indirekt rådighet genom kommunikation

Utsläpp som kan minskas till följd av att

kommunen bidrar till ökad medvetenhet hos –

 och samverkan mellan – aktörer inom

kommunens territorium

Kommunen har direkt rådighet relativt sin egen

verksamhet, exempel vis el- och värme-användning i

kommunens egna lokaler och byggnader, egen el-

och värme produktion, vilket bränsle som används i

kommunens egna fordon etc. 

Kommunen har indirekt rådighet genom styr -

medel över vissa utsläpp inom kommunens

område. Man kan exempel vis ställa krav genom

upphandling och via olika åtgärder underlätta

hållbart resande inom kommunen (bra och säkra

cykelvägar, till handahålla laddstationer för eldrivna

fordon etc.). Ett annat exempel kan vara att

tillgängliggöra platser för återbruk.

Kommunen kan också påverka utsläppen indirekt

genom kommunikations insatser. Här ska

kommunikation tolkas brett, det vill säga inkludera

såväl ren information om utmaningen som

koldioxid budgeten beskriver som initierad

samverkan mellan kommunens olika aktörer.
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5.2 En koldioxidbudget för
kommunens egen verksamhet

En vanlig fråga från tjänstepersoner och politiker är

huruvida den kommunala koldioxid budgeten kan

brytas ner till kommunens egen verksamhet. Svaret

är nej och ja.

Det data som kommunen behöver för att målstyra

utsläppen från kommunens verksamhet – energi -

användning i kommunens lokaler, utsläpp från

kommunala fordon etc – går inte att hitta i det

territoriella data som ligger till grund för

beräkningen av Värnamos koldioxid budget (se

kapitel 2). Data över utsläpp från kommunens

verksamhet tas inte fram av statistik producerande

myndigheter idag.

För att etablera en specifik koldioxid budget för

Värnamo kommun som organisation behövs därför

först en struktur för att hämta in och följa upp data

över koldioxid utsläpp från den egna verksamheten.

I vilken mån en sådan struktur redan finns på plats

skiljer sig i hög grad mellan olika kommuner och

städer.

De centrala slutsatserna som följer från koldioxid -

budgeten kan och bör sedan tillämpas även på

utsläpp från Värnamo kommuns egen verksamhet. I

praktiken innebär det att vi gör det grovhuggna men

motiverade antagandet att dessa utsläpp behöver
minska i minst samma takt som utsläppen i

territoriet, det vill säga med 12 % om året. Nedan

går vi igenom de övergripande stegen för att

etablera en koldioxid budget för kommunen som

organisation.

5.2.1 INVENTERA KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN
KOMMUNENS VERKSAMHETER

För den kommun eller stad som ännu inte har en

struktur för inhämtning av data på plats
rekommenderar vi att koldioxid utsläppen

inventeras utifrån följande kategorier (ej att förväxla

med de tre typerna av rådighet listade i föregående

stycke): 

(i) Direkta utsläpp (fysiska utsläpp från den egna

verksam hetens fordon och anläggningar)

(ii) Indirekta utsläpp till följd av energi -

användning (utsläpp till följd av användning av

extern producerad el och värme i den egna

verksamheten)

(iii) Utsläpp som sker till följd av varor och

tjänster som organisationen och dess verksam -

heter konsumerar (mat, möbler, resor,

teknikprodukter, etc.)

Något förenklat kan vi säga att kommunen har

direkt rådighet över koldioxid utsläpp som faller

under (i)-(iii) ovan, det vill säga utsläppen påverkas

direkt av kommunens agerande. Av dessa kategorier

är det endast utsläpp av typ (i) som helt faller under

de system gränser som ligger till grund för

beräkningen Värnamos koldioxid budget, men det

behöver inte bekymra oss. Vi kan på goda grunder

anta att alla dessa utsläpp behöver minska i minst

samma takt som utsläppen inom kommunen som

territoirum.

5.2.2 BERÄKNA EN INTERN KOLDIOXIDBUDGET

Givet en inventering av koldioxid utsläpp av typerna

(i)-(iii) ovan kan de olika volymerna läggas samman

för att ge en bild av hur stora koldioxid utsläpp

Värnamo kommuns verksam heter orsakar i

dagsläget. Från antagandet att dessa utsläpp ska
minska i samma takt som utsläppen i Värnamo

kommuns geografiska område (12 % om året), kan

en förenklad men använd bar intern koldioxid budget

beräknas för Värnamo kommuns egen verksamhet:

1. Bestäm en målperiod som den interna koldioxid -

budgeten ska gälla för (exempel vis 2022-2040).

2. Utgå från det senaste årets utsläpp och beräkna

den budgeterade storleken på resterande års

utsläpp genom att anta att de varje år ska minska

med 12 %.

3. Addera alla årsbudgetar inom perioden.

Resultatet av att gå igenom steg 1-3, är en intern

koldioxid budget för utsläppen från Värnamo

kommuns egen verksamhet under den valda

målperioden.
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5.2.3 PLANERA ÅTGÄRDER, IMPLEMENTERA OCH FÖLJ
UPP

När kommunen väl har beräknat sin interna

koldioxid budget bör åtgärder för att minska

utsläppen identifieras och effektberäknas med

syftet att addera upp till den minsknings takt som

koldioxid budgeten kräver. Förslagsvis arbetar man

med två tids fönster parallellt. I ett längre tids fönster

identifieras åtgärder som – om de implementeras i

närtid – medför utsläpps minskningar på 3-10 års

sikt. I ett kortare tids fönster 1-3 år identifieras

åtgärder som kan genomföras med relativt direkt

påverkan på utsläppen.

I arbetet med att implementera planerade åtgärder

är det viktigt att se till att sprida såväl ansvar för att

koldioxid budgeten hålls, som kunskap om varför det

är viktigt. Gör gärna de som arbetar inom de olika

fält där utsläppen förväntas minska delaktiga i

åtgärdsplaneringen. Tänk på att de som arbetar i

olika verksam heter kan ha värdefulla kunskaper om

mer eller mindre framkomliga vägar föra att minska

utsläppen. Att integrera de som arbetar i

verksamheten i planeringen av de utsläpps -

minskande åtgärderna kan också tjäna syftet att

förankra koldioxid budgeten och behovet av

åtgärder som den medför.

En fördel med att arbeta med utsläpp från en

specifik organisation är att den statistiska

uppföljningen av arbetet ofta är enklare. En

kommun eller stad kan få relativt direkt
återkoppling på årets bränsleåtgång i fordon och

anläggningar, antal och typ av resor inom tjänsten,

vilka inköp som olika verksamheten har gjort och så

vidare. Genom tät uppföljning av koldioxid utsläppen

kan kommunen beräkna periodiska resultat, och

löpande räkna av dessa från sin koldioxid budget.

Utifrån sådana resultat kan man sedan beräkna hur

utmaningen förändras. Om utsläppen minskar i

lägre takt än planerat, behöver utsläppen minska

snabbare kommande år. Om utsläppen minskade i

högre takt än planerat, mildras i stället den krävda

omställningstakten.

5.2.4 POSITIVA SYNERGIEFFEKTER

Att utnyttja sin direkta rådighet för att minska

koldioxid utsläppen från kommunens verksamhet,

kan få flera positiva synergieffekter. Klimat -

utmaningen som sådan, kommer att kräva att

aktörer vågar visa klimatledarskap och bli

föregångare - såväl lokalt som globalt. Kommuner

och städer som organisationer är självklara

kandidater för ikläda sig en sådan roller. Om

Värnamo kommun kan visa att man kan ”se om sitt

eget hus” genom att visa effektivt minska utsläpp

från den egna verksamhet, så kommer

trovärdigheten i rollen som föregångare förstås att

öka. 

Att arbeta effektivt med kommunorganisationens

egna utsläpp kommer också ge värdefulla insikter

som kan bli användbara för såväl andra kommuner

som andra typer av aktörer.

5.3 Koldioxidbudgeten i
kommunen som geografiskt
område 

Enligt Värnamos koldioxid budget behöver alltså

utsläppen inom Värnamo kommun som geografiskt

område minska med 12 % om året med start 2022.

Rådigheten över dessa utsläpp är dock utspridd så

väl vertikalt – över olika typer av aktörer inom

kommunen – som horisontellt, mellan olika nivåer

av offentlig förvaltning (kommun, region,

länsstyrelse och stat).

Kommunen kan använda sin indirekta rådighet –

olika styr medel och kommunikations insatser – för

att motivera och underlätta för andra aktörer att

agera klimatsmart. Men att förutse effekten av

sådana indirekta åtgärder i termer av volymer och

tid, är praktiskt taget omöjligt.

För att sikta på utsläpps minskningar av den

storleks ordning som Värnamos koldioxid budget

medför behöver vi alltså dels hitta former för

samverkan mellan olika aktörer, och dels ta fram

metoder för att identifiera adekvata åtgärder. 

Utan att göra anspråk på att erbjuda en komplett

verktygslåda, vill vi gå igenom några beståndsdelar

som vi tror kan vara värdefulla för detta syfte.

5.3.1 FORMULERA EN AVSIKTSFÖRKLARING OCH
KOMMUNICERA DEN

Klimat utmaningen kräver klimatledarskap. Värnamo

kommun som organisation kan inte på egen hand se
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till att koldioxid utsläppen minskar i den takt som

koldioxid budgeten kräver av Värnamo kommun som

geografiskt område. Man kan däremot ta på sig

rollen som den som delar kunskap om vad som

behöver ske, liksom initierar processer för att

underlätta omställningen. Några frågor att ställa sig:

Hur har vi för avsikt att använda koldioxid -

budgeten i kommunen?

Vilka kanaler använder vi för att kommunicera

koldioxid budgetens centrala innehåll samt vår

vidhäftande avsiktsförklaring? 

I valet av avsiktsförklaring relativt koldioxid budgeten

och dess tidsramar tror vi att det är viktigt att känna

igen att vad koldioxid budgeten beskriver är ett slags

kris, eller ett nödläge. Detta framgår inte minst av

att koldioxid budgeten är slut om 7 år, ifall utsläppen

fortsätter som idag. Kommunen behöver alltså

kommunicera om att det finns en begränsad volym

att förvalta, och att det är bråttom att komma igång.

För att en bred allmänheten ska motiveras att bidra
enligt en krishanteringslogik är det dock avgörande

att världen runt omkring dem - och inte minst de

samhällsförvaltande institutionerna – agerar på ett

sätt som motsvarar en sådan förståelse. 

Med en annan kris i färskt minne (Covid 19-

pandemin) har kommuner och städer erfarenhet av

vad det innebär att kommunicera brett kring en

situation som kräver att allmänheten förändrar sitt

beteende. I fallet med pandemin handlar budskapen

om att hålla avstånd, tvätta händer, stanna hemma

vid symtom och undvika större folksamlingar. Frågor

vi bör ställa oss:

Vilka är klimatkrisens budskap att samlas kring?

Hur och var kan dessa kommuniceras? 

I utforskandet av frågor som dessa bör vi också ha i

åtanke att precis som ansvaret för utsläppen bör

fördelas med hänsyn tagen till olika förutsättningar

mellan länder, bör också ansvaret för utsläppen

fördelas olika mellan olika befolkningsgrupper inom

länder, län och kommuner. Hur stora utsläpp en
individ orsakar är typiskt sett relaterat till inkomst

(Oxfam Sverige, 2020). Den som tjänar mer, reser

mer, konsumerar mer och genererar därför större

utsläpp. Den som tjänar mer har dessutom bättre

förutsättningar att påverka storleken på sina utsläpp

genom den ökade valfrihet som ekonomiska

resurser medför. Det är därför viktigt att försöka

rikta olika kommunikations insatser till olika

målgrupper. Frågor vi bör ställa oss:

Vilka åtgärder är möjliga för olika grupper med

olika förutsättningar att påverka utsläppen?

Hur riktar vi rätt budskap till rätt målgrupp?

5.3.2 TA FRAM EN VISION OCH KOMMUNICERA DEN

Att kommunicera betydelsen av kraftiga och

omedelbara utsläpps reduktioner är viktigt. Men det

är också viktigt att understryka att det fossilfria

samhället inte är en dystopi. Tvärtom! 

Vi siktar mot samhällen med effektivare och renare

kommunikationer. Det medför i sin tur renare luft,

vilket leder till bättre hälsa. Med mer närproducerad

och förnybar el och värme kommer våra samhällen

bli såväl kostnadseffektivare, som säkrare, vilket inte

minst visas av nutidens pågående konflikter och

oroshärdar. 

Vi kommer att äta mer närproducerad mat, vilket

givet rätt styr medel kan medföra såväl en levande

landsbygd, som grönare städer med fler

stadsodlingar. Maten bär vi hem i återbrukbara

förpackningar. Våra kläder, möbler och teknikprylar

kommer att vara tillverkade av återanvända material

och vara gjorda för att hålla. Vi kommer att reparera

och vårda mer än slita och slänga. 

Nya hus och bostadsområden kommer ofta att

byggas i trä och vara så gott som självförsörjande på

el och värme. 

För att fånga upp koldioxid kommer vi få se grönare

städer och samhällen. Landområden utanför

städerna kommer att restaureras med rikare djur

och växtliv som följd. 

Alla dessa omställningsprocesser kommer att

generera arbetstillfällen, både i städer och på

landsbygden. 

Rekommendation:

Bjud in olika aktörer i Värnamo kommun för att

gemensamt ta fram visionen om hur er fossilfria

framtid ska se ut. 

267



Rapport #1 | Koldioxidbudget juni 2022 | Värnamo kommun

33

5.3.3 TILLÄMPA BACKCASTING

Att försöka förutse vilka effekter som indirekta

åtgärder har på utsläppen är alltid komplicerat och i

många fall omöjligt. Just därför kan det vara

värdefullt att vända på ordningen i prognosen. Det

vill säga vi utgår från det tillstånd vi vill uppnå och

ställer oss sedan frågan hur vi tog oss dit. När vi gör

det tillämpar vi backcasting - en metod som blir allt

vanligare för att ta sig an hållbarhetsutmaningar av

olika slag. 

Applicerat på en koldioxid budget innebär

backcasting att vi föreställer oss att utsläppen

begränsas till koldioxid budgetens ramar – totalt, för

en viss sektor och/eller för en viss period. Vi ställer

oss sedan frågan vad som föranledde att så skedde.

Vilka utsläpp minskade? När och hur mycket? Vem

gjorde vad? Vad fick dem att göra det? 

En fördel med att tillämpa backcasting är att såväl

nödvändiga direkta åtgärder, som relationer mellan

direkta och indirekta åtgärder av olika slag, blir

synliga. Här är ett exempel:

Låt säga att vi gör en färdplan där en viss andel

människor väljer bort bilen för ett kollektivt

alternativ under en viss period. Den direkta

åtgärden är då olika individers val. De yttre skäl som
föranleder dessa val kan dock inkludera en mängd

olika aktörer och indirekta åtgärder av olika slag.

Kanske genomför regionen förbättringar av

kollektivtrafiken (tätare turer, lägre priser)? Kanske

går vissa arbetsgivare med på att inkludera pendling

på tåg i arbetstiden? Kanske gör kommunen det till

sin uppgift att undersöka, analysera och

kommunicera vad som skulle få fler att välja bort

bilen för ett kollektivt alternativ? Genom att

föreställa oss fullständiga scenarion blir det lättare

att få syn på – dels vilka faktiska direkta åtgärder

som behöver komma tillstånd – men också vilka

relationer olika aktörer har till olika direkta åtgärder.

Det kan i sin tur peka oss mot vilka aktörer vi

behöver samverka med, och hur. Med andra ord

tillåter oss en backcasting-process att utforska vilka

olika typer av rådighet vi kan tillämpa på olika

områden i det sammansatta skeende som

omställningen mot fossilfrihet behöver vara.

5.3.4 IDENTIFIERA FOKUSOMRÅDEN 

För att koldioxid budgetens abstrakta budskap ska

kunna omsättas i konkret handling behöver vi

segmentera koldioxid budgeten i tid och rum. Med

andra ord behöver vi avgränsa enskilda

utsläppskällor och tidsspann och hantera dessa som

separata koldioxid budgetar. Genom att titta på…

specifika utsläppskällor,

samma källors årliga utsläppsvolymer,

samt dessa källors utsläppsbudget inom en

avgränsad period…

…omvandlar vi den sammansatta utmaningen som

koldioxid budgeten ställer oss inför till konkreta

delmål. Dessa delmål är i sin tur utmärkta

utgångspunkter för backcasting-processer. 

Exempel: En periodisk koldioxid budget för

personbils trafiken

Att minska utsläppen från personbils trafiken är en

avgörande utmaning i så gott som alla städer och

kommuner. Dessa utsläpp är dessutom intressanta

eftersom de har en potential att minska i stor

omfattning i närtid. Det beror inte minst på att

många fossildrivna bilresor skulle kunna väljas bort

för ett annat alternativ, givet rätt förutsättningar. 

För att närma sig frågan hur utsläppen från

personbils trafiken skulle kunna minska i närtid, kan

upprättandet av en periodisk budget för personbils -

trafiken bli använd bar.

Vi upprättar en sådan periodisk budget genom att :

1. Utgå från storleken på senaste årsutsläpp från

personbils trafiken (exempel vis utifrån det data

som redovisas under sektorn Inrikes transporter

i Värnamos digitala koldioxid budget). 

2. Bestämma vilket tidsspann den periodiska

budgeten ska löpa över. Kanske ett, två eller tre

år? 

3. Fastställa i vilken takt utsläppen ska minska

årligen under perioden. Denna takt kan vara den

utsläppsminskningstakt som krävs av Värnamos

koldioxid budget totalt. Den kan också vara lägre,

om utsläppen förväntas minska snabbare i en
senare period, eller högre, om

utsläppsminskningarna antas kompensera för

lägre utsläpps minskningar i en annan sektor.
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Genom att anta att utsläppen från personbils -

trafiken minskar i den fastställda takten under den

valda perioden kan vi räkna ut årliga utsläpps -

utrymmen för personbils trafiken under perioden.

Summan av dessa årliga utsläpps utrymmen utgör

en periodisk koldioxid budget för personbils trafiken.

En sådan periodisk budget kan i sin tur tjäna som

utgångspunkt för en backcasting-process, gärna i

samråd med andra aktörer.

Exempel: Låt säga att vi föresätter oss att, redan det

första året av budget perioden (2022), minska

utsläppen från personbils trafiken i Värnamo

kommun i den takt som krävs av koldioxid budgeten

totalt (12 % per år). Vi kan då gå vidare till att bryta

ner utmaningen i ännu mer konkreta frågor: Hur

stor del av utsläppen uteblir till följd av bränslebyte

(el, biobränsle, vätgas)? Hur stor del uteblir till följd

av byte till cykel? Kollektivt allternativ? Inställd resa?

Vad föranledde de antagna bränslebytena, bytena

av transportsätt, och de inställda resorna? Vem

gjorde vad? Och vad gjorde vi från kommunens sida
för att underlätta? 

5.3.5 TÄNK UTANFÖR BUDGETBOXEN

Det finns en rad exempel på åtgärder som kan vara

centrala för att minska mängden koldioxid utsläpp,

men vars effekter faller utanför Värnamos

koldioxidbudgets statistiska system gränser (se

kapitel 2). Här är ett axplock av sådana exempel:

Främja återbruk av konsumtionsartiklar

(påverkar konsumtions baserade utsläpp)

Återställa utdikade våtmarker (påverkar biogena

utsläpp)

Minska andelen cement i nybyggnation (påverkar

utsläpp från cement framställning)

Öka mängden egenproducerad förnybar el och

värme (påverkar utsläpp från el och värme -

produktion generellt genom att förstärka

utbudet)

I en prioritering av vilka åtgärder som kommunen

ska arbeta med är det viktigt att alltid prioritera

klimatnyttan. Det innebär att vi behöver tänka

utanför de specifika system gränser som används för

att följa upp koldioxid budgeten, eller andra

utsläppsmål. För att avgöra klimatnyttan bör vi dock

ta med oss koldioxid budgetens kumulativa

perspektiv in i prioriteringen, samt ha i åtanke

värdet av tidiga insatser.

5.3.6 SAMVERKA

Sist men inte minst är vi övertygade om att

samverkan är av helt avgörande betydelse för att

lyckas efterleva en koldioxid budget. Detta kan

tyckas självklart men kan ändå vara värt att

understryka. För att sätta fart på klimat -

omställningen behöver olika aktörer bjudas in i

gemen samma processer av alla de slag som

beskrivs ovan. 

Alla som behövs för att göra omställningen verklig

behöver få chans att tycka till om hur koldioxid -

budgeten ska användas och kommuniceras, och inte

minst om hur utsläppen ska minska i den takt som

krävs.

Rekommendation:

Bjud in näringsliv, civilsamhälle och en bredare

allmänhet till samråd om koldioxid budgeten,

dess innehåll och implikationer. 

Hitta former för samverkan över tid, så att

arbetet kan följas upp.

Initiera backcasting-processer med koldioxid -

budgeten som utgångspunkt, och bjud in olika
typer av aktörer att delta. Be om förslag på vad

som kan göras. Sträva efter att ta fram konkreta

åtgärder och åtaganden från kommunen, såväl

som från andra aktörer inom kommunen,

staden, länet etc.

5.4 Ett mål som förändras under
resans gång

Genom att kontinuerligt följa upp och uppdatera

den lokala koldioxid budgeten utifrån statistik över

lokala utsläpp kan vi hålla koll på hur väl vi efterlever

den globala utmaningen lokalt.

Den lokala koldioxid budgeten existerar dock i

spänningsfältet mellan två inbördes motstridiga

behov: Vi behöver å ena sidan kapsla in den lokala

klimat utmaningen, utan att förlamas av insikten att

resultatet är beroende av vad andra gör. Det är

genom sådan avgränsning vi kan bli föregångare

som visar vägen för andra. Samtidigt behöver vi
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förhålla oss till utmaningen globalt, för att försäkra

oss om att det vi gör lokalt är – och fortsätter att

vara – adekvat. 

Den lokala koldioxid budgeten möter behovet av

inkapsling genom att ge människor på en specifik

plats – ett land, en region, eller en kommun – en

fingervisning om hur mycket koldioxid som kan

släppas ut just där om Parisavtalets ska kunna

efterlevas. Varje sådan prognos är dock en

färskvara, inte bara på grund av vad vi själva gör,

utan också på grund av hur alla andra agerar. Över

tid kan människor på en enskild plats inte agera

som om man levde på egen planet. Den globala

klimat utmaningen – liksom klimatforskningens

förståelse av den – förändras kontinuerligt. Därför

behöver vi periodiskt uppdatera förståelsen av vår

del av den globala utmaningen och därmed av den

lokala koldioxid budgeten. Forskarna bakom den

metod som används för att beräkna VGR:s koldioxid -

budget (Tyndall Carbon Budgets) tillgodoser detta

behov av uppdatering genom att följa, utvärdera
och uppdatera de lokala koldioxid budgetarna i

samband med IPCC:s publiceringar av globala

koldioxid budgetar. IPCC:s senaste uppdateringen,

återspeglad i denna rapport, skedde i samband med

publiceringen av den vetenskapliga delen av IPCC:s

sjätte utvärderings rapport AR6 (IPCC 2021).

En tredje typ av uppdatering rör förbättrad metod

och förbättrad träffsäkerhet i dataunderlaget.

Dagens lokala koldioxid budgetar utgår i huvudsak

från territoriellt data med per capita-fördelade

utsläpp från utrikes transporter tillagda. Detta data -

underlag mappar inte alltid väl mot rådigheten hos

de offentliga organisationer som antar en lokal

koldioxid budget för sitt geografiska område. Datat

återspeglar inte heller alla utsläpp som orsakas av

aktörer inom ett område. Att förbättra metod och

data underlag för att möta rådighetsanspråk och

träffsäkerhet är å ena sidan önskvärt men också

tidskrävande. Ett av koldioxid budgetens tydligaste

budskap, å andra sidan, är att just tid är en

bristvara. Detta innebär att vi måste vara

pragmatiska och använda de metoder och det data -

underlag som finns. När bättre metoder och data -

underlag erbjuds kan dessa appliceras för att

optimera användbarheten av och träff säkerheten i

de lokala koldioxid budgetarna. Denna utveckling

fortlöper i en iterativ process mellan metod -

utvecklare och de offentliga organisationer som valt

att koldioxid budgetera. 

Att målstyra efter en lokal koldioxid budget betyder

med andra ord att anta ett adaptivt perspektiv på

klimat utmaningen. Det kräver i sin tur lyhördhet
gentemot klimat vetenskapen och att kanaler hålls

öppna mellan klimatforskning och lokal förvaltning. I

utvecklingen av Tyndall Carbon Budgets-metoden

ser vi hur system som syftar till detta växer fram.
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Värnamos
koldioxidbudget finns
nu på internet.
Pedagogiskt visualiserad och alltid med aktuella siffror.

Besök www.climatevisualizer.com/Värnamo
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2022-01-27   

Justerare  

§ 8 Dnr: KS.2021.303 
 
Medborgarinitiativ - Upprätta en koldioxidbudget 
för Värnamo kommun med hjälp av 
Klimatsekretariatets verktyg ClimateVisualizer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 att   anse medborgarinitiativet besvarat. 
    
Ärendebeskrivning 
I medborgarinitiativet, som inkommit den 21 mars 2021, 
föreslås Värnamo kommun upprätta en koldioxidbudget för 
kommunen som geografiskt område med hjälp av 
Klimatsekretariatets verktyg ClimateVisualizer. Budgeten bör 
vara bindande för kommunens egen verksamhet och ses mer 
som en inriktning/målsättning för den verksamhet inom området 
som kommunen inte äger full rådighet över men där kommunen 
kan utnyttja sin position som samordnande organisation med 
goda kontakter gentemot näringsliv, civilsamhälle och andra 
myndigheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 22 november 
2021 kommunstyrelsen besluta 
att   införskaffa ClimateVisualizer som verktyg för 

koldioxidbudget, 
att   avsätta 70 000 kr årligen 
att   använda koldioxidbudget som ett pedagogiskt verktyg och 

kommunikationsunderlag gentemot lokalt näringsliv, 
civilsamhälle och den egna organisationen samt 

att   anse medborgarinitiativet besvarat. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 14 december 2021,      
§ 422 och beslutade även  
att   införskaffa ClimateVisualizer som verktyg för 

koldioxidbudget, 
att   ur kommunstyrelsens medel för målstimulans avsätta 

70 000 kronor år 2022 
att   hänskjuta finansiering för kommande år till 

budgetberedningen 
att   använda koldioxidbudget som ett pedagogiskt verktyg och 

kommunikationsunderlag gentemot lokalt näringsliv, 
civilsamhälle och den egna organisationen. 

 
Yrkanden 
Jörgen Skärin (MP) med instämmande av Johan Hilding (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut skickas till: 
KC, Initiativtagaren 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-09-20   

Justerare  

§ 282 Dnr: KS.2021.581 
 
Avfallsplan 2023-2030 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera avfallsplanen till samtliga nämnder, tekniska utskottet samt 
Finnvedsbostäder för yttrande senast den 31 december 2022. 
    
Ärendebeskrivning 
SÅM tillsammans med Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
kommuner har gemensamt tagit fram ett förslag till Avfallsplan 2023–
2030, ett kommunalt styrdokument för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering. Planen är ett viktigt verktyg för SÅM:s och 
kommunernas strategiska arbete med att utveckla en hållbar 
avfallshanteringen. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta              
att remittera avfallsplanen till samtliga nämnder, tekniska utskottet samt 
Finnvedsbostäder för yttrande senast den 31 december 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
Finnvedsbostäder 
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Avfallsplan 2023-2030
Gislaveds kommun Gnosjö kommun vaggeryds kommun Värnamo kommun
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Att förebygga, återanvända och återvinna avfall 
är områden som får allt mer fokus. Merparten av 
det avfall som idag läggs i soptunnan eller lämnas 
på återvinningscentralen kan återanvändas eller 
återvinnas som material eller energi, något som 
är bra för miljön och bidrar till ett mer hållbart 
samhälle. 

Tillgängliga avfallshanteringssystem behöver 
vara utformade för att effektivt bidra till mer 
återanvändning av produkter och en högre 
materialåtervinningsgrad för det avfall som ändå 
uppstår. Rätt hanterat avfall är en resurs och kan 
ersätta uttag av ändliga resurser. Det behövs fler 
möjligheter och initiativ som har som mål att 
förebygga avfall. Tänk till exempel på att låna, dela, 
hyra och öka produkters livslängd genom reparation. 

Genom att öka produkters livslängd minskar behovet 
av nyproduktion och som en följd av detta såväl 
mängden avfall som nyttjandet av resurser.
Alla behöver ta ansvar och göra en omställning till 
mer hållbara vanor och beteenden.

Bakgrund och syfte
I enlighet med rådande lagstiftning (Miljöbalken  
15 kapitel 41§), ska alla kommuner ta fram 
kommunala avfallsplaner. Tillsammans med de 
kommunala avfallsföreskrifterna är avfallsplanen en 
del av renhållningsordningen som beskriver regler 
och strategiska planer för hanteringen av hushållens 
avfall, så kallat kommunalt avfall. 
Sedan år 2018 har kommunalförbundet Samverkan 
Återvinning och Miljö (SÅM) ansvaret för hanteringen 

av kommunalt avfall i medlemskommunerna 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. I ansvaret 
ingår strategisk planering och förebyggande 
arbete, insamling och behandling av avfall samt 
information om avfallshantering, utarbetande av 
renhållningsordning och taxor med mera. 

Kommunerna har fortfarande ett stort ansvar 
inom avfallshanteringen, framförallt gällande 
sitt eget verksamhetsavfall men även när det 
gäller myndighetsutövning och att implementera 
avfallsförebyggande åtgärder i samhällsplaneringen. 

Avfallshantering är ett komplext område som är 
under kontinuerlig utveckling. Lagstiftning driver 
tillsammans med nationella och internationella 
mål samhällets utveckling mot ett ökat miljöfokus 

Inledning Avfallsplanen är ett viktigt verktyg  
i SÅM:s och kommunernas  
strategiska arbete med  
utveckling av avfallshanteringen  
mot ett hållbart samhälle. 
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och en förskjutning från att endast hantera 
avfall till att även förebygga avfall, arbeta för 
mer återanvändning och ökad återvinning. 
Avfallsplanen är ett viktigt verktyg i SÅM:s och 
kommunernas strategiska arbete med utveckling 
av avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle. 

Avfallsplanen beskriver hur kommunerna och SÅM 
ska driva och utveckla avfallshanteringen under 
åren 2023 till och med 2030. Planen är uppdelad 
i målområden som speglar avfallshierarkin 
och SÅM:s verksamhet. Avfallsplanen ska 
fungera som ett gemensamt styrdokument för 
avfallshanteringen och ge parterna förutsättningar 
att arbeta strategiskt tillsammans för att nå 
uppsatta mål. Övergripande strävar avfallsplanen 
mot ett hållbart samhälle där avfall hanteras 
på bästa sätt ur ett miljömässigt, socialt och 
ekonomisk perspektiv.

Avfallsplanens  
omfattning och målgrupp
Innehållet i avfallsplanen regleras i 
Naturvårdsverkets Föreskrifter om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall (NFS 2020:6). Avfallsplanen ska bland annat 
omfatta mål och åtgärder för att förebygga och 
hantera kommunalt avfall. Dessa ska utgå från de 
nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen och 
andra relevanta mål, strategier och planer samt 
avfallshierarkin. Avfallsplanen ska även omfatta mål 
och åtgärder kring minskning av nedskräpning och 
beskriva styrmedel man planerar att använda. 

Utöver detta redogör avfallsplanen i bilagor för 
uppgifter om anläggningar, uppgifter om nedlagda 
deponier, uppföljning av föregående avfallsplan och 
en beskrivning av hur samråd har skett.

Avfallsplanen fastställs av respektive kommuns 
fullmäktige och riktar sig till de förtroendevalda 
och anställda inom kommunernas organisationer 
som arbetar med avfallsfrågor. Avfallsplanen riktar 
sig även till andra som på något sätt är involverade 
i avfallshantering, till exempel allmänheten, 
entreprenörer, privata företag och organisationer.

Framtagande av avfallsplanen
SÅM har varit projektägare i arbetet med 
framtagandet av avfallsplanen för år 2023-2030. 
Arbetet har skett genom en intern projektgrupp 
inom SÅM tillsammans med en avfallsplanegrupp 
till vilken respektive medlemskommun utsett 
en eller två representanter. I gruppen har 
kommunrepresentanterna fått framföra synpunkter 
och diskutera målformuleringar och möjliga 
åtgärder kopplade till målen. Representanterna har 
även ansvarat för att säkerställa förankringen av 
avfallsplanearbetet i respektive kommun. 

Då en uppföljning av tidigare avfallsplan 2018-2022 
ingår i framtagandet av Avfallsplan 2023-2030, 
medför detta att den nya planen förväntas kunna 
antas under mitten av 2023.

Foto: G
abriel Sanchez/U

nsplash
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avfallsplanens dokument
Avfallsplan 2023-2030
I Avfallsplan 2023-2030 återfinns sex målområden med målsättningar, strategier 
för målarbetet och förslag på aktiviteter. Här återfinns även styrmedel för att 
uppnå målen samt ett avsnitt om hur målarbetet ska följas upp under plan- 
perioden.

Mätmetoder Avfallsplan 2023-2030
I dokumentet återfinns utgångsläget för målen, de mätmetoder som används 
samt hur uppföljningen under planperioden kommer att ske.

Bilagor Avfallsplan 2023-2030
I Bilagor Avfallsplan 2023-2030 återfinns bland annat en nulägesbeskrivning  
samt miljökonsekvensbeskrivning inför framtagningen av Avfallsplan 2023-2030, 
en analys av hur avfallshanteringen kan komma att utvecklas och dataunderlag 
med mera. Här finns även en uppföljning av Avfallsplan 2018-2022.

Beskrivning av mål och aktiviteter
Målen
Målen är specifika för SÅM utifrån SÅM:s verksamhetsansvar. De fyra  
kommunerna har arbetat fram gemensamma övergripande målformuleringar 
men den specifika ambitionen per mål och kommun anges i dokumentet  
Mätmetoder Avfallsplan 2023-2030. Även aktiviteterna samt hur målen mäts och 
följs upp under planperioden skiljer sig mellan kommunerna utifrån respektive 
kommuns förutsättningar.

Aktiviteter
I avfallsplanen anges förslag på aktiviteter som motsvarar de åtgärder som ska 
utföras för att nå målen. Då planperioden löper över lång tid och omvärlds- 
förutsättningarna ständigt förändras så anges inga definitiva aktiviteter i avfalls-
planen. SÅM och kommunerna kommer istället inför varje enskilt år att ta fram 
aktiviteter i sitt arbete för att uppnå målen. Respektive part som berörs av ett 
eller flera mål ansvarar för att utarbeta aktiviteter i sin årliga verksamhets- 
planering.

6 | Avfallsplan 2023-2030 Internremiss 
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Mål SÅM
1. Den totala mängden kommunalt avfall ska  

minska till 369 kg per invånare och år.
2. Andelen onödigt matavfall i matavfallsfraktionen 

från hushåll ska minska till under 5 %.
3. Andelen invånare som vill ändra levnadssätt för  

att minimera avfallsmängderna i sitt hushåll ska  
öka till X %. 

Mål kommuner
1. Användandet av engångsartiklar i kommunala  

verksamheter ska minska. 
2. Antal upphandlade avtal med krav på  

avfallsminimering ska öka.
3. Matsvinnet i kommunala verksamheter ska 

minska 

Strategi
Gemensamt med kommunerna ska SÅM engagera 
människor till beteendeförändring och på så vis 
fungera som accelerator i detta arbete. En trovärdig 
och närvarande kommunikation är vårt viktigaste 
redskap för att inspirera och motivera till förändring. 
Kommunikationen ska riktas till kommuninvånare 
likväl som till näringsliv och intresseorganisationer, 
där SÅM och kommunerna skapar samverkan och 
nätverkande inom hållbar utveckling. De insatser 
som genomförs ska vara målgruppsanpassade,  
effektiva och skapa värde för alla parter. I avfalls-
planen är ekologisk hållbarhet ledstången men den 
måste även balanseras med social och ekonomisk 
hållbarhet.

EU:s avfallshierarki är tydlig – avfallsförebyggande är det första viktiga steget för att minska resursanvändningen.  
Genom att förändra konsumtionsmönster och göra medvetna val kan hushållens avfallsmängder minska.  
Förebygga avfall innebär att minimera avfallet genom att undvika onödig konsumtion och till exempel använda produkter 
under längre tid, reparera, låna och dela saker. För att skapa en hållbar framtid krävs en beteendeförändring till ett mer 
avfallsförebyggande konsumtionsmönster i GGVV-regionen. Avfallsarbetet berör oss alla, vi måste tillsammans ta  
ansvar för omställningen till en hållbar framtid.  

Målområde 1: Förebygga avfall
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Förslag på aktiviteter för SÅM
• Informera och engagera näringslivet i  

GGVV-regionen om den hållbara  
utvecklingen genom temabaserade träffar.

• Verka för avfallsförebyggande initiativ  
i samverkan med andra organisationer och  
lokala aktörer.

• Utreda om ett repaircafe kan fungera i GGVV- 
regionen i samverkan med ideella organisationer.

• Genomföra kommunikationsinsatser  
med fokus på låna, dela och reparera.

• Utforma kommunikationsinsatser  
för pedagogisk verksamhet. 

Förslag på aktiviteter  
för Gislaveds kommun
• Ställa krav på förnybart eller återvunnet  

material i engångsartiklar vid upphandling.
• Pröva att övergå till flergångsartiklar där  

engångsartiklar används.
• Livsmedelsverkets metod för att mäta och  

följa upp matsvinn är infört i kommunens  
alla kök senast 2025. 

Förslag på aktiviteter  
för Gnosjö kommun
• Ställa krav på förnybart eller återvunnet  

material i engångsartiklar vid upphandling. 
• Underlätta för invånare/kunder att betala med 

digitala fakturor.
• Pröva att övergå till flergångsartiklar där  

engångsartiklar används.
• Livsmedelsverkets metod för att mäta och följa 

upp matsvinn är infört i kommunens alla kök 
senast 2025.

Gnosjö har gemensam upphandling med Gislaved. 
Det uppsatta kravet idag här att minska  
transporterna genom att köpa varor lokalt.

Lorem ipsum

EU:s avfallshierarki kan  
visualiseras som en trappa  
i fem steg och kallas även  
avfallstrappan.
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Förslag på aktiviteter  
för Vaggeryds kommun
• Förvaltningarna arbetar aktivt med att minska 

sitt eget avfall med fokus på plastförpackningar 
och kontorspapper. Fokus ligger också på att 
minska onödiga engångsprodukter samt att i 
största möjliga mån återbruka. (Beslutad åtgärd i 
Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025).

• Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i 
kommunens verksamheter enligt det arbete som 
finns samt fortsatt utåtriktad kommunikation.  
(Beslutad åtgärd i Vaggeryds kommuns  
miljöprogram 2022-2025).

• Arbete enligt åtgärden ”Upphandling och strate-
giska inköp” från länsstyrelsens åtgärdsprogram 
Minskad klimatpåverkan (Beslutad åtgärd i  

Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025).  
Åtgärden innebär t. ex. att kommunen vid  
upphandling ska ställa krav på minskad  
klimatpåverkan, tjänster istället för produkter, 
återvunna och begagnade produkter samt ökad 
livslängd. 

• Delta i workshops om upphandlingar som 
länsstyrelsen anordnar i enlighet med åtgärden i 
länsstyrelsens åtgärdsprogram Minskad  
klimatpåverkan. (Beslutad åtgärd i Vaggeryds 
kommuns miljöprogram 2022-2025). 

Förslag på aktiviteter  
för Värnamo kommun
• Kommunikationsinsatser riktade till inköpare 

inom barn- och utbildnings samt serviceförvalt-
ningen.

• Krav ställs i kommande upphandlingar inom 
lämpliga avtalsområden.

• Inspirationskock jobbar med aspekter som  
attraktivitet och att tillvarata mat/minska  
matsvinn samt att säkerställa rutiner vid  
tillagning och servering.
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Målområde 2: Öka återanvändningen 

Mål SÅM
1. Andelen invånare som styr sin konsumtion  

mot ökad återanvändning ska öka till X %.
2. Andelen invånare som vill köpa begagnade  

produkter ska öka till X %.
3. Mängden grovavfall ska minska till 92 kg  

per invånare och år.

Mål kommuner
1. Återanvändningen av möbler och  

inventarier ska öka.
2. Återanvändningen av inerta massor ska öka.

Strategi
SÅM har som mål att förändra människors 
tankesätt kring återanvändning för att öka viljan att 
återanvända produkter. Det behöver göras genom 
att SÅM inspirerar och engagerar till förändring med 
hjälp av kunskap, fakta och goda exempel. 
 
SÅM:s verksamhet ska vara trovärdig och 
lättillgänglig. För det krävs att SÅM är närvarande 
med målgruppsanpassade insatser där invånaren 
finns. Det kan vara kommunikativa insatser till 
exempel i pedagogisk verksamhet och inom 
näringslivet likväl som återbruksprojekt inom SÅM:s 
egen verksamhet. Insatserna ska gynna både 
ekologisk och social hållbarhet. Ökad samverkan 
med second hand är ett sätt att även bidra till den 
sociala hållbarheten. 

Utöver detta ska SÅM stimulera till nya 
återbruksinitiativ och stötta initiativtagare med 
kunskap. 

I det här målområdet är kommunernas arbete 
främst kopplat till den interna organisationen. 
Kommunerna ska initiera återbruksinsatser i sina 
egna verksamheter. 

Ökad återanvändning bidrar till en minskad resursförbrukning. För att nå en ökad återanvändning krävs förändrade 
konsumtionsmönster och beteenden kring bortskänkning, försäljning samt användning av second hand. Det krävs både 
miljömedvetna val av alla samt en fungerande infrastruktur för insamling och försäljning av produkter inom second hand. 
Det behövs även fler initiativ för ökat återbruk, till exempel loppis, klädbytesdagar, bytesbibliotek och Ge och Ta.

287



För att nå en ökad återanvändning  
krävs förändrade konsumtionsmönster 
och beteenden kring bortskänkning,  
försäljning samt användning av  
second hand. 
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Förslag på aktiviteter för SÅM 
• Aktivt verka för en ökad samverkan med  

second handbutiker.
• Stimulera till projekt för ökad återanvändning,  

till exempel reparation och renovering inför 
försäljning.

• Utöka och förbättra Ge och Ta-konceptet  
på återvinningscentralerna.

• Utreda möjligheten att skapa byggåterbruk  
på SÅM:s anläggningar.

• Erbjuda återbruksrådgivning till exempel 
gentemot föreningar och ideella organisationer 
om hur de kan använda återbruk i sitt arbete.

• Inspirera och engagera till återbruksinitiativ,  
till exempel genom att organisera 
klädbytardagar, bytesbibliotek eller loppisar.

• Utforma kommunikationsinsatser för  
pedagogisk verksamhet. 

Förslag på aktiviteter  
för Gislaveds kommun
• Utreda förutsättningarna för en digital tjänst för 

köp, sälj, bytes, skänkes och delning av  
inventarier inom kommunorganisationen.

• Vidareutveckla den befintliga verksamheten 
kommunala möbelförrådet. 

• Säkerställa återbruk och materialåtervinning  
för IT-utrustning. 

• Genomföra återbruksinventeringar före  
verksamhetsförändringar och/eller  
ombyggnationer/rivningar.

• Inventera dagens processer för masshantering 
inom bygg- och anläggningsprojekt, som ett led 
i att skapa förutsättningar och incitament för 
en resurseffektiv och klimatsmart hantering av 
massor i kommunen.

• Genomföra utvecklingsprojekt/utredning om 
förutsättningar för ökad återanvändning och 
återvinning av grus som använts till halk- 
bekämpning.

Förslag på aktiviteter  
för Gnosjö kommun
• Utreda förutsättningarna för en digital tjänst för 

köp, sälj, bytes, skänkes och delning av  
inventarier inom kommunorganisationen.

• Vidareutveckla den befintliga verksamheten 
kommunala möbelförrådet. 

• Säkerställa återbruk och materialåtervinning för 
IT-utrustning. 

• Genomföra återbruksinventeringar före  
verksamhetsförändringar och/eller  
ombyggnationer/rivningar.

• Inventera dagens processer för masshantering 
inom bygg- och anläggningsprojekt, som ett led 
i att skapa förutsättningar och incitament för 
en resurseffektiv och klimatsmart hantering av 
massor i kommunen.

• Genomföra utvecklingsprojekt/utredning om 
förutsättningar för ökad återanvändning och 
återvinning av grus som använts till halk- 
bekämpning.
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Förslag på aktiviteter  
för Vaggeryds kommun
• Utreda förutsättningarna för en digital tjänst  

för köp, sälj, bytes, skänkes och delning av  
inventarier inom kommunorganisationen.

• Genomföra återbruksinventeringar före  
verksamhetsförändringar och/eller  
ombyggnationer/rivningar för att se över  
möjligheten att återbruka istället för att köpa 
nytt.  

Förslag på aktiviteter  
för Värnamo kommun
• Kommunikationsinsatser och marknadsföring av 

olika lösningar.
• Uppbyggnad av lagerhållning samt förändrade 

rutiner inom tekniska förvaltningen. 
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Målområde 3: Välfungerande återvinning
Föregående målområden fokuserar på att minska avfallets mängd. För det avfall som ändå uppstår är 
materialåtervinning en central del i arbetet utifrån avfallshierarkin. Hög materialåtervinning gynnar den cirkulära 
ekonomin och samhällets ekonomi i stort. Genom att sträva efter en välfungerande återvinning kan samhällets behov 
av råvaror och energi minskas till förmån för klimatet. Det krävs fokus på utveckling av förbättrade sätt att samla in 
avfall och återvinna material, samt förbättrad källsortering så att återvinningen fungerar så optimalt som möjligt.

Mål SÅM
1. Mängden textil i restavfallet ska minska till  

under 1 %.
2. Mängden avfall som går till deponi ska minska  

till 5 kg per invånare och år.
3. Mängden avfall som lämnas till förbränning ska 

minska till 195 kg per invånare och år.

Mål kommuner
1. Återvinningen av näringsämnen i slam från  

avloppsrening ska öka. 
2. Andelen kommunalt verksamhetsavfall som 

återvinns ska öka.
3. Källsorteringsmöjligheter ska finnas på alla  

kommunala arbetsplatser.

Strategi
Kommunerna och SÅM ska utveckla och förbättra 
återvinningen. Det finns tre fokusområden inom 
detta målområde: källsortering, insamling och 
transport samt behandlingsmetoder för återvinning. 
För att nå en optimal källsortering behöver 
SÅM och kommunerna framförallt arbeta för en 
beteendeförändring hos människor men även med 
ständiga förbättringar av sorteringsmöjligheterna. 

En avgörande del i insamlingen är transporterna. 
SÅM och kommunerna ska eftersträva effektiva 
transportlösningar till för uppdraget bäst 
lämpad mottagningsanläggning. Transporter ska 
genomföras med fossilfria drivmedel där biogas 
premieras för att visa den cirkulära effekten med 
matavfallsinsamlingen. 

Genom upphandling har vi möjlighet att påverka 
behandlingsmetoderna i återvinningen. För att 
nå en välfungerande återvinning behöver vi även 
initiera kontakt med näringsliv och aktörer inom 
branschen för att samverka kring optimala lösningar. 
Effektiviteten i återvinningen påverkas av hela kedjan 
från produktdesign till återvunnen råvara. 
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Förslag på aktiviteter för SÅM
• Införa separat insamling av textilier på samtliga 

återvinningscentraler.
• Utreda möjligheter för fastighetsnära insamling 

av textilier.
• Kommunikationskampanjer kring inlämning eller 

inhämtning av textilier. Säkerställa att inert  
material, till exempel konstruktionsmassor,  
sorteras ut till återanvändning eller återvinning.

• Utreda möjlighet till materialåtervinning av  
isolering.

• Införa fastighetsnära insamling av förpackningar,  
returpapper och matavfall hos alla abonnenter.

• Utreda lösningar för att minska felsortering i  
den brännbara fraktionen på återvinnings- 
centralerna, till exempel förbättra kundservice, 
förbättra skyltar och synliggöra felsortering.

• Utreda vilka ytterligare materialslag som kan 
sorteras ut på samtliga återvinningscentraler,  
till exempel kommunplast eller böcker.

• Öka återanvändningen och material- 
återvinningen av obehandlat trä.

• Föra diskussioner med näringsliv och handel  
i GGVV-regionen kring cirkulär ekonomi.

• Hitta samverkansformer med aktörer inom  
avfallsbranschen för att öka effektiviteten i  
återvinningen. 

Förslag på aktiviteter  
för Gislaveds kommun
• Följa forskning och utveckling för att tillvarata 

och kunna använda näringen i avloppsslam för 
produktion av livsmedel. 

• Kommunikationsinsatser till anställda, elever  
och brukare för att öka utsorteringen av  
återvinningsmaterial från det avfall som faller 
inom de kommunala verksamheterna.

• Säkerställa tillgång till avfallssortering hos  
kommunens verksamheter genom kartläggning 
av nuläget, införa systematiskt arbetssätt och 
sätta in relevanta åtgärder inom respektive  
verksamhetslokal och utrymme för avfalls- 
sortering.
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Förslag på aktiviteter  
för Gnosjö kommun
• Följa forskning och utveckling för att tillvarata 

och kunna använda näringen i avloppsslam för 
produktion av livsmedel. 

• Kommunikationsinsatser till anställda, elever  
och brukare för att öka utsorteringen av  
återvinningsmaterial från det avfall som faller 
inom de kommunala verksamheterna.

• Säkerställa tillgång till avfallssortering hos  
kommunens verksamheter genom kartläggning 
av nuläget, införa systematiskt arbetssätt och 
sätta in relevanta åtgärder inom respektive  
verksamhetslokal och utrymme för avfalls- 
sortering.

Förslag på aktiviteter  
för Vaggeryds kommun
• Följa forskning och utveckling för att tillvarata 

och kunna använda näringen i avloppsslam för 
produktion av livsmedel.

• Kommunikationsinsatser till anställda, elever  
och brukare för att öka utsorteringen av  
återvinningsmaterial från det avfall som faller 
inom de kommunala verksamheterna.

• Säkerställa tillgång till avfallssortering hos  
kommunens verksamheter. 

Förslag på aktiviteter  
för Värnamo kommun
• Söka efter lämplig avsättning efter att  

sluttäckning är slutförd. 
• Utbyggnad av miljöhus samt  

kommunikationsinsatser. 
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Giftfria kretslopp är ett prioriterat område i Sveriges strategi för cirkulär ekonomi. Det farliga avfallet ska hållas skiljt från 
annat avfall för att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppet. För att minska avfallets farlighet krävs att var och en 
har kunskap om vad som är farligt avfall och goda möjligheter att sortera det korrekt, det ska vara lätt att göra rätt.  
En god hantering av farligt avfall är även viktigt för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Mål SÅM
1. Andelen invånare som är nöjda med 

informationen om hur man ska sortera 
hushållets farliga avfall ska öka till X %. 

2. Andelen invånare som tycker det är enkelt att 
lämna sitt farliga avfall ska öka till X %.

3. Inget farligt avfall ska förekomma i material till 
energiåtervinning. 

Mål kommuner
1. Användning av farliga kemiska produkter i 

kommunala verksamheter ska minska.
2. Farliga ämnen i slam från avloppsrening ska 

minska. 
3. Gamla nedlagda kommunala avfallsupplag ska 

utredas och vid behov åtgärdas. 

Strategi
För att minska mängden farligt avfall och förbättra 
sorteringen behöver kommunerna och SÅM ha ett 
stort fokus på att öka kunskapen. I detta arbete är 
information och kommunikation viktiga verktyg för 
att sprida kunskap om alternativa giftfria produkter 
samt hur farligt avfall som ändå uppstår ska 
hanteras. 

För att allt farligt avfall ska sorteras rätt behöver 
insamlingssystemet även utvecklas och göras mer 
lättillgängligt. 

Målområde 4: Minska avfallets farlighet
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För att minska mängden farligt avfall 
och förbättra sorteringen behöver  
kommunerna och SÅM ha ett stort  
fokus på att öka kunskapen. 
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Förslag på aktiviteter för SÅM
• Genomföra kommunikationsinsatser för att 

öka kunskapen om farligt avfall och alternativa 
giftfria produkter samt synliggöra det gömda 
farliga avfallet.

• Förbättra inlämningsmöjligheterna för farligt 
avfall på återvinningscentralerna. 

• Utreda möjligheten att samla in farligt avfall 
närmare källan.

• Utreda var de största mängderna felsorterat 
farligt avfall finns för att prioritera insatserna. 

Förslag på aktiviteter  
för Gislaveds kommun
• Uppströmsarbete för inkommande avlopp till 

ARV.
• Utred vad som är relevant att mäta för att  

säkerställa att giftigheten i slammet minskar  
(ex. titta på REVAQ m.fl.).

• Undersökning av samtliga deponier som  
uppföljning till tidigare undersökningar.  
Prioriteringslista finns för Gislaveds kommun.

• Fokus på föroreningar som inte tidigare har  
uppmärksammats eller bedömts vara mindre 
farliga än vad som bedöms idag.

• Identifiera vilka deponier som behöver ha lång-
siktiga kontrollprogram till följd av urlakning av 
ämnen.

• Genomföra åtgärder på deponier med hög risk 
för att minska påverkan på människor och  
omgivning.

Förslag på aktiviteter  
för Gnosjö kommun
• Uppströmsarbete för inkommande avlopp till 

ARV.
• Utred vad som är relevant att mäta för att säker-

ställa att giftigheten i slammet minskar  
(ex. titta på REVAQ m.fl.)

• Undersökning av samtliga deponier som  
uppföljning till tidigare undersökningar.  
Prioriteringslista finns för Gnosjö kommun.

• Fokus på föroreningar som inte tidigare har  
uppmärksammats eller bedömts vara mindre 
farliga än vad som bedöms idag.

• Identifiera vilka deponier som behöver ha lång-
siktiga kontrollprogram till följd av urlakning av 
ämnen.

• Genomföra åtgärder på deponier med hög risk 
för att minska påverkan på människor och  
omgivning. 
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Förslag på aktiviteter  
för Vaggeryds kommun
• Arbete enligt beslutad handlingsplan för  

gamla nedlagda kommunala avfallsupplag. 
Handlingsplanen syftar till att utreda deponier 
samt presentera åtgärdsförslag.  

• Fortsatt arbete i kommunens kemikalie- 
hanteringssystem med syfte att riskbedöma och 
fasa ut farliga kemikalier. (Beslutad åtgärd i  
Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025).

Förslag på aktiviteter  
för Värnamo kommun
• Utbildnings- och kommunikationsinsatser,  

antagande av riktlinje samt regelbundna möten 
med kemikaliegrupp.

• Följa nyckeltalen i miljörapporten.
• Prioritera utredningar av de avfallsupplag som 

klassats med hög riskklass men också hänsyn 
tagen till den omgivande miljöns känslighet.

• Genomföra åtgärder på deponier med hög risk 
för att minska påverkan på människor och om-
givning. 

  Avfallsplan 2023-2030 Internremiss  | 23  

298



24 | Avfallsplan 2023-2030 Internremiss 

Samarbete, att vi alla arbetar tillsammans,  
är nödvändigt för att vi ska nå våra mål.  
Avfallshanteringen måste utgå från  
människans behov och vara anpassad  
både till den som lämnar och den som  
hämtar avfallet.
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Samarbete, att vi alla arbetar tillsammans, är nödvändigt för att vi ska nå våra mål. Avfallshanteringen måste utgå från 
människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfallet. Insamlingssystemet ska 
vara enkelt, lätt att förstå och erbjuda hög service med miljönyttan i fokus. Samtidigt är kunskap en nyckelfaktor och 
den allmänna kunskapsnivån inom miljö och hållbarhet behöver öka.

Mål SÅM
1. Andelen invånare som är nöjd med leverantören 

av tjänster för avfallshantering ska öka till X %.
2. Andelen invånare som tycker det är enkelt att 

lämna grovavfall ska öka till X %.
3. Andelen invånare som är nöjd med öppettiderna 

på återvinningscentralen ska öka till X %.

Mål kommuner
1. Kommunikationsinsatser för att öka kunskap och 

kompetens kring avfallsminimering samt hållbar 
avfallshantering hos medarbetare, barn och 
ungdomar ska öka.

2. Alla publika kommunala lokaler ska erbjuda 
möjligheter till källsortering.

Strategi
För att skapa ett bra samarbete och en 
välfungerande avfallshantering sätts människan 
i fokus. I många fall är kommunerna och SÅM 
möjliggörare som tillhandahåller lösningar medan 
varje enskild person väljer hur avfallet hanteras. För 
att människor ska göra rätt val behöver SÅM och 
kommunerna aktivt jobba med kunskapsökning och 
säkerställa att det är lätt att göra rätt för användaren. 
Därför ska insamlingssystemen ha hög tillgänglighet 
och utformas utifrån ett användarperspektiv så 
att kundnöjdheten ökar. Genom kommunikation 
engageras människor i hållbar utveckling och med 
en närvarande informativ kundservice ökas deras 
kunskaper. 

Målområde 5: Människan i fokus
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Förslag på aktiviteter för SÅM
• Utreda invånarnas behov och förväntningar 

kring service och tjänsteutbud.
• Utveckla verksamheten mot större kundnytta 

utifrån kundbehovet.
• Öka kunskapen hos medarbetare genom 

utbildning i kundservice och pedagogisk 
rådgivning.

Förslag på aktiviteter  
för Gislaveds kommun
• Kommunens interna avfallshantering ska vara 

utformad så att det blir ”lätt att göra rätt”.
• Byta ut ”papperskorgar/kärl för blandavfall” till 

källsorteringskärl för relevanta avfallsfraktioner i 
kommunens publika lokaler såsom idrotts- 
anläggningar, bibliotek med mera.

Förslag på aktiviteter  
för Gnosjö kommun
• Kommunens interna avfallshantering ska vara 

utformad så att det blir ”lätt att göra rätt”.
• Byta ut ”papperskorgar/kärl för blandavfall” till 

källsorteringskärl för relevanta avfallsfraktioner 
i kommunens publika lokaler såsom idrottsan-
läggningar, bibliotek med mera.
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Förslag på aktiviteter  
för Vaggeryds kommun
• Anordna workshop i cirkulär ekonomi för  

kommunens näringsliv. (Beslutad åtgärd i  
Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025).

• Alla förvaltningar ska arbeta i enlighet med  
kommunens miljöriktlinjer där förebygga avfall är 
en riktlinje. (Beslutad åtgärd i Vaggeryds  
kommuns miljöprogram 2022-2025).

• Byta ut ”papperskorgar/kärl för blandavfall” till 
källsorteringskärl för relevanta avfallsfraktioner i 
kommunens publika lokaler såsom idrotts- 
anläggningar, bibliotek, restauranger och  
kommunhus med mera.

Förslag på aktiviteter  
för värnamo kommun
• Kommunikationsinsatser riktade till medarbetare 

samt barn och ungdomar.
• Placera ut källsorteringsmöbler.
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Målområde 6: Minska nedskräpningen
Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär många positiva effekter för kommunen och miljön. Det kan handla  
om kostnadsbesparingar då fokus flyttas från att städa upp nedskräpning i efterhand till ett förebyggande arbete.  
Minskad nedskräpning bidrar även till en mer positiv upplevelse i samhället samtidigt som människors beteende  
påverkas till det bättre. I en ren miljö är man mer benägen att hålla ordning och reda. Ökad kunskap om förutsättningar 
kring nedskräpning gör det enklare att skapa en strategi för att sätta in rätt åtgärder på rätt plats.

Mål SÅM
SÅM omfattas inte av detta målområde. 

Mål kommuner
1. Tillgång till källsorteringsmöjligheter i gatu- och 

parkmiljö, fritidsområden, centrumkärnor och 
andra frekvent använda platser ska öka.

2. Nedskräpningen ska minska.
3. Tätortsnära dumpning av trädgårdsavfall ska 

minska.

Strategi
Kommunerna ska öka sin kunskap när det gäller 
människors beteendemönster kring nedskräpning 
och hur beteendet kan påverkas. Utifrån detta 
kan kommunerna utarbeta en strategi och 
åtgärder som förebygger nedskräpning. Initialt är 
informationskampanjer ett viktigt redskap för att 
synliggöra nedskräpning och förebygga den. 
Nudging är ett sätt att undermedvetet påverka 
människor att göra rätt val och det är ett verktyg 
som kan komplettera informationsinsatser. 
Infrastrukturen för insamling av avfall i offentlig miljö 
kan behöva förändras så att det blir lätt att göra rätt. 

Långsiktigt behöver kommunerna implementera 
fler förebyggande insatser kring nedskräpning i 
pedagogisk verksamhet.
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Förslag på aktiviteter  
för Gislaveds kommun
• Kartlägga ”papperskorgarnas” nytta för att se 

om de är placerade där de behövs och har rätt 
funktioner för den specifika platsen (användar-
vänlighet, storlek, synlighet, smarthet etc).

• Påbörja införande av sorteringskärl på  
några centrala punkter där det idag endast finns 
”papperskorg”. Detta utvärderas för eventuell 
utökning.

• Avfallssortering på evenemang; Krav på sorte-
ring för att få bidrag till evenemang, vid upp-
handling av evenemang samt vid egna  
evenemang.

• Kommunikationsinsatser för att minska  
nedskräpning från till exempel fimpar, snus och 
tuggummin. 

• Riktade kommunikationsinsatser till målgrupper 
och situationer som identifierats ge upphov till 
skräp.

• Kartlägga dumpning inom kommunen (var, hur, 
vad), definiera relevanta åtgärder samt  
genomföra dessa.

• Kommunikationsinsatser om vikten av att  
hantera trädgårdsavfall rätt. Exempelvis att  
lämna trädgårdsavfall med innehåll av invasiva 
främmande växter till återvinningscentralen skiljt 
från annat trädgårdsavfall på återvinnings- 
centralen.

Förslag på aktiviteter  
för Gnosjö kommun
• Kartlägga ”papperskorgarnas” nytta för att se 

om de är placerade där de behövs och har rätt 
funktioner för den specifika platsen (användar-
vänlighet, storlek, synlighet, smarthet etc).

• Påbörja införande av sorteringskärl på  
några centrala punkter där det idag endast finns 
”papperskorg”. Detta utvärderas för eventuell 
utökning.

• Avfallssortering på evenemang; Krav på sorte-
ring för att få bidrag till evenemang, vid upp-
handling av evenemang samt vid egna  
evenemang.

• Kommunikationsinsatser för att minska  
nedskräpning från till exempel fimpar, snus och 
tuggummin.
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• Riktade kommunikationsinsatser till målgrupper 
och situationer som identifierats ge upphov till 
skräp.

• Kartlägga dumpning inom kommunen  
(var, hur, vad), definiera relevanta åtgärder  
samt genomföra dessa.

• Kommunikationsinsatser om vikten av att  
hantera trädgårdsavfall rätt. Exempelvis att  
lämna trädgårdsavfall med innehåll av invasiva 
främmande växter till återvinningscentralen skiljt 
från annat trädgårdsavfall på återvinnings- 
centralen. 

Förslag på aktiviteter  
för Vaggeryds kommun
• Kommunen ska aktivt arbeta med att minska 

problematiken kring nedskräpning, både genom 
information, egna insatser samt uppmuntrande 
till skolor, förskolor, föreningar och privat- 
personer att plocka skräp. (Beslutad åtgärd i  
Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025).

• Påbörja inventeringen av antalet platser med 
dumpat trädgårdsavfall. Nästa steg är att hitta ett 
sätt att hantera dumpningarna så att de upphör.

• Kommunikationsinsatser om vikten av att  
hantera trädgårdsavfall rätt. Exempelvis att  
lämna trädgårdsavfall med innehåll av invasiva 
främmande växter tillåtervinningscentralen skiljt 
från annat trädgårdsavfall på återvinnings- 
centralen. 

Förslag på aktiviteter  
för Värnamo kommun
• Placera ut källsorteringsmöbler på  

förutbestämda platser.
• Optimera placeringen och tömnings- 

intervallerna av soptunnor samt  
kommunikationsinsatser riktade till lämpliga 
aktörer/intressenter.

• Kommunikationsinsatser till medborgare.
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Lokala avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifterna är en del av den kommunala renhållningsordningen och 
reglerar avfallshanteringen inom SÅM:s medlemskommuner genom detaljerade 
och formella regler. Föreskrifterna omfattar bestämmelser om skyldigheter 
som fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har och styr hur avfall ska 
förvaras, hur behållare och avfallsutrymmen ska se ut och skötas samt vilka 
dispenser som krävs vid uppehåll i avfallshämtning med mera. Föreskrifterna för 
avfallshantering är gemensamma för SÅM:s medlemskommuner, men beslut om 
att anta dem fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Avfallstaxa
För avfallstaxan gäller självkostnadsprincipen vilket betyder att SÅM generellt 
sett inte får ta ut högre avgift än vad verksamheten kostar. Lagstiftningen ger 
dock utrymme för att använda ekonomisk styrning inom kollektivet i syfte att 
främja återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering, 

så kallad miljöstyrd taxa. Det vill säga att kostnaden för enskilda tjänster inte 
behöver följa självkostnadsprincipen. Taxan är därmed ett viktigt ekonomiskt 
styrmedel för att påverka attityden till att vilja vara en aktiv del i en hållbar 
utveckling. Avfallstaxan är gemensam för SÅM:s medlemskommuner, men beslut 
om att anta den fattas av kommunfullmäktige i var och en av kommunerna. 

Kommunikation/information
För att uppnå avfallsplanens mål krävs ändringar i attityder, värderingar och 
beteenden hos invånare. Genom kommunikation och information ska invånarna 
inspireras och engageras till att minimera sina avfallsmängder och även öka 
benägenheten att återanvända. Kommunikation är även ett viktigt styrmedel för 
att återvinningen ska fungera optimalt då det i grunden är kommuninvånarna 
som källsorterar.

Styrmedel är viktiga verktyg för att påverka människor till att göra mer hållbara val och för att uppnå avfallsplanens mål. 
Det kan till exempel handla om politiska beslut, interna dokument och riktlinjer, ekonomiska styrmedel så som taxor, 
avgifter eller föreskrifter och information. Nedan följer en sammanställning av styrmedel som är tillgängliga för SÅM 
och respektive kommun.
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Upphandling och inköp
Genom offentlig upphandling har kommunerna och SÅM stora möjligheter att 
påverka inköp och har därmed ett styrmedel för att uppnå målsättningar i denna 
avfallsplan. Redan vid upphandling inför inköp ska man beakta avfallshierarkin 
och göra aktiva val för att minimera uppkomsten av avfall. Det kan innebära att 
redan innan upphandling undersöka om behovet av inköp är nödvändigt eller 
om det går att återanvända, dela eller reparera befintliga produkter. Det kan 
även röra sig om specifika hållbarhetskrav vid upphandling, som till exempel 
krav på en viss mängd återvunnet material i produkten. Policyer och rutiner hos 
upphandlingsenheterna är viktiga verktyg i detta arbete. 

Fysisk planering
I kommunens översiktsplan och detaljplaner bör det säkerställas att det finns 
utrymme, system och infrastruktur för att möjliggöra avfallshantering i enlighet 
med avfallshierarkin. Det ska finnas plats för en ändamålsenlig källsortering 

som leder till ökad återvinning och som är anpassad efter de krav som finns i 
arbetsmiljölagstiftningen och kommunens avfallsföreskrifter. I översiktsplanen 
bör det säkerställas plats för återbruk och återvinningscentraler. En god dialog 
mellan SÅM och kommunernas planavdelningar ger bra förutsättningar för att i 
ett tidigt skede lyfta fram avfallsfrågan i den fysiska planeringen.

Tillsyn
Tillsyn utförs av den nämnd som kommunfullmäktige utser som ansvarig för 
operativ tillsyn enligt miljöbalken eller annan relevant lagstiftning. Tillsyn har en 
bred innebörd, det kan till exempel handla om handläggning och uppföljning 
av dispenser enligt kommunens avfallsföreskrifter eller tillsyn av företagens 
avfallshantering.  Kommunen har genom tillsynen möjlighet att påverka 
hanteringen av det avfall som inte faller under kommunalt ansvar till exempel 
bygg- och rivningsavfall. 
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SÅM och kommunerna fastställer årsvis aktiviteter i sin verksamhetsplanering 
och ansvarar var och en för att uppnå målen. Respektive part ansvarar även för 
att mäta och följa upp sina egna mål. I bilagan Mätmetoder Avfallsplan 2023-
2030 redovisas hur mätning och uppföljning kommer att ske. Nedan beskrivs 
hur SÅM och kommunerna kommer att följa upp arbetet med att genomföra 
aktiviteter under planperioden för att nå målen. 

Arbetet kommer att följas upp enligt nedan:
• Två gånger per år träffas den så kallade avfallsplanegruppen för avstämning. 

Avfallsplanegruppen består av representanter från SÅM och respektive 
kommun. Syftet är att följa upp hur arbetet med mål och aktiviteter 
fortskrider inom organisationerna. Detta är ett forum för både uppföljning, 
diskussion och inspiration. SÅM sammankallar avfallsplanegruppen.

• Vartannat år senast under maj månad (första gången maj 2025) 
genomförs en delavstämning med redovisning av aktuell måluppfyllelse 
samt genomförda aktiviteter. SÅM och kommunerna ansvarar var för 
sig för att genomföra delavstämningen. Resultatet redovisas av SÅM till 
förbundsdirektionen och av respektive kommun till kommunstyrelsen.  

• Efter fyra år, halvvägs i planperioden, ska en fördjupad avstämning 
och uppföljning genomföras. Avfallsplanen kan i samband med denna 
uppföljning revideras med eventuella justeringar av mål och mätmetoder. 
Lagstiftning och nationella mål förändras ständigt och målen i denna 
avfallsplan utgår från det regelverk som gällde år 2022. Vid uppföljning och 
eventuell revidering av avfallsplanen bör även förändringar i omvärlden 
beaktas. SÅM samordnar avstämningen och en eventuell revidering, men 
kommunerna behöver bidra med underlag utifrån egna målsättningar. Den 
reviderande avfallsplanen redovisas av SÅM till förbundsdirektionen och av 
respektive kommun till kommunstyrelsen.

För att kunna arbeta strategiskt med avfallsplanen behövs en strategi för uppföljning av arbetet med mål och  
aktiviteter. Genom en regelbunden uppföljning kan SÅM och kommunerna effektivt göra insatser för att uppnå  
avfallsplanens mål. 

34 | Avfallsplan 2023-2030 Internremiss 

Uppföljning under planperioden

309



Omslagsfoto: Anton Palmqvist/Unsplash 
 
 
 

310



311



 

 

 

 

Till:    

Kommunstyrelsen   

 

NY avfallsplan 
Information till kommunstyrelsen kring arbetet med den nya avfallsplanen. 

 

Bakgrund 
Nuvarande avfallsplan gäller 2018 – 2022 och togs fram och antogs i samband med bildande av kommunalförbundet SÅM 

(Samverkan Återvinning och Miljö). SÅM har initierat arbetet inför framtagande av en ny avfallsplan. Denna skrivelse tydliggör 

bakgrunden till avfallsplanen, ansvarsfördelning och planering av arbetet med den nya avfallsplanen. 

 

Vad är en avfallsplan? 
En avfallsplan är en del av renhållningsordningen som ska finnas för varje kommun och antas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen 

ska innehålla uppgifter om avfallet inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet (15 

kap. 41§ miljöbalken). Det är Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:06 som specificerar vad som ska ingå i avfallsplanen. 

 

Vad är syftet med avfallsplanen? 

Avfallsplanens mål och strategier ger en politiskt förankrad färdriktning och ett tydligt mandat för kommunens och SÅM:s 

tjänstemän att arbeta för utveckling och förbättring avseende avfallshantering. Strategiskt arbete för en förbättrad avfallshantering är 

viktigt ur miljösynpunkt, men också något som gynnar och förenklar för den enskilda invånaren, verksamheter inom kommunen och 

för samhället i stort. 
 

Ansvarsfördelning 
Enligt förbundsordningen bär SÅM det kommunala renhållningsansvaret inom medlemskommunerna. Ansvaret gäller sådant 

hushållsavfall som faller inom ramen för det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap miljöbalken, dvs. insamling och 

behandling av avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  
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Kommunen har fortfarande ansvaret för sortering och minimering av det avfall som uppstår inom kommunens egna verksamheter. 

Andra ansvarsområden för kommunen är till exempel avfallsfrågor i samhällsplaneringen, arbete med nedlagda deponier och 

nedskräpning med mera. 

 

Vems är avfallsplanen? 

Avfallsplanen ska antas av kommunfullmäktige i respektive kommun och utgör ett av kommunens strategiska dokument. Även om 

SÅM har ett stort ansvar inom avfallsområdet och driver arbetet med avfallsplanen så är avfallsplanen alltså ett kommunalt 

dokument. 

 
Vem ska ta fram avfallsplanen? 

SÅM samordnar avfallsplanearbete, men avfallsplanen ska ha en tydlig koppling till andra kommunala och regionala frågor. Exempel 

på sådana frågor är: ekonomi, fysisk planering, energi, miljötillsyn, infrastruktur och folkhälsa. Det är därför viktigt att avfallsplanen 

sätts in i ett större sammanhang och att beslutet tas med beaktande av andra redan antagna planer och beslut. För att kunna leverera 

en avfallsplan som är samordnad med andra planer och samtidigt inkluderar kommunernas ansvarsområden ska SÅM arbeta 

tillsammans med kommunerna i framtagandet. För att underlätta samarbete har SÅM och kommunerna skapat en 

avfallsplanegrupp. I avfallsplanegruppen finns representanter från varje kommun som kan förankra och driva avfallsplanearbetet på 

kommunnivå. 

 
Vem ska följa upp avfallsplanen? 
I och med att avfallsplanen är beslutad av kommunfullmäktige så ska planen även följas upp inom kommunen. De delar av planen 

som SÅM ansvarar för ska SÅM redovisa till kommunen. 

 

Avfallsplanearbete 
SÅM har tagit fram en preliminär planering för arbetet med den nya avfallsplanen. Avfallsplanegruppen kommer sammanträda 

regelbunden för att driva arbetet med framtagande av mål och strategier till den nya planen. 

 
Preliminär Tidsplan 
 

Vad? När? 

Planering avfallsplanearbete Juni – september 2021 

Ta fram planinriktning och målsättningar September 2021 – april 2022 

Färdigställa underlag och bilagor Maj 2022 

Preliminär avfallsplan färdig Juni 2022 

Internremiss förvaltningar Augusti – oktober 2022 
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Genomgång remissvar och eventuell justering November – december 2022 

Kungörelse, samråd och utställning  Januari – februari 2023 

Sammanställa och kommunicera resultat utställning Mars 2023 

Beslut i medlemskommunerna April – maj 2023 

 

Avfallsplanens upplägg  

Avfallsplanen föreslås gälla under en period av sex år. Om behov föreligger ska avfallsplanen revideras när halva planperioden har 

löpt. Avfallsplanen kommer att delas upp i olika målområden där specifika mål och strategier beskrivs under varje målområde. 

Ambitionsnivån för de delar av planen som faller under kommunens ansvar kan anpassas efter respektive kommuns specifika 

förutsättningar. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum Sida 
 
Kommunstyrelsen 2007-06-18 1 
 

 
 Ks §  

 
Meddelanden  
 

1. Sammanträdesprotokoll SÅM 2022-10-11 

2. SÅM delårsredovisning januari-augusti 2022 med revisorernas 
bedömning av delårsrapporten och Deloittes granskningsrapport. 

3. Protokoll ledningsgruppsmöte Business Gnosjöregion AB (BGR)   
2022-10-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-10-11

Plats och tid Gislaveds kommunhus, den 11 oktober, kl. 16:00 18:00

Beslutande Gert Jonsson, ordf (M), Vaggeryd
Carina Johansson (C), Gislaved
Kristine Hästmark (M), Gnosjö
Markus Kauppinen (S), Gnosjö
Kent Williamsson, (S), Vaggeryd 
Tomas Töreland (S) Gislaved, ersättare Marie Johansson (S) Gislaved
Bo Svedberg (S), Värnamo - ersättare Azra Muranovic (S), Värnamo

Utses att justera Carina Johansson
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare            

Ewa Nilsson

Ordförande

Gert Jonsson

Justerande
................................................................................................................................
Carina Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organisation Förbundsdirektion SÅM

Paragrafer   

Datum för
anslags uppsättande

Datum för 
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2 (13)

2022-10-11

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

SAMMANFATTNING

Mötet är det trettioandra mötet med förbundsdirektion för kommunalförbundet SÅM 
(Samverkan Återvinning Miljö). 

Mötet är uppdelat i två delar, dels ordinarie möte där dagordningspunkterna 1-4 och 6-
7 avhandlades och dels ett offentligt möte där punkt 5 behandlades. Till det offentliga 
mötet är ledamöter från kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner inbjudna 
för att kunna ställa frågor samtidigt som kommuninvånare ges möjlighet att närvara.

De två mötena redovisas i separata protokoll.

Mötet öppnas, Carina Johansson utses till justerare av protokollet och två övriga frågor 
tillkom under mötets gång.

Ärendeförteckning:

Beslutsärenden:

§51 Delårsredovisning januari-augusti 2022 (LEA)      SÅM 2022:002-8

Informationsärenden:

§53 Avfall Sverige/Småland (LEA)
§54 Projekt (LEA)
§55 ÅVC och anläggningar (LEA)
§56 Taxor (LEA)
§57 Entreprenader (LEA)
§58 Upphandlingar (LEA)
§59 Personal (LEA)
§60 FNI-statistik (LEA)

Övriga frågor 

§61 Ytterligare justering av avfallsplanen (LEA)
§62 Underskrift delårsrapport (LEA)
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
3 (13)

2022-10-11

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§51 Dnr: SÅM 2022:002-08

Delårsredovisning och förvaltningsberättelse Januari-Augusti 2022

Ärendebeskrivning

Delårsredovisning och förvaltningsberättelse för januari-augusti 2022 finns 
sammanställt i Delårsredovisning för aktuell period. År 2022 är förbundets femte 
verksamhetsår sedan man tagit över renhållningsansvaret från respektive kommun. 
Delårsredovisningen är granskad av externa revisorer (Deloitte) och i deras 
revisionsrapport sägs att redovisningen är upprättad enligt de krav som finns på en 
delårsrapport. Ekonomin är i balans och att det visas genom en balanskravsutredning. 
SÅM har redogjort för verksamhetens utfall kontra målen vid delåret vilket bedöms 
uppfylla kraven enligt RKR:s rekommendation. Ett arbete pågår med att mäta 
måluppfyllelsen vilket kommer redovisas i årsredovisningen enligt SÅM. Deloittes 
uppfattning är att SÅM bör fortsätta utveckla beskrivningen av verksamhetsmålen och 
dess resultat och måluppfyllelse i årsredovisningen. Deloitte delar SÅM:s uppfattning 
kring uppfyllelsen av det balanskrav som är minimikravet kopplat till det finansiella 
målet att bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag:

Delårsredovisning januari-augusti 2022 
Delårsrapport 2022 SÅM - Deloitte 

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna delårsredovisning och förvaltningsberättelse för Januari Augusti 
2022
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
4 (13)

2022-10-11

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§53 Dnr: 

Avfall Sverige/Småland

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om de kommande förordningarna kring kommunalt 
insamlingsansvar för förpackning och obligatorisk insamling av matavfall som båda 
träder ikraft 2024-01-01. SÅM har deltagit på flertalet webbinarium som Avfall Sverige 
och Avfall Småland anordnat. 

SÅM informerade även om sitt deltagande på ett webbinarium som arrangerades av 
FTI, kring det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar. Där informerades om 
hur FTI arbetar idag, vilka mängder man behandlar och de förberedelser som man gör 
för att lämna över ansvaret till kommunerna 2024-01-01. Fler möte är planerat framåt 
dels via webbinarium men även med respektive kommun.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
5 (13)

2022-10-11

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§54

Projekt 

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om flertalet av de projekt som pågår inom SÅM och att 
de nya förordningarna kring förpackningar och matavfallsinsamling gör att man måste 
titta över sin projektlista och förmodligen omprioritera lite där. 

Den mindre omorganisation som görs inom SÅM och anställning av en Uppdragsledare 
ska göra att SÅM inte stannar av med övriga projekt, främst inom ÅVC som måste 
komma igång. Anställningen är inte en utökning av SÅM:s personal utan en ersättning 
för personal som slutat sin anställning på SÅM: 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§55 Dnr: 

ÅVC och anläggningar

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om att 90% av alla insamlingsbilar för kärl nu tömmer 
på omlastningen i Värnamo. Detta då MJ Åkeri tagit över hela insamlingsansvaret för 
kärl och det fungerar så här långt bra.

SÅM börjat se över vad som kan göras för att minska nedskräpning på utsatta 
gröntippar. 

SÅM måste även hitta en lösning för Hillerstorps gröntipp till våren 2023, då den 
befintliga anläggning där måste tas ur bruk på grund av att den ligger strandnära.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§56 Dnr: 

Taxor 2023

Ärendebeskrivning

Taxan baseras på budgeten för 2023 och vi kalkyler där med en höjning av taxan med 
två procent. 

Det finns några frågetecken inför 2023 vad gäller priserna för ÅVC-material, mindre 
mängder avfall in till ÅVC och i kärlen på grund av eventuell kommande lågkonjunktur, 
räntan på SÅM:s lån, bränslepriserna, hur påverkar besluten kring bioavfall och 
förpackningar verksamheten?

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§57 Dnr:

Status entreprenader

Ärendebeskrivning

Renhållning
MJ Åkeri har nu tagit över alla kärltömningar från NÅS från och med 2022-09-01. Det 
har märkts en klar förbättring, då kärlen töms på rätt dag och ingen kvällskörning 
behövs.  

JRAB sköter tömningar av containrar, underjordsbehållare samt transporter till Borås 
Reningsverk till belåtenhet. 

Slam
Sandahls sköter brunnstömningarna bra. Det fungerar även bra med kontakter och 
transporter till Värnamo Reningsverk. 

Bränsleersättning till våra entreprenörer
Det är nu enbart Stena som har bränsleersättning, då övriga entreprenörer justerats 
via indexeringar i sina avtal. Bränslepriserna rusar så det är möjligt att våra 
entreprenörer kommer tillbaka med frågor om extra bränsleersättning.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§58 Dnr: 

Upphandlingar

Ärendebeskrivning

SÅM håller nu på att ta in anbud på matavfallspåsar, det nuvarande avtalet löper ut 
2022-12-31. SÅM befarar en stor prisökning i det kommande avtalet. 

SÅM har även börjat se över förbränningsavtalen som löper ut 2023-07-31, det är 
mycket sannolikt att förbränningsskatten försvinner från och med 2023-01-01. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§59 Dnr 

Personal

Ärendebeskrivning

Projektanställningen som Avfallstekniker som skulle avslutas vid nyår upphörde 2022-
09-30 på grund av att personen som hade tjänsten fick en ny anställning. 

Roger Svensson tillträde sin nya tjänst som arbetsledare för samtliga ÅVC-anläggningar 
2022-10-01. Tidigare var Roger anställd som arbetande förman i Gislaved och Gnosjö. 

Jonas Nilsson som tidigare var arbetande förman i Värnamo har från 2022-10-01 tagit 
över ansvaret för omlastningen i Värnamo. 

I Värnamo har en maskinförare blivit tillsatt på omlastningen. 

rekryteringsfirma för att försöka säkerhetsställa att person med rätt kompetens 
anställs.  

Det finns möjlighet för SÅM att växa i framtiden då det är fler kommuner som behöver 
hjälp i och med de nya förordningarna som börjar gälla 2024-01-01.  

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§60 Dnr 

FNI-Statistik

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§61 Dnr 

Ytterligare justering av avfallsplanen

Ärendebeskrivning

Förbundsordningen har justerats efter dialog mellan SÅM, Ordförande och Vice 
Ordförande i direktionen efter att samhällsförvaltningen i Värnamo har 
uppmärksammat ett felaktigt stycke i den reviderade förbundsordningen. 
Det handlar om stycke tre under § 3 som felaktigt ger SÅM ett större 
myndighetsansvar än vad SÅM ska ha. Tyvärr har detta inte observerats tidigare. 
Stycket kommer i konflikt med miljökontorens delegationer och detta stycke måste 
alltså tas bort. SÅM:s myndighetsutövning regleras istället i kommunernas föreskrifter 
om avfallshantering vilka redan finns antagna.

Samtliga medlemskommuner har blivit informerade om justeringen och det är den 
korrekta versionen som ska beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§62 Dnr 

Underskrift delårsrapport

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten kommer att skickas ut av förbundsdirektören för digitalsignering av 
samtliga medlemmar i direktionen. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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SAMMANFATTNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-10-11

Plats och tid Kommunhuset, Gislaved tisdagen den 11 oktober, kl. 18:00 19:00 . 

Beslutande Carina Johansson (C), Gislaved
Markus Kauppinen (S), Gnosjö
Bo Svedberg (S), Värnamo ersättare Azra Muranovic (S), Värnamo
Gert Jonsson, ordf (M), Vaggeryd 
Kenth Williamsson (S), Vaggeryd
Tomas Töreland (S) Gislaved, ersättare Marie Johansson (S) Gislaved

Övriga deltagande Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör SÅM
Jonatan Rosenquist, planerings- och utvecklingschef SÅM 
Ewa Nilsson, Förbundsadministratör SÅM

Utses att justera Carina Johansson
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare        

Ewa Nilsson

Ordförande

Gert Jonsson

Justerande
................................................................................................................................
Carina Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organisation Förbundsdirektion SÅM

Paragrafer   

Datum för
anslags uppsättande

Datum för 
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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Mötet är en del av det trettioandra direktionsmötet och hölls som ett offentligt möte
enligt förbundsordningens 13 §. Till det offentliga mötet är ledamöter från 
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner inbjudna för att kunna ställa frågor 
samtidigt som kommuninvånare ges möjlighet att närvara. Under mötet behandlades 
punkt 5 i llande av verksamhetsbudget 2023 och 
investeringsbudget 2023-2025

Mötet öppnas, Ewa Nilsson utses till sekreterare och Carina Johansson till justerare av 
protokollet. Dagordning godkändes och inga föranmälda frågor har inkommit

Ärendeförteckning:

Föredragande: Lars-Erik Andersson = LEA

Beslutsärenden:

§52 Fastställande av verksamhetsbudget 2023 och SÅM 2022:002-4
investeringsbudget för 2023-2025

Övriga frågor:

-
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§52 Dnr: SÅM 2022:002-4

Fastställande av verksamhetsbudget 2023 och investeringsbudget 2023-2025

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen, senast vid april månads utgång, uppta 
samråd med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen 
upprättat förslag till budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med 
intentionerna i förbundsmedlemmarnas regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen 
fastställer därefter, senast vid utgången av november månad, kommunalförbundets 
budget för nästkommande verksamhetsår. Budgeten ska innehålla en investerings- och 
finansieringsplan för den kommande treårsperioden.

Förbundsdirektören informerar om hur inbjudan till ledamöter i respektive 
kommunfullmäktige har genomförts, samt att kommuninvånarna har informerats om 
möjligheten att närvara på mötet via kommunalförbundets officiella anslagstavla på 
förbundets hemsida. Information och inbjudan har skett enligt de förutsättningar som 
anges i 13 § förbundsordningen.

Utvecklingen under 2022 med stigande priser på framförallt bränsle har gett och 
kommer ge höga indexeringar i flertalet av SÅM:s transportavtal. SÅM kommer även 
under hösten och slutet av 2022 gå ut med upphandlingar av matavfallspåsar och 
förbränning av insamlat restavfall. Indikationerna visar på stora kostnadsökningar för 
dessa upphandlingar. Även räntekostnaderna för SÅM kommer stiga markant under 
2023. 
Budgeten för 2023 är baserad på en taxehöjning på 2 %, dels för att hålla en jämn 
utveckling på taxan och dels för att hålla ner kostnadsutvecklingen för 
kommuninnevånarna inom SÅM. De ökade kostnader som drabbar SÅM via indexering i 
avtal, ökade bränslekostnader, stigande ränta och befarade kostnadsökningar i 
kommande upphandlingar ger ett beräknat underskott i budgeten för 2023 med 3,2 
miljoner vid en taxehöjning med 2%. 
Det budgeterat underskott som befaras uppstå för SÅM under 2023, på 3,2 miljoner 
kronor balanseras mot de överskott som arbetats upp inom SÅM under tidigare 
verksamhetsår. 
Regeringens beslut om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar med start 2024-
01-01, kommer på sikt generera intäkter till SÅM. Varför ett underskott för 2023 inte är 
oroande för den fortsatta utvecklingen inom SÅM.

Förbundsdirektören redovisar föreslagen verksamhetsbudget för år 2023.

Förbundsdirektören redovisar föreslagen investeringsbudget för 2023-2025.

Förbundsdirektören svarade på ett antal frågor från förbundsledamöterna, kopplade till 
budgeten, innan direktionen gick till beslut.
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Beslutsunderlag: 
Verksamhetsbudget 2023
Investeringsbudget 2023-2025

Förbundsdirektionen beslutar:

att fastställa upprättat förslag till verksamhetsbudget för 2023 och 
investeringsbudget för 2023-2025.

att uppdra till förbundsdirektören att noga följa kostnadsökningarna, 
samt bevaka frågorna kring obligatorisk matavfallsinsamling och 
kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.
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Sammanfattning 
Uppdrag och Bakgrund 
Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en översiktlig granskning av 

Kommunalförbundet samverkan, återvinning och miljös delårsrapport, version per 1 september 

2022. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten per den 31 augusti 2022, som 

enligt 12 kap 2§ kommunallagen skall behandlas av direktionen, är förenligt med de mål 

direktionen beslutat. 

 

I 13 Kap. Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) framgår att delårsrapport skall 

upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Delårsrapporten skall omfatta en period av 

minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Dessutom skall delårsrapporten 

innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. 

Jämförelse ska göras med föregående räkenskapsår.  

 

I november 2018 kom rådet för kommunal bokföring och redovisning med en ny 

rekommendation, RKR R 17 Delårsrapport, vilken behandlar delårsrapportering. Syftet med 

rekommendationen är att ange vad minimikraven för innehållet i en delårsrapport är och 

principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten samt hur dessa 

ska värderas. Enligt RKR R 17 ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla: 

 • Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, 

men innan delårsrapporten upprättas.  

• Upplysningar om kommunalförbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.  

• En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 

löpande verksamheten.  

• En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen  

 

Revisionsfråga och metod 
Är delårsrapporten upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och gällande 

riktlinjer? Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga 

mål som beslutats? 

 

Granskningen har genomförts genom övergripande analys av redovisningen och målen. 

 

Granskningen innehåller; 

 

 Översiktlig granskning av att delårsrapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt lag 

om kommunal bokföring och redovisning samt RKR R 17. Samt att delårsrapportens 

ekonomiska redovisning bedöms ge en bild motsvarande den utveckling som beskrivs i den 

förenklade förvaltningsberättelsen. 

 Översiktlig granskning av kommunalförbundets bedömning av möjligheterna att uppnå de 

beslutade målen för verksamheten. 

 Översiktlig granskning av kommunalförbundets bedömning av möjligheterna att uppnå de 

beslutade finansiella målen för en god ekonomisk hushållning. 

 

Slutsatser utifrån genomförd granskning samt svar på 
revisionsfrågan  
Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, utöver vad som anges nedan, som tyder 

på att kommunalförbundet samverkan, återvinning och miljös (SÅMs) delårsrapport inte i 

huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som finns på en delårsrapport.  

 

Helårsprognosen för 2022 visar att resultatet för kommunalförbundet totalt kommer att uppgå 

till 2,9 mnkr vilket innebär att ekonomin är i balans 2022.  

 
Måluppfyllelse 
Direktionen har inte beslutat om några finansiella mål utan har endast balanskravet som mål. 

Då direktionen inte har beslutat om något finansiellt mål medför det att vi saknar underlag för 

att uttala oss huruvida förbundet bedriver verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning 

avseende de finansiella målen. Dock har förbundet en ekonomi i balans per 20220831 vilket 

visas genom en balanskravsutredning. 

 

SÅMs verksamhetsmål för 2022 finns specificerade i renhållningsordningen vilken godkänts av 

respektive kommunfullmäktige. Av denna framgår att SÅM har nio övergripande mål för 

perioden 2018–2022 varav tre ses som prioriterade för verksamheten och har utifrån en 

bedömning värderats som uppfyllda 2021. SÅM har redogjort för verksamhetens utfall kontra 

364



 

3 
 

målen vid delåret vilket bedöms uppfylla kraven enligt RKR:s rekommendation. Ett arbete pågår 

med att mäta måluppfyllelsen vilket kommer redovisas i årsredovisningen enligt SÅM. 

 

Vår uppfattning är att SÅM bör fortsätta utveckla beskrivningen av verksamhetsmålen och dess 

resultat och måluppfyllelse i årsredovisningen. 

 
 

Svar på revisionsfrågan 
Vi delar SÅM:s uppfattning kring uppfyllelsen av det balanskrav som är minimikravet kopplat till 

det finansiella målet att bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning. 

 

Vi rekommenderar SÅM att fortsätta utveckla de mål som tillämpas samt mätning av dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping den 28 september 2022 

 

DELOITTE AB 

 

 

 

Annika C Karlsson  Jovana Misic   

Revisor Revisor 
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Protokoll Ledningsgruppsmöte Business Gnosjöregion AB 
 

Tid och plats: 31 oktober 2022, kl. 9.30 – 11.45, digitalt 

 

Inge Johansson, ordförande 

Anki Hansson, Värnamo  

Johan Svedberg, Gnosjö 

Johan Thorsell, Vaggeryd 

Leif Österlind, Gislaved 

Anna Sandqvist, Värnamo, sekreterare 

 

 

1. Mötet öppnas 
”Det finns en drivande kraft som är mäktigare än ånga, elektricitet och kärnkraft: Viljan” 
 

2. Meddelanden 

Inga meddelanden. 

 

3. Föregående mötesprotokoll lgp 220822 och sty 220920 

Godkänns och lägger till handlingarna. 

 

4. Näringslivsinfo kortfattat 
Värnamo energifrågor, det är tufft för näringslivet, när och hur regeringsbidraget ska betalas ut är 
inte klart. Handeln ser positivt på försäljning i november och december, men oroligt om vad som 
händer efter årsskiftet. Några varsel, ca 135 st. 
Vaggeryd delar Ankis bild.  
Gnosjö Det är oroligt i näringslivet, börjat bromsa in. Det blir en näringslivsenhet i Gnosjö 
kommun, eventuellt bildas ett AB i framtiden.  
Gislaved samma bild som de andra. Vi matas med mycket negativ information via media. Varsel 
befaras öka från oktober i länet. 
 

5. Ekonomirapport  

Ekonomin är god. Resultat 763 500 kr. inväntar fakturor från Kvinnor leder, Styrelseutbildningar, 
Nothindagen och planerad studieresa med mera. Ser ut som ett plusresultat. 

 

6. Styrelseakademin utbildning info 
Lars Kvarnström föreläste på Styrelseakademiens After ”board” Work. Samtliga som utbildat sig 
tycker att det var en mycket bra utbildning och att det finns en del att ta med in i BGRs arbete. 
Certifiering görs i efterhand men helst inom två veckor efter avslutad utbildning. 
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7. Kvinnor leder & Kvinnor leder Växtkraft 
 
Kvinnor leder  
Önskemål har framkommit från företag med många anställda om att ha ett eget nätverk för att 
diskutera ”lika” frågor. Almi har tagit stafettpinnen. Lite osäkert hur detta fortskrider då 
sammankallande byter tjänst inom Almi. För övrigt är deltagarna nöjda med träffarna. 
 
Kvinnor leder Växtkraft 
Antalet deltagare är nu 37/40 personer. Growing leaders har genomfört intervjuer och underlaget 
ligger som grund för ämnen de kommande träffarna.  
 
Beslut: Värnamo Näringsliv och Enter Gislaved tar fram en plan och budget till styrelsemötet den 
22 november för 2023. 
 

8. HR-nätverket 
Nästa möte 22 november ”Trendspaning inom HR”. Nätverkets medlemmar ökar stadigt. 
 

9. Klimatkonferens 2022 
Bra konferens, 150 personer på plats och 50 personer deltog digital. Bra representation från 
Gnosjöregionen. Axjo fick klimatpriset. Ages, Gjuteriteknik och Gnosjö Automatsvarvning är i 
framkant och en stor inspirationskälla. Gott genomslag. 
Om BGR är proaktiva så kan vi ”ta lite mark” och gå före i länet. 
Vaggeryd och Gislaved har hållbarhetsnätverk som fungerar bra och där företagen inspirera varandra. 
 

10. Nätverk inom hållbarhet  

Ledningsgruppen ser en möjlighet till att skapa ett hållbarhetsnätverk som inte endast berör 

energifrågan i BGR. Förslag framkom om att ta in erfarenhet som redan finns i exempelvis Gislaved, 

vidare att söka finansiering alternativt avsätta medel ur BGRs budget för en nätverksledare. En 

finansieringsmöjlighet kunde vara från Region Jönköpings län och från företagarna själva. Det bör 

ingå representanter från kommunerna för att få en gemensamsyn i hållbarhetsarbetet. 

 

Beslut: Leif bjuder in till ett informationsmöte och bikupa hur man kan arbeta vidare. 

 

11. Kompetensutveckling Småland 

Informationspunkt. 

 

12. Studieresa Falkenbergs Näringsliv 
Förslag på datum: 8-9 december (v.49), ansvarig är Johan Thorsell. 
Följande arbetshypotes framkom: 
 
8 december 
 
8:00  Avresa och incheckning 
10:00 Planeringsmöte 
12:00  Lunch 
13:00  Träff med Falkenbergs näringsliv  

 
Ämne: ”Falkenbergsmodellen” och hur man arbetar med att få kompetens 
”underifrån”/skolor samt hur de lyckats få ihop barn med föräldrar att besöka företagen. 
Finansieringsportal/lokalfinansiering och hur de lyckas. 
Frågor att ta med: 
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• Har de Kvinnligt nätverk? 

• Inflyttarlots? 

• Hur jobbar de för ett bra företagsklimat? 
18:00  Middag 
 
9 dec 
 
8:00 Planeringsmöte 
10:00  Företagsbesök Sia-glass 
12:00 Lunch och därefter hemresa 
 
 

13. Synpunkter Nothindagen 
 

• Information och inbjudan var skillnad från fg år.  

• Tidigare sponsorer hade inte fått frågan om att vara med. 

• Stod i inbjudan att man inte behöver gå därifrån hungriga trots att det inte var någon mat 

• Deltagare lika tidigare men bättre fördelning av ålder och kön. 

• Hur vill styrelsen att framtiden ska se ut, Nothin 2.0? Konservativt upplägg, finns det någon 
framtidsplan? 

• En projektledare behövs för att samordna information, försäljning, sponsorer. 

• Hemsidan: kom in på den gamla. 

• Anna Dyhre super, Christer Tallbom hade en eller två diagram för mycket. 

• Önskemål om att leta efter företag med kvinnor i ledning/ägare som kan vara med och bli 
vinnare av Nothinplaketten. 

• Kommer kriterierna fram? Borde framgå på hemsida. Kriterierna kommer att ses över. 

Ordföranden informerade om att ledningsgrupp BGR kan nominera företag. Nomineringarna bör 
vara inne senast den 30 april 2023. 

 

14.  Handlingsplan och budget 2023 
 
Att lyfta till styrelsen angående befintlig organisation: 
 

• Behöver styrelsen vara så stor kan suppleanter slopas?  

• Hur får vi till en handlingskraftig ledning?  

• Ska det in en koordinator/VD som stöd till näringslivscheferna? Om beslut fattas om att 
anställa en koordinator/VD bör det tas hänsyn till att det inte endast blir en administrativ 
tjänst. 

 

Förslag från ledningsgrupp på handlingsplan 2023: 

Idag består verksamheten av projekt, samarbete mellan näringslivsbolagen, driva och skapa nätverk 
och kompetensförsörjningsinsatser. Vad kan BGR göra för att synas och sticka ut?  Tanken är att 
gräva där vi står och göra det ännu bättre. 

Förslag på insatsområden: 

• Kompetens 

• Nätverk 

• Hållbarhet 

Nya nätverk: 

• VD-nätverk 
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• Utvecklingschefs-nätverk 

• Hållbarhetsnätverk 

Utvecklingsområden: 

• Ta ledartröjan i länet inom Hållbarhet 

• Skriva debattinlägg  

  

Budget:  

Samma budget som tidigare år 2022 med inflationstillägg med ca 10 %. Föreslag på budget med en 
omslutning om 1, 2 miljoner under 2023. 

 
15. Övriga frågor 

Mässa i Holland – Blev inställt 2022. Nästa blir1-2 april 2023. Johan Svedberg och Anki Hansson 
åker och representerar BGR. Niclas Palmgren kommer att åka men oklart vilken organisation han 
representerar. 
 
Beslut: Anki tar fram ett kostnadsförslag. 
 
Elmia underleverantörsmässan 20221115-17 – Värnamo är där onsdag 16/11, Gislaved onsdag 
eller torsdag, Vaggeryd onsdag och torsdag halvdagar.  
 
Gemensam näringslivsdag – Värnamo gör 40 000 möjligheter med Swedbank, Göra den lite större 
våren 2023 och gemensamt för Gnosjöregionen. Döpa om den. Halvdag. Spontant låter det bra. 
 
Beslut: Varje näringslivsförening tar det till sin styrelse och återkommer med synpunkter till nästa 
ledningsgruppsmöte 8-9 december. 
 
Affärsracet – Göra något gemensamt och liknande under 2024 för Gnosjöregionen. 150 utställare, 
vassa personer som föreläser.  
 
Beslut: Leif skickar över material så näringslivscheferna har något att ta ställning till. 
  

16. Nästa möte:  

Sty BGR/GNR 22 november 2022, kl. 15:00 – 18:00 i Vaggeryd  

Punkter styrelsemöte 

• Genomgång av BGRs arbetsområden. 

• Hur BGR arbetar vidare med utbildningar och samverkan mellan näringsliv och gymnasium.  

• Hur vi arbetar med Region Jönköpings län. 

• Input från styrelsen och från näringslivsrepresentanterna: Hur påverkas vi av lågkonjunkturen 
2023? 

 
17. Mötet avslutas: Ordförande tackar alla för ett kreativt möte och bra samtal. 
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