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”Vy över sopplatsen vid Skutviken efter företagen avtäckning (fotot taget från en plats invid nya Boden-vägen)”. Tillsam-
mans med 2009:6:13 blir fotografierna ett panorama. Längst till höger skymtar slakteriet i kv Djuret, Bergviken.  
Stadsarkivet

Nya Boden vägen. Nya Boden vägen kallas den rygg av stenmassa som sträcker 
sig över stadsviken i Luleå. Det är början till nya infarten till staden, ett bygg-
nadsprojekt som kommer att kosta 6,5 miljoner i färdigt skick. Därmed försvinner 
en besvärlig flaskhals. Fyllnadsarbetena på den nya infarten pågår mest natte-
tid. Detta på grund av svårigheterna att få tag på lastbilar för dagstransporter. 
Dygnet-runt-arbetena medför att vägarbetet går ytterst snabbt. Publicerat i NK 
19610613.Stadsarkivet
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Axinometri med idéer om hur ett omvandalt område kan se ut i stora drag

Programidé

Skutviken, med sitt relativt centrala läge, ge-
nomgår en förändring idag men uppfattas fort-
farande som ett industriområde om än under 
omvandling. Det är en förändring som program-
met vill stötta genom att besvara de frågor som 
ställdes i uppdraget.

Inom programområdet finns många verksam-
heter som besöks ofta, exempelvis stor matvaru-
butik, men också de som besöks mer sällan som 
bilaffärer, verkstäder, färgbutiker och andra som 
går under begreppet sällanköp. På Skutviken 
finns även Coop Arena som är en idrottsanlägg-
ning för ishockey och evenemangsarena. Vid 
hockeymatcher eller andra evenemang ökar 
antalet besökande i området kraftigt. Området 
innehåller också en ökande andel kontor.

Gatorna på Skutviken bildar slingor med Mid-
gårdsvägen som uppsamlingsgata. Kvarteren på 
området är relativt stora.

Marken inom området är till största delen i 
privat ägo (89%). Tomterna i området är relativt 
stora. Ett 10-tal tomter är i storleksordningen 
1000-3000 m2, 15 tomter är mellan 3000-10000 
m2, och de resteranade 10 tomterna är större och 
vissa så stora som närmare 40000 m2.  I DPP-
områdets östra delar är Luleå Lokaltrafik (LLT) 
stor fastighetsägare och Luleå kommun är ägare 
till evenemangsarenan Coop arena. 

Tanken är att Skutviken i framtiden är en stads-
del där fler ska kunna arbeta och där samban-
den med den omgivande staden har stärkts. Att 
det ska bli möjligt att bygga tätare och högre, för 
fler typer av användningar och verksamheter , 
sammantaget ett mångfunktionellt område.
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framtagandet av nya detaljplaner för respektive 
delområde och i ett mycket nära samarbete med 
fastighetsägare, men visar exempelvis var det 
kan vara möjligt att pröva olika användningar.

De i DPP föreslagna åtgärderna ska förbättra 
samband från området till angränsande delar av 
Luleå och till stadens centrum och därmed ge 
förutsättningar att stärka området som en inte-
grerad del av staden. Åtgärderna ska bidra till 
att förbättra möjligheterna för gående, cyklister 
och människor med funktionsnedsättning att 
röra sig i och genom området samt för ökade 
antal resor med kollektivtrafik. Skutviken är en 
viktig länk mellan universitet och centrum, både 
för lokalisering av verksamheter och som kom-
munikationsväg.

Motiven för fastighetsägare i området att vara 
med i en omvandling i programmet riktning kan 
vara att:  

• man får en fastighet i ett centralt läge med 
en tillgänglig, trafiksäker och ordnad omgiv-
ning som bör tilltala fler typer av hyresgäs-
ter

• man kan därmed attrahera nya hyresgäster 
med andra typer av verksamheter 

• fastigheten kan få ett annat marknadsvärde 
med nya möjligheter till byggrätter med 
andra användningar i nya detaljplaner

• man får en minskad risk för översvämningar 
i ett område som pekats ut som riskabelt vid 
häftiga regn. 

Detaljplaneprogrammet (DPP) ska vara ett stöd 
vid detaljplanering och bygglovgivning vid nya 
etableringar eller ändrade verksamheter inom 
Skutviken. Den framtida användningen av 
kvartersmark föreslås bli för kontor och verk-
samheter som inte är störande för omgivningen, 
inklusive handel. 

Ambitionen med DPP Skutviken är att från 
kommunens sida kunna visa på de möjlighe-
ter som området har och vilka åtaganden som 
kommunen är beredda att göra för att områdets 
potential bäst ska kunna användas. 

Avsikten är att utformning av nya platser och 
som är till för alla, ska bidra till att skapa ett 
attraktivt område och en mer attraktiv infart till 
Luleå. 

I arbetet med DPP ingår att stärka de tekniska 
infrastrukturerna och göra det möjligt att avhjäl-
pa delar av de brister som under åren uppstått. 
Men också att förebygga en del av de negativa 
effekter ett förändrat klimat kommer att ge. 

DPP visar på möjliga placeringar och begräns-
ningar i framtida användning. DPP tar inte 
entydigt ställning till den lämpligaste använd-
ningen för respektive kvarter då det bestäms vid 
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Det gemensamma Skutviken

Attraktivitet och infart till staden
Med sitt läge vid infarten till staden är det 
intryck som Skutviken ger av stor betydelse för 
upplevelsen av Luleå. Området har sidor mot 
järnvägen och de stora omgivande vägarna. 
Därför är det viktigt att se dessa platser som 
framsidor och viktiga som entréer till Luleå 
stad.   
Syftet med omvandlingen av Skutviken är att 
ett tidigare industriområde ska bli en stadsdel 
som innehåller en blandning av verksamheter, 
evenemang och sevice. En stadsdel som visar 
upp sig och tar hänsyn till omgivningarna och 
stadens entré. 

För sträckan längs Bodenvägen bör bebyggelsen 
utformas i två till tre våningar för att skärma 
av trafikbuller. Fasadliv och fasadmaterial bör 
variera för att inte ge ett monotont utseende. 
Högre byggnader kan placeras på de låga men 
med kortsida/gavel mot Bodenvägen och vara i 
varierade höjder. Upp till sex våningar är lämp-
ligt. De högsta husen placeras med fördel som 

markörer i anslutning till in och utfarter från 
området, och i väl valda lägen. Färgskalan bör 
luta åt det ljusa hållet.

Längs med infarten på Skutvikssidan finns idag 
partier med parkkaraktär där kvaliteterna är 
höga. Däremellan är det bitvis presentabla och 
omhändertagna miljöer som visar sig men bitvis 

Infarten från Mjölkuddsrondellen. Höjderna på 
husen bör varieras. Husen får bilda en skärm 
som förbättrar miljön för de som vistas bakom.

I översiktsplanen betonas vikten av stadens 
infarter och att kvaliteter behöver tas om hand. 
Bodenvägen är den största infarten in mot sta-
den. 

Sträckan vid Skutviken utgör idag en del av 
stadsbyggden där bebyggelsen har blivit tätare 
och finns på båda sidorna infartsvägen (bebyg-
gelse på båda sidorna börjar vid rostbollen) men 
innan vattenspegeln (norra Stadsfjärden) som 
öppnar sig mot staden centrum som då blir på-
taglig. Bebyggelsen är inte tät stad men området 
både bokstavligt är på vägen mot och kanske i 
en omvandling mot en tätare bebyggelse.
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är det skräpiga baksidor som dominerar. Järn-
vägen är även den en infart för vilken iakttagel-
serna också gäller. Sidan mot Mjölkudden har 
buller skydd i form av plank eller bullervallar 
för att skydda bakomliggande bostadsbebyg-
gelse.

Avvägning måste göras mellan att möjliggöra 
skyltlägen för verksamheter och att bevara eller 
utveckla de gröna kvaliteterna i den zon runt 
området som idag finns. Flera av de kommande 
stora stråken för ledningar kommer också att 
ligga i dessa zoner och minska förutsättningarna 
för stora träd.

Vy ut från centrum. Med en bevarad sikt-
linje mot Arenans karaktäristiska båge.

Från centrum ses Skutviken idag som en låg 
siluett och det som är markerat är den karaktä-
ristiska bågen på Coop Arena. I bakgrunden ses 
Mjölkuddsberget med vattenreservoaren och 
taksiluetterna på bostadshusen som kliver upp 
på Bergviken. Vyerna från stadens centrum är 
viktiga och måste värderas vid stora föränd-
ringar.

I fortsatt arbete bör gestaltningprogram tas fram 
för området, med mer detaljerade beskrivningar 
av de allmänna delarna som gator och parker 
men också ge ramar för gestaltning av byggna-
der.
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Offentliga funktioner
I framtida planer för Luleå ingår att staden ska 
ge plats för evenemang. En tänkt evenemangs-
båge har sitt norra avslut uppe på Skutviken 
enligt översiktplanen. En utveckling av dessa 
funktioner inom tomten Coop Arena och i dess 
närhet är därför viktig. Parkeringsfunktioner, 
närhet till busshållplatser och kopplingar till 
gång och cykelnätet gör att anläggningen kan 
användas bättre och att tillgängligheten därför 
bör förbättras för gående och cyklande också. 

Lägen i områdets södra delar kan ses som lämp-
liga om ytterligare offentliga verksamheter ska 
placeras i området. Verksamheter med mycket 
publik eller många sällanbesökare påverkas 
dock av närheten till transporter med farligt 
gods och risker med det. Detta område kan 
också påverkas av vad som beslutas ska hända i 
Skutvikens vattenområde, men detta utreds inte 
i denna DPP.

Befintliga funktioner som diskuteras är LLTs ga-
rage och kontor. Det är redan idag en stor verk-
samhet och om kollektivtrafiken utvecklas som 
ambitionerna är med mer bussar så förändras 
behoven, exempelvis större garage. Om detta är 
möjligt att lösa på Skutviken eller om det måste 
tillgodoses på annan plats utreds separat.  
Tankstationer även för fordonsgas begränsar till 
viss del idag användningar i omgivningen.

Då förutsättningarna i området med markför-
utsättningar, buller, störningar och 
risker är som det redovisats i senare 
kapitel så rekommenderas inte att nya 
skolor eller förskolor byggs i området. 
Att sia om i vilken takt omvandlingen 
kommer att ske och därmed hur beho-
vet kan bli är väldigt osäkert. Därför 
ska eftersträvas att den typ av behov 
tillgodoses i närliggande områden. 

I planerna som en av de initierande 
exploatörerna visat ligger tankar om 
en hälsocentral i områdets västra del. 
Kanske även ytterligare verksamhe-
ter av sjukvårdskaraktär skulle också 
kunna komma i framtiden. Detta 

Offentliga platser
I ett område där fler kommer att arbeta och fler 
kommer att röra sig igenom området är de of-
fentliga platserna av stor betydelse för männis-
kors välbefinnande och möjligheter till möten. 
Dessa saknas i området och måste skapas så 
tillgängliga och inbjudande som det går. 

Utformningen av speciella platser tillsammans 
med gaturummen längs de mest frekventa 
rörelsestråken kommer att vara starkt karaktärs-
danande. Utformningen av allmänna platser ska 
göras med tanke på människor med funktions-
nedsättningar. Att föra in träd och gröna ytor i 
alla lägen där det är möjligt är viktigt både för 
människor och för ekologiska värden. En för-
bättrad grön infrastruktur ska eftersträvas och 
kan kombineras med exempelvis fördröjning av 
dagvatten.

Stråket längs Midgårdsvägen från Hummerga-
tan till Svartövägen är ett område där många 
kommer att röra sig och ett område där risker 
finns att översvämningar av markytan kan 
komma. Därför föreslås att ett bredare stråk av 
parkpromenad utformas för att lösa båda dessa 
frågor och ge ett tillskott på allmänna vistelsey-
tor i området. 

I området norr därom finns behov av mindre 
platser för möten och helst med lite grönska. 
Platser är inte specificerade men lägen bör utre-
das i kommande detaljplaner.
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Möjliga lägen för offentliga platser och 
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skulle kunna var möjligt men måste utredas mer  
i detalj när planerna har blivit tydligare. Om 
det genomförs skulle det självklart höja närser-
vicenivå ytterligare i DPP-området men kanske 
påverka omgivande områden negativt då det 
skulle kunna bli minska underlaget för service 
för i dessa områden.

Inspirationsbilder för ett parkstråk med 
en miljö som tål att översvämmas och som 
tillför områet grön miljö.

Foto SBF/Luleå kommun
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Hållbart på längre sikt
Hållbarhet handlar bland annat om hänsyn till 
risker från befintliga förhållanden, som mark-
föroreningar och gammal soptipp, byggbarhet, 
översvämningsrisker och säkerhetsrisker som 
transport av farligt gods och vissa verksamhe-
ter. Mycket av det hänsynstagandet handlar om 
att ta hand om risker på rätt sätt och i rätt fas av 
ett omvandlingsarbete.

Klimatanpassning
Ett förändrat klimat påverkar det här området 
med ökade risker för översvämningar från både 
häftigare regn och en framtida höjd havsvatten-
nivå. Den risk som är störst nu och inom den 
första halvan av det här seklet är främst från 
häftiga regn, då delar av området redan idag 
har bekymmer vid intensiv nederbörd. Föreslag-
na åtgärder avhjälper i första hand risker från 
häftig nederbörd.

Högsta högvattenståndet är idag +1,75 och 
prognosen (enligt Riktlinjer för klimatanpass-
ning i Luleå) är att 2100 kommer högsta högvat-
tenståndet att kunna vara +1,90. Prognosen visar 
också att efter 2100 kommer havsvattennivåhöj-
ningen att överstiga landhöjningen. Efter det 
kan havsvattnetnivån påverka delar av Skutvi-
ken med risker för översvämning.

Översvämningar till följd av häftiga regn

Vid häftiga regn är fria vattenvägar och utform-
ning av dagvattensystemet de viktigste frå-
gorna. Stora delar av marknivån inom området 
ligger idag under nivån +2,5 och ännu större yta 
under +3,0. 

Klimatförändringen kommer att ge fler och mer 
regn så därför bör det som går av de problem 
som kommer att bli vanligare att åtgärdas i sam-
band med att gator byggs om och hela gatuom-
råden används som avrinningsyta:

+2,5

+2,8

+2,5
+3,2

+2,8

+3,5

+3,3
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Vattnet strömnings-
riktning vid över-
svämning vid häftiga 
regn.

Risk instängt vatten

riktning

Områden med dagens risker för översvämning och 
strömningsriktning på vattnet vid häftiga regn.
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• Ny sektion för gator, med separerade gång 
respektive gång- och cykelbana på sidorna. 
Nya kantstenar hindrar vattnet att rinna ut 
åt sidorna. 

• Vid in och utfarter görs höjdsättningar som 
minimerar det vatten som kan rinna in på 
enskilda fastigheter. 

• Ombyggnad av Midgårdsvägen kan ge en 
viss fördröjning av vattenflöden in till dag-
vattenssystemet. 

Korsningar utformas så att vatten lättare kan 
leta sig förbi (dessa är idag barriärer). 

• Höjdreglering av gator så att ytvatten på 
gator kan få fria vägar ner mot Stadsviken, 
för att vattenytan inne i Skutviken ska som 
högst bli +2,5 vid ett 100-årsregn (stömning 
över Svartövägen). 

Belastningen på dagvattenledningarna inom 
programområdet är trots planerade förändring-

ar stor. Därför är det viktigt att vid planering 
och nybyggnation i området arbeta med lös-
ningar som minskar eller fördröjer tillrinningen 
till befintliga ledningar. Infiltration är inte efter-
strävansvärt då risker finns med föroreningar i 
mark, utlakning och närhet till grundvatten. 

Kvar finns områden för vidare utredningar där 
det bör visas på bästa sättet att lösa de problem 
som kan kvarstå, detta görs tillsammans med 
fastighetsägarna. Både åtgärder, kostnader och 
ansvar bör bli tydligt i utredningen.

Eftersom gatunivåer justeras måste privata 
ägare  på eget initiativ justera marken på sina 
fastigheter så att det finns möjligheter att få vatt-
net att rinna mot gatan. 

För markområden där det inte är möjligt att 
åstadkomma dessa lutningar bör markutform-
ningen göras så att fördröjning av vattnet kan 
ske till dessa att dagvattensystemet har tagit un-
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Hus ev i fara vid översvämning 

Rekommenderade höjder för fungerande ytavrin-
ning, strömningsriktningar för ytvatten, kombine-
rat med kvarvarqnde effekter. 
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dan och vattnet kan rinna undan på normalt sätt 
utan att orsaka för stora skador på fastigheten.

Både på allmän plats och på kvartersmark bör 
genomtänkt placering av snöupplag göras för 
att minska behov av direkt borttransportering.  
Se PM Översvämningsrisker Skutviken.

Mark- och naturförhållanden
DPP-området utgörs mest av hårdgjorda ytor 
och industrimark. 

Det finns något mindre grönområde eller stråk 
som skapar ett litet grönt inslag i miljön. Längs 
Bodenvägen finns trädplanteringar som bidrar 
till att ge infart till Luleå en parkkaraktär. Längs 
Midgårdsvägen och Delfingatan finns trädrader. 
Och ett mindre parkområde i hörnet mellan 
Delfingatan och Gammelstadsvägen.

Nordväst om DPP-området ligger Mjöl-
kuddstjärnen vilken är ett närrekreationsområde 
och en viktig länk i grönstrukturen i staden. 

Tjärnen har ett rikt fågelliv. Mjölkuddsberget 
och Mjölkuddsbrinken är naturområden och 
målpunkter för rekreation. Tillgängligheten till 
dessa försvåras av de omgivande vägarna som 
bildar barriärer.

Den förhärskande vindriktningen är sydlig på 
sommaren och nordvästliga vindar vintertid.

Förslaget är att de grönare inslagen längs gator 
utökas, och att en kombinerad grön park med 
ett strövstråk uppförs på översvämningsytor 
längs den södra delen av Midgårdsvägen.

Geotekniska förhållanden och byggbarhet
För att få en övergripande bild av förutsätt-
ningarna ur geotekniska, miljötekniska (som 
exempelvis den gamla soptippen) och hydro-
geologiska förhållanden togs ” PM - Översiktlig 
bedömning av byggbarhet” 2014-03-07  och en 
”Översiktlig Geo- och miljöteknisk utredning” 
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Dagens gröna struktur och förslag till framtida 
struktur med parkytor och gatuträd
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2015-12-11 fram och en sammanfattning följer.

Området Skutviken har skapats genom utfyll-
nad av en vik i Luleälven. Området är relativt 
plant men stiger i öster vid järnvägen upp emot 
områdena Kallkällan och Bergviken samt svagt 
emot norr. Marknivån inom det ytfyllda områ-
det varierar mellan +1,5 och +3,5 m. 

Den naturliga jorden består av sulfidhaltig siltig 
lera som överlagrar morän men även organiska 
jordar såsom gyttja och torv har påträffats i de 
tidigare utförda undersökningspunkterna. I väs-
ter och norr höjer sig marken svagt och sulfidle-
ran övergår i silt och siltig morän. 

Djupet till fast botten varierar från nära 0 i öster 
till ca 10 meter i den f.d. vikens mitt enligt geo-
tekniska undersökningar. Undersökningarna 
består huvudsakligen av viktsonderingar. Längs 
den östra begränsningen av området sträcker sig 
en bergsrygg som stupar brant ned mot Skutvi-
ken. 

Då området, fram till början av 60-talet, använts 
som soptipp är fyllnadsmassorna väldigt varie-
rande från industri- och byggavfall till grov- och 
hushållssopor. Fyllnadsmassor av jord utgörs 
av siltig sand och siltig sandig morän. I under-
sökningspunkterna varierar mäktigheten för 
dessa fyllnadsmassor mellan c:a 3 och 5 m, med 
enstaka större djup upp till 7 m. Den östra delen 
av området innehåller mestadels industri- och 
byggavfall medan det i väster återfinns grov- 
och hushållssopor samt schaktmassor.

Då sulfidleror som kommer i kontakt med syre 
kan ge uppkomst till stora problem ska före-
komsten utredas senast i detaljplaneskedet. 
Kraven på till vilka halter jorden ska ha ställs 
beroende av vad området ska användas till. Till 
generella värden eller till platsspecifika värden 
utifrån speciell utredning. Inte godkända mas-
sor ska hanteras som de farliga material de är.

Översiktligt jordarter och markhöjder idag
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Förorenad mark

Översiktliga miljötekniska undersökningar har 
påvisat förhöjda halter av tungmetaller (zink, 
koppar och kadmium och lokalt även bly) och 
punktvis även av petroleumkolväten. Tungme-
taller utgör ingen hälsorisk för inomhusmiljön 
men kan däremot utgöra en risk vid långtids-
exponering av jordmassor (i första hand genom 
direkt exponering genom att jord äts eller inand-
ning av damm) och främst för barn. Petroleum-
kolväten kan orsaka hälsorisker inomhus genom 
att flyktiga fraktioner kan tränga in i byggnader. 
Denna risk kan hanteras med byggnadstekniska 
åtgärder om föroreningssituationen är begrän-
sad i sin omfattning.

Parkmark, bostäder och andra motsvarande 
markanvändning kan kräva att förorenade mas-
sor byts till rena material eller överfyllnad för att 
reducera risken för exponering. 

Risker finns med stora överfyllnader som kan 
komma att orsaka betydande marksättningar 
där jordlagerföljden innehåller sopor, organiska 
jordar eller lera med någon mäktighet som finns 
i stora delar av området.

Förorenade massor i gatumark, eller åtminstone 
breda ledningsstråk i den, bör grävas ur till 
frostfritt djup så att framtida ledningskomplette-
ringar och -reparationer kan ske i ren jord. Stor 
del av ledningsnätet ligger under grundvatten-
nivå.

Utifrån kunskapen om den blandning av materi-
al som har använt vid utfyllnad och hur sådana 
utfyllnader gick till gör att de föroreningar som 
påvisats antas förekomma i ett oregelbundet 
mönster och det bedöms inte som ekonomiskt 
försvarbart att genomföra provtagningar i en 
omfattning som i detalj beskriver situationen 
inom programarbetet. 

Förutom de förutsättningar med gammal soptip 
och oklara fyllnadsmassor som redovisats så 
har Miljö- och byggnadsförvaltningen gjort en 
sammanställning av uppgifter om tidigare och 
nuvarande verksamheter som kan ha orsakat 
föroreningar i mark.   

Länsstyrelsen har också gjort en utredning av 
förekomsten av förorenad mark baserat på 
befintliga och tidigare verksamheter på området 
(MIFO). Utredningen pekar ut ett antal platser 
inom planområdet där det kan finnas förorenad 
mark. 

Generellt sett innebär det att mer fördjupade 
utredningar kommer att måsta göras i samband 
med detaljplanearbeten.

Markföroreningar ska hantera enligt Miljöbal-
ken. En sådan hantering kan vara aktuell även 
om en ny detaljplan inte är aktuell och initieras 
av av fastighetsägaren, men kan också göras av 
exploatör eller den som orsakat föroreningan. 
Beroende på omfattning och typ av förorening 
ska/kan krav ställas på att föroreningen tas bort 
eller att andra åtgärder måste tas. 

Det är därför extra viktigt att riskerna för mark-
föroreningar och förekomst utreds senast i 
detaljplaneskedet. Kraven på till vilka halter 
jorden ska renas ställs beroende av den tillåtna 
användningen. Antingen till generella värden el-
ler till platsspecifika med en speciell utredning.

Föroreningar som kan nå grundvattnet

Grundvattenytans nivå i området varierar från 
0,5-3 meter under markytan med det ytligaste 
grundvattnet i den sydöstra delen av områ-
det. Den huvudsakliga lakningsprocessen sker 
sannolikt i huvudsak genom att vattennivån i 
”Stadsviken” styr grundvattennivån i området. 
Vid högvatten trycks vatten in i ledningsgravar 
och ut i de delvis mycket genomsläppliga fyll-
ningarna. På samma sätt strömmar vatten ut vid 
lågvatten. Dessa variationer slår dock inte helt 
igenom i hela området. Svängningar mellan nor-
mala hög- och lågvattennivåer är alltså större än 
1,5 m. Genom jordens uppbromsande effekt på 
strömningen kommer vatten alltså att strömma 
fram och tillbaka i fyllningen. 

Då hela området består av bebyggelse i form av 
fastigheter med asfalterade ytor, vägar och om-
råden med avrinning emot dagvattenledningar 
kommer endast en mindre del av nederbörden 
att infiltrera. Ur perspektivet med risk för utlak-
ning av föroreningar i mark bör parkeringsytor 
hårdgöras. 
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Byggbarhet

En viktig fråga i programarbetet har varit om 
det är möjligt att bygga bostäder i området. Och 
den översiktliga bedömningen av byggbarhet är 
att det går men kan bli mer kostsamt än normalt. 
Dagens bebyggelse består av hallbyggnader, det 
vill säga lätta byggnader som är tämligen okäns-
liga för sättningsskillnader. Nya byggnader kan 
förväntas vara betydligt tyngre och framförallt 
mycket känsligare för sättningsskillnader. 

Markförhållandena varierar kraftigt mellan 
olika delar av det stora området och för varje 
planerad nybyggnad kommer det att krävas en 
geoteknisk undersökning som underlag för val 
av grundläggningssätt. Generellt bör man räkna 
med pålning till fast botten utom i randområ-
dena där jorddjupen är tillräckligt små för att 
plattgrundläggning på morän skall vara möjlig. 

Gasbildningen i sopor och slakteriavfall kan 
hanteras om byggnaderna utförs ”radonsäkra”. 
Detta gäller för övrigt alla slags byggnader. 

Schaktning ger i större eller mindre omfattning 
upphov till massor som måste deponeras. Ris-
ken att träffa på farligt avfall är rimligen begrän-
sad till delar med industriavfall, så deponikost-
naden bör vara måttlig. Att bygga utan källare 
är ett sätt att begränsa deponibehovet.

Det kan noteras att schaktning i siltiga jordar 
under grundvattenytan är ett avancerat anlägg-
ningsarbete. Den översiktliga bedömningen av 
byggbarhet berör endast frågan om områdets 
byggbarhet. Frågor kopplade till förorenings-
spridning inom och från området via vatten 
berörs inte.

Infrastruktur
Genom eller nära ett så centralt läge i staden 
som Skutviken har flera av de väsentliga infra-
struktursystemen sina huvudledningar. Bland 
annat passerar stora delar av kommunens av-
loppsvatten området. Ombyggnad av lednings-
nätet nedströms området är snart färdig byggt 
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medan ombyggnaderna för området och i dess 
absoluta närhet påbörjades under 2016. 

De gemensamma tekniska ledningssystemen 
som ligger i mark är av stor och långsiktig bety-
delse för att vår stad. De huvudstråk där led-
ningar ligger idag kommer därför att behållas 
och kraven på god tillgänglighet vid reparation 
och underhåll kommer även fortsättningsvis att 
vara viktigt. 

Kommunala ledningar bör som regel ligga i 
gatuområden eller på övrig kommunal mark för 
att säkerställa tillgängligheten. Där detta inte 
är möjligt bör ledningarna skyddas med led-
ningsrätter eller servitut och göras tillgängliga i 
detaljplan med u-områden.

Stråk som bör säkras i framtida detaljplaner 
redovisas i kartan nedan. 

Dagvatten
Tillrinningsområdet för dagvatten till Skutviken 
omfattar ett stort område som sträcker sig från 
delar av Mjölkudden/Tuna i väster, södra de-
larna av Notviksstan och Porsödalen i norr och 
Bergviken i öster. 

Det stora upptagningsområdet gör att det kan 
uppstå mycket höga flöden av vatten. Och 
ledningssystemet är underdimensionerat för 
både dagens och framtidens krav. Detta med-
för att vatten kan tränga upp i mer lågliggande 
dagvattenbrunnar inom området redan vid 
något kraftigare regn. Pågående förändringar av 
ledningssystem för dagvatten gör att om några 
år kommer upptagningsområdet att minska och 
dagvatten från Mjölkuddden/Tuna kommer att 
transporteras i stråk mellan 97:an och Skutvi-
ken. Även vattnet från Skutviken kommer att 
sammanföras med ledningsstråket längs med 
Svartövägen och troligen ut i Skutvikens vatten-
område.

Belastningen på dagvattenledningarna inom 
programområdet är trots planerade föränd-
ringar mycket stor. Belastningen kan även 
komma att öka i och med klimatförändringar 
som innebär fler och större regn med risk för 
översvämning som följd. Därför är det viktigt 

att vid planering och nybyggnation i området 
arbeta med lösningar som minskar eller fördrö-
jer tillrinningen till befintliga ledningar.

Dagvattnet leder idag till vattenområdet Skut-
viken som under lång tid har fått ta emot både 
vatten och föroreningar från både ytvatten 
och markföroreningar från både Skutvikens 
industriområde och från olika typer av hamn-
verksamhet och industriverksamhet som fun-
nits runt vattenområdet. Det är därför troligt 
att bottensediment innehåller förhöjda halter 
av metaller och troligen andra föroreningar. I 
arbete med detaljplaner ska beskriv hur man 
kommer att arbeta för att klara och inte försämra 
förutsättningarna i recepienten med tanke på 
miljökvalitetetsnormerna.

Avloppsvatten
På området finns idag två pumpstationer för 
spillvatten/avloppsvatten (P12 och P4). I pump-
stationerna samlas en stor mängd avloppsvatten 
för fortsatt transport till reningsverk.  

Pågående förändring av avloppssystemet gör 
att pumpstationen P12 kommer att flyttas till ny 
station nytt läge på utfylld mark i Skutvikens 
vattenområde (P42).  

På sikt kommer även funktionen för P4 att tas 
över av den nya stationen. Ledningssystemen 
kommer i huvudsak att ligga kvar i nuvarande 
lägen under överskådlig tid. Vissa förändringar 
kommer att göras där ledningar och byggna-
der ligger olämpligt nära varandra. Nödutlopp 
kommer att vara i Skutvikens vattenområde för 
pumpstationerna.

Elkraft
I anslutning till befintliga pumpstationer finns 
idag transformatorstationer, 2 stycken. Det finns 
ytterligare ett antal stationer i området och av 
dessa är några fastighetsanknutna. 

Behov finns inte av nya stationer i dagsläget. 
Behovet kan förändras om verksamheter med 
stora kraftbehov skulle etablera sig i området. 
För en dagligvarubutik av den storlek som finns 
behövs en egen station och flyttar butiken be-
hövs det därför en ny. 
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Eftersom anläggningar är sammanbyggda med 
pumpstationer så är anläggningarnas form 
beroende av vilken framtida lösning som väljs 
för VA. 

Ledningsnät finns och eventuella rustningar 
görs i samband med större ombyggnader av 
gatumiljön.

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet är utbyggt i hela området. Ka-
paciteten finns för ökad exploatering. Lednings-
nätet kommer som övriga ledningnät att över 
tiden behöva förnyas.

Fiber
Nätverk för fiber finns utbyggt inom området. 
Inga större förändringar är planerade och ingen 
kapacitetsbrist går att bedöma i dagsläget.

Långsiktigt förvaltande av ledningsnät
I områdesrekommendationer ÖP 2013 redovisas 
stråk där infrastruktur ska säkras långsiktigt. 
Viktiga delar av dessa gränsar till DDP området.

De geotekniska förhållandena med siltiga mate-
rial och ledningar förlagda långt under befintlig 
marknivå gör att underhåll och ombyggnader 
kan blir svåra. Den översiktliga bedömningen 
av byggbarheten har noterat att schaktning 
i siltiga jordar under grundvattenytan är ett 
avancerat anläggningsarbete. En geoteknisk 
analys av bärförmåga i förhållande till lednings-
gravar måste ligga till underlag för placering av 
byggrätt. Eller så kan ett utökade krav på för-
stärkningar av grundläggning ur risksynpunkt 
införas i detaljplan. 
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Mer plats för verksamheter, service 
och evenemang
 
Skutviken är tänkt att i framtiden vara ett områ-
de med så blandade funktioner för verksamhe-
terservice och evemang som möjligt. Kvaliteten 
i ett framtida Skutviken är att här i ett centralt 
läge i staden arbetar många. Kommunikationer-
na hit är bra så alla kan enkelt komma hit med 
cykel eller buss. 

Idag är verksamheter med anknytning till bilar 
eller motorer de mest synliga inom området. 
Endast ett mindre antal verksamheter av ren 
verkstadskaraktär finns idag kvar från att tidi-
gare varit vanligt förekommande. Kontor och 
servicetjänster är stora inslag i de omvandlade 
delarna av området men ger inte så påtagliga 
uttryck i miljön. En fortsatt omvandling i den 
riktningen överenstämmer med framtidsvisio-
nen för området. Mindre industriell verksamhet 
men fler verksamheter med många både arbe-
tande och besökande som kontor och service. I 
nya detaljplaner är tanken att i större grad an-
vända beteckningen, Z - Verksamheter, område 
för service, lager, tillverkning med tillhörande 
försäljning, handel med skrymmande varor och 
andra verksamheter av likartad karaktär med 
begränsad omgivningspåverkan. 

Skutvikens bebyggelse är präglat av historien 
som ett industriområde. Byggnaderna är ur-
sprungligen oftast hallbyggnader med fasader i 
plåt eller prefabricerade betongelement. I vissa 
delar av området där omvandling har påbörjats 
har förändringen inneburit att fasader har rus-
tats upp men karaktären är fortfarande storska-
liga byggnader. De flesta byggnaderna är en till 
två våningar. Evenemangshallen Coop Arena 
utmärker sig höjdmässigt.

Nya hus kan vara högre än idag, tre till sex 
våningar, och längs stråken där de flesta rör 
sig bör det finnas plats för mindre butiker och 
servicefunktioner i gatuplanet. Det ska vara ett 
område som känns tryggt att färdas genom och 
bra att ha som sin vardagmiljö. Generellt bör 
byggnadsvolymer inom ett kvarter brytas upp 
och detaljeringsgraden vara större i bottenvå-
ningarna för att komma ifrån det storskaliga 

intrycket som större delen av området har idag. 
Ett visst mått av variation skulle också berika 
området. 

Handeln i området kan beskrivas som detalj-
handel med både skrymmande och icke skrym-
mande varor samt partihandel. 

Plan- och bygglagen (PBL) ger möjlighet att i 
detaljplan reglera vilken typ av handel som 
avses för det aktuella området, förutsatt att en 
särskild utredning visar att det finns betydande 
skäl för detta. Översiktplanen visar på kommu-
nens ambitioner att koncentrera handel av större 
omfattning till centrum och till Storheden/Not-
viksstan. Det motsäger inte att dagens omfatt-
ning av framför allt sällanköpsvaror fungerar 
bra i den visionen men siktet är inte inställt på 
att området ska bli något nytt köpområdet av 
större modell. Mindre butiker och restauranger 
främst längs de mest trafikerade stråken skulle 
underlätta och berika området för de som arbe-
tar i det och besöker det. Sådana lägen bör ge 
förutsättningar för den typen av verksamheter 
och ger en mer upplevelserik och tryggare miljö 
för de som rör sig i och genom området. Det kan 
innebära att man ger plats för en högre vånings-
höjd i bottenvåningen i detaljplan. Översiktpla-
nen talar för att varje stadsdel/område ska ha 
dagligvaruhandel så även i det här området.

Idag inryms en del handel av sällanköpskarak-
tär under beteckning industri i gällande detalj-
planer. Vid ändring av detaljplaner ska mer 
rättvisande begrepp som verksamheter använ-
das. Verksamheter är en generell användnings-
bestämmelse som enligt Boverket bör tillämpas 
för områden för service, lager, tillverkning med 
tillhörande försäljning, handel med skrymman-
de varor och andra verksamheter av likartad 
karaktär med begränsad omgivningspåverkan.

Nuvarande dagligvarubutik har aviserat behov 
av nya lokaler och programmet visar på lämp-
liga lägen för ny lokalisering. Samtliga lägen har 
kvaliteterna att de ligger nära befintlig eller möj-
liga avfarter från de stora trafikerade vägarna. 
Det föreslagna läget vid Bodenvägen har också 
varit ett av underlagen i de trafikstudier som 
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sammanfattas senare i programmet. Kvaliteten 
med läget vid en ny avfart från Bodenvägen är 
skyltläget.  

Stora delar av Skutviken utgörs redan av platser 
för verksamheter/arbete både i form av indu-
stri men även andra verksamheter som inrymts 
under användningsbeteckningen för industri. 
Det kan vara grossistföretag, målarfirmor, bil-
verkstäder med försäljning och så vidare. Dessa 
verksamheter bör ges fortsatt möjlighet att verka 
på området. 

Samlokalisering av kontor och industri innebär 
inte några restriktioner för befintlig industri 
eller tillkommande industri av inte störande 
karaktär. 

I diskussioner om vad ett förändrat Skutviken 
skulle kunna innehålla har förslag på hälsocen-
tral och lättare sjukvård varit uppe. Med sitt läge 
i staden och med så goda förutsättningar för 
kollektivtrafikåkande som området har är det 

förståeligt. Det kan anses som lämplig verksam-
het så länge det inte inberäknar boende. Områ-
det är inte en lämplig plats för institutioner med 
ett dygnetrunt liv för sårbara grupper som sjuka 
eller små barn. 

Utbildningsverksamhet för vuxna är dock lämp-
ligt med tanke på det centrala läget i staden och 
bra kommunikationer.

I den omvandling som sker där kontor och nya 
servicenäringar med varierade mängder av be-
sökare men absolut med fler arbetande per yta 
så blir behoven runt arbetsplatserna annorlun-
da. Trevliga ytor att vistas på under exempelvis 
lunchpausen är kvaliteter som endast till viss 
del kan tillgodoses på de offentliga platserna. 
Att det ges plats för det och för ex cykelparke-
ringar är ett ansvar för fastighetsägare och verk-
samhetsutövare. Ändrad användning gör att 
andra och ibland fler behov behöver tillgodoses 
inom kvartersmarken både för arbetande och för 
besökande. Parkering är ett sådant behov. 
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I området finns några restauranger, personalres-
turanger och evenemangsresturanger öppna för 
allmänheten samt några snabbmatsresturanger. 
Två dygnetrunt öppna gym har etablerat sig. Ett 
antal tankställen för fordon finns inom området, 
av typen automatservice. En anläggning för 
fordonsgas har tagits i drift norr om Midgårds-
vägen. 

Nytt byggande och förutsättningar
Förutsättningar att bygga vidare i detta område 
med både kända markföroreningar och på ett 
utfyllt markområde med en gammal soptipp, 
med innehåll som vi inte alltid vet vad det är 
eller var det finns, har begränsningar. 

Kostnader för att bygga mer och högre och 
kanske ge möjlighet att bygga bostäder på ett 
område med gammal soptipp är högre än vid 
normalt byggande. I PM - Översiktlig bedöm-
ning av byggbarhet bedöms att grundläggning 
med pålning troligtvis är det mest lämpliga 
grundläggningssättet om det är större byggna-
der som förväntas uppföras. 

Generellt ska man inte planera för källare i 
området, då grävningar av större omfattning 
innebär stora osäkerheter i vad man kommer 
att träffa på och därmed kan medföra stora 
kostnader i både omhändertagande av bortta-
get material och begränsande åtgärder för den 
negativa påverkan som grävningar kan medföra 
för miljön, människor, omgivande gator och 
fastigheter. 

Nya byggnader måste utformas med tanke på 
översvämningsrisker så att inga känsliga teknis-
ka system ligger i fara och valet av grundlägg-
ningsutformning kan påverka höjdsättning.

Vid utformning av nya byggnader måste grund-
läggningsförutsättningarna ta i stort beaktande 
att befintliga ledningssystem ligger djupt och 
att markförhållanden med lera, silt och sulfid-
haltiga material ställer stora krav på stabilitet 
och säkerhet när dessa ledningar ska grävas om, 
vilket kommer att vara oftare i den här typen av 
mark där riskerna för sättningar och skador på 
ledningsnät är större. 

Förhållningssättet till säkerhetsrisker från trans-
porter av farligt gods är att lämpliga använd-
ningar som klarar risksituationen ges i område-
na närmast primära vägar. Och att utredningar 
om avsteg från rekommenderade säkerhetsav-
stånd för att kunna göra ge möjligheter till andra 
användningar inom det resonemang som förs i 
programmet får göras i samband med detaljpla-
nearbeten. 

Området är även utsatt för en del från sin om-
givning i form av störningar som buller och ris-
ker med transporter av farligt gods. Utmaning-
en blir därför att med hjälp av omvandlingen 
åstadkomman en så attraktiv miljö som möjlig. 
Så som exempel kan en skyddande bebyggelse i 
ytterkant med mindre ljudkänsliga verksamhe-
ter ge framtida möjligheter i de inre delarna av 
området med en bättre ljudmiljö.  Ökade trafik-
mängder i framtiden på omgivande trafikleder 
bidrar till ökad bullerpåverkan på området och 
det måste beaktas i DP-arbeten. Trafikmäng-
derna inom området blir troligen inte så mycket 
större än idag men rörelserna kan komma att 
delvis flytta till andra gator än dagens. Detta 
måste också belysas i fortsatta planarbeten.

Mindre riskfyllda men kanske störande verksamheter

Verksamheter med mindre risker för direkta 
faror som stora bränder eller häftiga explosioner 
men som kan ge upphov till andra störningar 
kan ofta fungera i anslutning till andra verksam-
heter.  Dit hör exempelvis försäljning av färg 
och kemikalier, tryckerier i mindre omfattning, 
verkstäder med skärande och lackerande verk-
samheter inomhus, liksom däcksverkstäder där 
arbetet sker inomhus.

Andra störningar som transportintensiva verk-
samheter kan ge upphov till buller som kan vara 
störande främst nattetid och trafiksäkerhetsris-
ker med stora och tunga fordon. Någon särskilt 
bullrande verksamheter är inte identifierad.  
Alla typer av industriverksamheter kan dock 
ha ventilationsanläggningar som ger ifrån sig 
störande ljud främst nattetid.

Allmän oordning som många äldre industriom-
råden kan lida av ger främst ett störande utseen-
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de. Men nya verksamheter som grannar och fler 
besökare kan det uppstå konflikter. Upplevelser 
av störningar är ofta på en individnivå och det 
kan bli klagomål och tillsynsärenden enligt mil-
jöbalken i senare skeden.
Verksamheter som risker

En bedömning har gjorts i samråd med rädd-
ningstjänsten och miljö- och byggnadsförvalt-
ningen av de verksamheter som har identifierats 
på området och som kan befaras ge upphov till 
i första hand brand och/eller explosionsrisker. 
Dessa verksamheter har klassats i tre nivåer:

1. stor risk; I den gruppen inryms främst verk-
samheter med bränslehantering.

2. måttlig risk; I den gruppen inryms verksam-
heter med mindre mängder brandfarliga 
vätskor eller gaser, som exempelvis bilverk-
städer

3. liten risk; I den gruppen inryms verksamhe-
ter med små mängder brandfarliga vätskor 

eller gaser, ammunition och pyroteknik som 
exempelvis färgbutiker, livsmedelsbutiker 
och reservdelshandel för fordon samt Coop 
arena.

Identifierade verksamheter som kan ge risker 
visas på kartan och avståndet (för nivå 1) inom 
vilket särskild bevakningmåste tas upp inom 
detaljplaneringsarbetet. Bostäder och verksam-
heter med många besökare (som inte känner till 
platsen och där utrymning därför är svårt) är de 
som är svårast att placera i anslutning till dessa 
verksamheter. Återgärder kan behövas både i 
form av riskbedömning i planskedet och fysiska 
säkerhetsåtgärder i ett genomförande kan bli 
förutsättning beroende på en ny användnings-
beteckning.  

Boende i närliggande områden bedöms inte 
påverkas ytterligare med buller från förändrad 
användning i området eftersom avståndet till 
området är stort och bebyggelsen på Mjölkud-
den och Bergviken redan skyddas från buller av 
ett befintligt bullerplank längs med Bodenvägen 
och järnvägen med banvall.

0 150 30075 Mc

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet

Risker nivå 1
Bensin/disel
Bensin/disel/fordonsgas

Särskild hänsyn
100 m
100 m

Risker nivå 2
Verkstäder/Reservdelar

Risker nivå 3
Färgbutik mm

Verksamheter med risker och områden runt dessa 
där särskild hänsyn måste tas. 2014
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Verksamheter så som bilverkstad, industrier 
eller handel kan tillfälligt orsaka störningar som 
buller. Det bedöms dock inte innebära så stor 
negativ påverkan på den markanvändning som 
programmet föreslår att allmänna restriktioner 
måste ges. 

Parkeringar

Det är idag tillåtet att parkera längs alla gator 
i området utom längs Midgårdsvägen som är 
huvudled. Skyltad gatuparkering finns endast 
efter en kort sträcka av Hummergatan. Parke-
ring sker dock huvudsakligen på kvartersmark. 
Tendenser finns till fler bilar längs gator där mer 
besöksintesiva verksamheter har tillkommit. 

Parkeringar både för besökande och verksam-
heter, inklusive handel, ska i framtiden lösas 
inne på kvartersmark. De ska utformas så att de 
bidrar till en trygg trafiksituation både på parke-
ringsområdet och på angränsande gata. Med 
tanke på områdets läge kan det antas att många 
resor kommer att ske med cykel och därför ska 
plats för cykelparkeringar vara prioriterade. 

För besöksintensiva verksamheter, som exem-
pelvis handel eller gym, ska cykelparkeringar 

ordnas nära ingången och ska vara omsorgsfullt 
utformad med tanke på trygghet och säkerhet. 

Hur mycket parkeringar som bör finnas till varje 
verksamhet är beslutad i en kommunal strategi 
för parkeringar. Den kommer att användas 
som riktvärde i detaljplanering. För att ge plats 
för exempelvis cykelparkeringar, fastighets-
nära snöhantering så måste förgårdsmark  ofta 
finnas. De smala gator som området har kan 
endast breddas så mycket att de klarar gatans 
egna funktioner.

Med tanke på förutsättningarna inom området 
med stora hårdgjorda ytor och små lutningar 
bör parkeringar på mark utformas så att de bi-
drar till att minska mängden dagvatten som når 
de kommunala ledningarna, eller åtminstone 
fördröjer tillrinning. Planteringar på fastighe-
terna och i anslutning till parkeringar är önsk-
värda, och krav på detta kan bli en bestämmelse 
i detaljplan

Med tanke på markförhållanden och att det är 
mindre lämpligt med underjordsgarage kan en 
lösning vara att parkeringsplatserna byggs ovan 
mark som garage med en överbyggd terrass.

0 150 30075 Mc

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet

Möjliga lägen för 
nya funktioner 

Parkering
Stor dagligvaruhandel
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Blir det mer arbetsplatser och mer besöksintesi-
va verksamheter kan det finnas en marknad för 
parkeringshus. Lägena i anslutning till infarter-
na till området eller intill speciella verksamheter 
är då det mest lämpliga. Parkeringshus kan 
också byggas på delar av kvartersmarken och då 
formas så de ger skydd mot omgivningens stör-
ningar och risker och därmed ge förutsättningar 
för bättre miljö och fler möjliga anvädningar 
inne i kvarteret. Parkeringshus är inte något som 
kommunen kommer att bygga och driva i det 
här området.

Bostäder är inte lämpligt
Som beskrivits i tidigare avsnitt är Skutviken ett 
område både med kvaliteter och mer svårhan-
terliga förutsättningar. I arbetet med att detalj-
planeprogrammet har stor del av tiden gått åt 
till att utreda förutsättningar för att Skutviken 
ska omvandlas till ett område som också inne-
håller boende. Det sammanfattade materialet 
finns i PM Nya bostäder på Skutviken?, SBF, 
2017-04.

Slutsatsen blir dock att det inte anses lämpligt 
med bostäder. 
Motiven är :

• att det skulle vara ytterst svårt att åstadkom-
ma en bra boendemiljö som har kvaliteter 
både inne och ute, trygg och tilltalande. I en 
omgivning som under lång tid troligen kom-
mer vara under omvandling.

• att störningar från omgivningar av främst 
buller från trafik på vägar och järnväg skulle 
vara stora.

• att befintliga verksamheter finns redan på 
plats, både de som stör eller utgör risker för 
sin omgivning och de som enkelt kan vara 
granne till nya bostadsområden. 

• att det finns risker med farligt gods på om-
givande vägar och järnväg och som minskar 
området som skulle vara lämpligt

• att marken innehåller en gammal soptipp 
och områden med förorenad mark och att 
sannera till nivån känslig markanvändning 
skulle bli komplex, dyr och kunna omfatta 

mycket större område än den enskilda fasti-
geheten för boende.

För att kunna illustrera hur området skulle 
kunna se ut någon gång i framtiden  om det 
också skulle innehålla bostäder så gjordes under 
utredningsarbete en skiss. Denna skiss finns 
som inledning i förändringkapitlet men den har 
också varit underlag för studier om buller stör-
ningar och effekter av ny bebyggelse. 

Konflikter mellan verksamheter och bostäder

För en verksamhetsutövare kan en ny detalj-
plan i angränsande kvarter/område innebära att 
risken för klagomål om störningar på verksam-
heten och att inskränkningar görs enligt miljö-
balken. Därför är samråd och information extra 
viktigt.
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Kommunikationer och förbättringar 
för gående och cyklande

Med sitt centrala läge är Skutviken ett område 
som många passerar genom eller åker runt varje 
dag. Kring området finns tre stora trafikleder 
Bodenvägen med drygt 28 000 fordon per dygn, 
Svartövägen med 14 700 fordon och Haparan-
davägen med 13 700 fordon. Midgårdsvägen 
som går rakt genom Skutviken har cirka 12 400 
fordon/dygn varav nästan hälften utgörs av 
genomfartstrafik utan ärende i området. En fort-
satt utbyggnad och förtätning av staden kom-
mer troligast att öka dessa mängder av trafik i 
framtiden. 

Bodenvägen tillsammans med Svartövägen ut-
gör riksintresse för transporter till Luleå Hamn 
och industriområdet Svartön och behöver därför 
ha god framkomlighet även för långa, tunga och 
breda fordon. Trafik från E4 in till Luleå vägvi-
sas in via Bodenvägen.

Flera lokala busslinjer trafikerar Skutviken via 
Midgårdsvägen-Delfingatan-Gammelstadsvä-
gen. Intilliggande Bodenvägen trafikeras av 
både lokal och regional trafik. 

För gående och cyklister är tillgängligheten till 
Skutviken begränsad på grund av barriärverkan 
från de stora vägarna och järnvägen. Inom om-
rådet saknar gång- och cykeltrafik egna banor 
på merparten av gatusträckorna. 

I ett område där fler arbetar ökar behovet att 
kunna färdas som gående eller cyklande inom 
området och till och från området. Gaturum-
mens utformning inom Skutviken behöver 
förändras för att skapa trygga och funktionella 
gång- och cykelstråk. Stråken länkas ihop med 
omgivande gång- och cykelnät och planeras så 
att de även underlättar användning av kollektiv-
trafiken. 

DPP-programmet har som uppgift att under-
söka förutsättningarna för boende i området och 
om det skulle byggas bostäder är trafiksäkerhe-
ten speciellt viktig. Att förbättra är också att göra 
miljöerna trivsamma och lättorienterade.
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet

Befintligt
GC-väg ev bort
Gångväg
Gång- och cykelväg

! ! ! Blandtrafik
Busshållplatser

Förslag i DPP
Gångväg
Gång och cykelväg
GC-väg utgår om avfart
Ombyggnad för GC-väg
Utredning GC-väg
Gångavstånd 300m

Föreslagna gång- och cykelstråk
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Gång- och cykeltrafik
Ett av stråken för cykel mellan Porsön och Luleå 
centrum tangerar Skutviken öster om järnvä-
gen och fortsätter sedan genom området längs 
Gammelstadsvägen. Genom området finns 
gång- och cykelbana längs Midgårdvägens östra 
sida och på en kort del av västra sidan ligger 
en smal trottoar. Ensidig gång- och cykelbana 
finns också längs Svartövägen samt på en del 
av Hummergatan. Utöver detta finns ytterligare 
några gångbanor men merparten av vägnätet i 
området saknar egna utrymmen för gående och 
cyklister. 

För gående och cyklister finns tre tunnlar under 
Bodenvägen, samt en tunnel under Svartövägen 
vid korsningen Gammelstadsvägen. Under järn-
vägen finns gång- och cykelbana i anslutning 
till bilväg längs Haparandavägen, Hummerga-
tan (mot Kallkällan/Bergviken) och längs med 
Svartövägen. En oskyddad gångpassage över 
järnvägen finns i höjd med Delfingatan.

De trafikanter som tar de största riskerna i 
området är de så kallade oskyddade trafikan-
terna som går eller åker cykel, då området har få 
separerade ytor avsedda endast för dem. Befint-
liga cykelstråk korsar många gator där trafiken 
ofta är intensiv och stoppen därför blir många. 
Inom Skutviken finns endast ett fåtal övergångs-
ställen.

Förbättrade gång- och cykelstråk är av stort 
värde för de som arbetar eller i framtiden bor i 
Skutviken. De ger möjligheten att cykla eller ta 
sig till bussen, men också värdefullt för fler runt 
om. Stråket som knyter ihop universitetet med 
Luleå centrum måste vara både tillgängligt, gent 
och tryggt. Från närliggande stadsdelar färdas 
gående och cyklister genom Skutviken bland 
annat för att nå regionaltrafikens bussar som har 
hållplats på Bodenvägen. Säkra gång- och cykel-
vägar är en förutsättning för att ge möjlighet att 
bygga bostäder i området.

De flesta gatorna kommer att över tid behöva 
utformas så att det finns plats för gående och 
cyklande på en sida av gatan och endast för 
gående på den andra sidan. För att ge plats år 

dessa förändringar måste bredden på gatu-
marken utökas på många sträckor. Principiellt 
utformas gaturummen på detta sätt. De smalaste 
gatuområdena kommer att vara minst 15,5 me-
ter till skillnad från dagens 12 meter. 

Exempel på minsta lämpliga sektion för verksamheter där 
husen ges möjlighet att bli högre och där avståndet mel-
lan huskropparna blir 21,5 meter. 

Exempel på minsta lämpliga sektion för del av gata med 
kontor och vid blandning med befintliga verksamheter. 
Bredden för gaturummet blir 15,5 meter. 
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Gatunät
Midgårdsvägen, Gammelstadsvägen och Hum-
mergatan från Kallkällan är infart till Skutviken. 
Gatorna (körytor) inom programområdet är 
runt 9 meter breda. Gatuområdet är oftast 12 
meter brett, Midgårdsvägen och Gammelstads-
vägen är bredare. 

En ändrad karaktär på de verksamheter som 
förväntas inom området gör att gator och ga-
turum kommer att behöva förändras. Det kan 
beskrivas som en ändrad standard, där gående 
och cyklande prioriteras upp och gatuområdet 
utökas och disponeras om. 

Till följd av smala gaturum, även om det utökas, 
kommer gatuparkering att få låg prioritet. Detta 
för att inte behoven av att bredda gaturummen 
ska öka än mer. Utfarter i anslutning till kors-
ningar begränsas av trafiksäkerhetsskäl.

För hela området kommer en ökad styrning av 
infarter och begränsning av parkeringar med 
backning ut i gaturummet vara en del av de 
säkerhetshöjande åtgärder som behövs i ett 
område med fler människor som rör sig i. För 
verksamheter av industriell karaktär samt andra 
verksamheter som får leveranser av varor med 

För att åstadkomma gång- och cykelvägar med 
god trafiksäkerhet och framkomlighet behövs 
längre sammanhängande sträckor vilket innebär 
att antalet utfarter mot gatan och dess bredder 
måste regleras. För att åstadkomma bättre säker-
het för gående och cyklande vid korsningar 
kommer utfarter från kvartersmark att begrän-
sas.

Utformningsfrågorna i detalj tas om hand i 
detaljplanering eller projektering vid genomför-
ande är som exempel:

• på vilken sida breddning av gatan görs

• på vilken sida gång- och cykelbana och 
gångbana placeras

• lägen för trafiksäkra in- och utfarter

• trädplaceringar

I översiktsplanen anges att från korsningen Mid-
gårdsvägen-Haparandavägen längs Bodenvä-
gen bör en ny cykelväg planeras. Plats ges i DPP 
för en cykelväg från korsningen Midgårdsvägen 
och till tunneln under Bodenvägen, vid Hum-
mergatan, och som ansluter till cykelstråket in 
mot centrum. Söder därom finns risk för kon-
flikter om en ny avfart från Bodenvägenbyggs. 
Blir den dock inte av så finns goda förutsätt-
ningar att genomföra gång- och cykelväg i hela 

Exempel på lämpliga sektion för Midgårdsväen med bredd av 25 
meter. 

dess längd.

Den anslutning från tunneln och buss-
hållplats (Munkeberg) som idag finns 
mot Ålgatan kan komma att bebyggas 
med hus om de planer med av- och påfart 
genomförs. Möjlighet till anslutning till 
Ålgatan kommer då att finnas vid av- och 
påfarten i Ostrongatans förlängning och i 
markplan, genom ny byggnad, till Hum-
mergatan och vidare in i området.

I programmet visas också en möjlighet 
att få till ytterligare en gång- och cykelan-
slutning mellan Ålgatan och Svartövägen. 
Den skulle förbättra kopplingen mellan 
Coop arena och centrum. Och vara en 
långsiktig länk i gång- och cykelnätet.
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 Befintliga buller nivåer från bilar och järnväg. Sammanslagen ekvivalent ljudnivå från vägtrafik och tågtrafik i dB(A) 
simulerade värden

långa fordon kan infartsbredderna bli mellan  
8 - 10 meter. Medan för andra verksamheter som 
kontor och andra med något mindre behov kan 
infartsbredder bli 6 - 7 meter. För flerbostads-
ändamål bedöms behoven täckas av 4 - 5 meter 
breda infarter.

I samband med omvandling av gator görs oftast 
en upprustning av de ledningssystem som lig-
ger i marken under och en reglering av gatuhöj-
der för att om möjligt minska antalet lågpunkter 
där risken för översvämningar är stor (se tidi-
garekapitel). De gator där större åtgärder först 
kommer att göras utifrån en samlad bedömning 
är Midgårdsvägen och Ålgatan. 

Gatunätet bör fortsatt möjliggöra god framkom-
lighet och tillgänglighet för varutransporter till 
och från verksamheterna längs med gatan.

Hela Skutviken är bullerstört från omgivande 
trafik och järnvägen. Men även den trafik som 
idag rör sig inom området åstadkommer höga 
bullernivåer i sin närhet. Simulering av dagens 
bullersituation ser ut som på bilden på denna 
sida. 

Möjlig anslutningsväg mot Bodenvägen
Som en del av uppdraget inför den här DPP 
fanns att se över möjligheten till en anslutning 
av trafik direkt mot Bodenvägen. Utredningen 
har gjorts om av- och påfarter. 

En grundförutsättning vid utredningen har varit 
att den nya av- och påfarten ska vara bra för 
hela området. Kraven på hög kvalitetsnivå för 
gående, cyklande och kollektivtrafiken tillsam-
mans med en trafiksäker lösning inte minst 
för trafiken på Bodenvägen har varit styrande. 
I förutsättningarna gällde också att värna om 
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framtida ledningsstråk och beakta att markför-
utsättningarna med stora områden med silt och 
lera som försvårar byggande och underhåll.

Ett antal alternativa lösningar har utretts och 
kan läsas om i PM Alternativa avfarter Bodenvä-
gen.

Det alternativ som sammanvägt är bäst för sta-
den och området är alternativet vid Ostronga-
tan.

En av- och påfart kommer att korsa det stråk 
längs vägen som idag innehåller vatten- och 
avloppsledningar. Det föreslagna alternativet 
ger dock minst påverkan på ledningar och minst 
konflikter vid framtida förändringar av dessa.

En cykelväg längs Bodenvägen skulle inte 
kunna vara kontinuerlig då korsningar med 
svängande bilar blir för riskfylld.

Innan en ny av- och påfart byggs krävs åtgärder 
längs Ålgatan både vad gäller underliggande 
VA-ledningar och gatuutformning. Om avfarten 
från Bodenvägen byggs måste utredning göras 
för förlängningen av Ostrongatan som görs om 
till gata för att sprida trafikanternas rörelser 
bättre i området.  

Åtgärder längs övriga gatunätet
Korsningarna Midgårdsvägen och Ålgatan kom-
mer att behöva förändras för att åstadkomma 
säkrare korsningar för gång- och cykeltrafi-
kanterna och för att trafikflödena till och från 
Ålgatan ska fungera bättre. 

När omvandlingen i området skjuter fart och 
intresset att bygga mycket nytt och större blir 
verklighet kan behov av att dela kvarter och att 
ändra gatusträckningar uppstå  i den nordöstra 
delen och den södra delen av området. Där kan 
fler anslutningar mot omgivande gator behövas. 
Men det måste utredas mer när behovet blir 
tydligt. Här illustrerat som utredningsområde 
framtida gator.

Trafik
Busstrafik
Skutviken har goda bussförbindelser, speciellt 
mot Porsön och Luleå centrum. Genom området 
passerar flera stomlinjer och längs Bodenvägen 
ytterligare linjer. Nästan alla regional busslinjer 
kör längs Bodenvägen till Luleå centrum. 

Hållplatsen på Bodenvägen är en viktig om-
stigningsplats mellan lokal och regional trafik, 
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främst för resenärer mot Sunderby sjukhus. 
Under 2013 registrerades här över 11000 påsti-
gande på regional trafikens bussar.

Antalet busshållplatser gör att hela detaljplane-
programområdet ligger inom gångavståndet 300 
meter och är därmed mycket bra för resor med 
kollektivtrafik. 

Biltrafik och stora fordon
Genomfartstrafiken via Midgårdsvägen är be-
tydande. En räkning genomfördes under våren 
2014 och är sammanställd i rapporten ”Genom-
fartstrafik på Skutviken, våren 2014, Tekniska 
förvaltningen”. 

Ur rapporten kan sammanfattas att högst andel 
genomfart sker mellan Klintvägen/Hummer-
gatan och Midgårdvägen/Haparandavägen. 
Av de fordon som kommer in från Klintvägen 
till Skutviken kör nästan 80 % genom området. 
Vid övriga infarter står genomfartstrafiken för 

mellan ungefär 30-45 % av den totala trafiken. 
Vid mättillfället var andelen tunga fordon 4 % 
och nästan hälften av dessa körde rakt igenom 
området. Bland de tunga fordon som kör rakt 
genom området ingår den lokala busstrafiken.

Genomfartsräkningen visade också att drygt en 
fjärdedel av de som hade ett ärende i området 
besökte Kvantum. Merparten av bilisterna som 
besökte ICA Kvantum använde infarterna från 
Svartövägen. 

De trafikmängder som är efter Midgårdsvägen 
försämrar framkomligheten för bussar till och 
från LLTs bussgarage men försvårar också för 
övriga trafikanter (bilister, gående, cyklister) att 
ansluta till eller korsa Midgårdsvägen. Mellan 
klockan fyra och fem på eftermiddagen är det 
långa köer längs Midgårdsvägen. Stora trafik-
mängder uppstår även vid evenemang på Coop 
Arena, främst då kvällstid. 

0 150 30075 Mc

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet

Förädringar gator
Anledning till förändring

Breddare för GC, höjd och lutning

GC ev gata, ledningsstråk

Höjdreglering, ledningsstråk

Ev framtida förändringar
av gator

Ev rondell

Framtida utredning gata

Ev av-påfart

Breddning eller förändringar 
av gatustrukturen.

226



36

LLTs bussgarage och tankställe ligger i området 
och det ger en betydande trafik utanför den re-
guljära busstrafiken. Även andra bussar tankar 
här. 

Möjliga åtgärder för att minska genomfartstra-
fiken skulle försvåra för både bussar och tunga 
fordon som har sina ärenden inne i området. I 
nuläget föreslås därför inga sådana åtgärder. 

Järnväg
Befintlig järnväg ligger längs områdets nord-
östra sida. Den ligger i hela sin stäckning längs 
området upphöjt i förhållande till den huvud-
sakliga marknivån på Skutviken.

På järnvägen transporteras i första hand stora 
mängder gods. Pellets/slig och järnämnen är de 
stora tunga transporterna. Det passerar knappt 
30 godståg per dag och ca 25 persontåg med 

dagens trafik(2015). Med den utveckling som 
nu sker med utökning av hamnens verksamhet 
kommer troligen antalet transporterna att öka 
och vikten på tågseten att bli större, samt att det 
finns långt gående planer på att inrätta pend-
lingstrafik på sträckan mellan Luleå - Boden - 
Kalix - Haparanda.

Dubbelspår mot Boden är den förändring av 
järnvägen som troligen ligger närmast i tid. 
En första utredning (åtgärdsstudie) för byg-
gande av dubbelspår mellan Boden och hamnen 
oavhängigt beslut om Norrbotniabanan ska 
påbörjas. En utbyggnad av dubbelspår bedöms 
inte påverka Skutviken negativt. Dock ingår en 
betydande del av Skutviken i den kvarvarande 
korridoren som reserverats för Norrbotniaba-
nan. 
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Transporter med Farligt gods
Både järnväg och Bodenvägen/Svartövägen är 
prioriterade vägar (riksintresse) för farligt gods 
genom Luleå. 

Länsstyrelsen har utvecklat riktlinjer ”Bebyg-
gelseplanering och farligt gods i Norrbottens 
län” som vägledning och bedömningshjälp om 
en plan kan medföra betydande miljöpåverkan 
enligt förordningen(1998:905). Dessa riktlinjer 
ligger till grund för redovisade begränsningar i 
markanvändningen. Samtliga avstånd är enbart 
baserade på skydd mot olyckor med farligt gods 
och visar avstånd där inga ytterligare åtgärder 
för att skydda byggnader och människor har 
vidtagits. Ett uppmärksamhetsavstånd finns 
redovisat på karta inom vilket frågan om risker 
alltid måste behandlas i detaljplaner.

Inom det området finns bedömda säkra avstånd 
till mer eller mindre känsliga verksamheter 
indelade i 4 zoner: Zon A (okänslig verksamhet) 

avser platser där det endast finns ett fåtal männ-
iskor, vilka inte upprätthåller sig stadigvarande 
på platsen. Exempelvis markparkering, mo-
tionsspår och gång- och cykelvägar, Zon B (min-
dre känslig verksamhet) avser sådan bebyggelse 
och markanvändning som omfattar få och vakna 
personer. Exempelvis industri, parkeringshus. 
Zon C (normalkänslig verksamhet) avser sådan 
bebyggelse och markanvändning som omfattar 
färre personer och som har god lokal känne-
dom. Exempelvis bostäder (småhusbebyggelse), 
handel och kontor. Zon D (känslig verksamhet) 
avser sådan bebyggelse och markanvändning 
som omfattar utsatta eller många personer: Ex-
empelvis bostäder (i flera plan), vård, skola och 
idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplats).

Om dessa säkra avstånd kan användas eller om 
riskanalys måste göras undersöks under detalj-
planearbete.
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Kortfattat om förutsättningar för 
delområden
Midgårdsvägen södra delen 

Det här är det område dit ytvatten skulle rinna 
från hela Skutviken vid ett häftigt regn och ris-
ker för översvämningar är störst. Det är därför 
viktigt att utformning av mark och avvattning 
sker med särskild omsorg och att förändringsar-
betet med gator påbörjas här. 

Den södra delen av Midgårdsvägen är ett att-
raktivt läge för verksamheter som vill exponera 
sig. Byggnader är idag synliga inifrån centrum 
och några nya byggnader skulle kunna vara mer 
utmärkande. 

Området skulle kunna vara läge för vissa fram-
tida offentliga funktioner eller läge för livsmed-
elshandel.

Ålgatan

Ålgatan är i behov av ombyggnad med ny höjd-
sättning, breddning och förbättrad trafiksäker-
het. 

Om en ny anslutning mot Bodenvägen i en för-
längning av Ostrongatan realiseras kommer för-
utsättningarna för ändrade verksamheter snabbt 
att ändras i det här området. Ålgatan kommer 
att måsta breddas och körytan ändras i höjd. 
Utfarter kommer att behöva regleras. Gång- och 
cykelbanor byggas. 

Om en ny anslutning mot Bodenvägen byggs 
bör Ostrongatan mellan Midgårdsvägen och 
Ålgatan förlängas (är idag kvartersmark). Om 
anslutningen inte blir av bör Ostrongatans 
förlängning göras om till gång- och cykelväg i 
kommunal ägo.

Läget har stora fördelar för verksamheter som 
vill exponera sig mot stadens infart/utfart men 
samtidigt är de störda av buller och i vissa lägen 
utsatta för risker med farligt gods. Här är det 
lämpligt med kontor, men också för verksamhe-
ter liknande idag fordonsservice/bilhandel. Mot 
de större vägarna runt om skulle nya byggnader 
gärna få visa upp ett varierat utseende med vo-
lymer som både varierar i storlek och form. 

Skutviken mittendel

Den här delen av området har minst bekymmer 
med buller och risker från aktiviteter utanför 
området. Biltrafiken inom området är däremot 
påtaglig. Få verksamheter som ger upphov till 
störningar eller risker finns i området. Förutsätt-
ningar för större ändringar av användning är 
möjlig. Här föreslås verksamheter kombineras 
med kontor och med servicenäringar i botten-
våningar. Plats måste ges för offentliga platser 
av torg och parkkaraktär. Med fler gående och 
cyklister som rör sig här måste förutsättningar 
utredas för att i framtiden bygga om Midgårds-
vägen med stråk för dessa trafikanter på bägge 
sidorna av gatan. 

I samband med ombyggnad av Ålgatan behö-
ver gatuhöjder i det här området också ses över 
och vissa justeringar för att minska riskerna för 
översvämningar.

Midgårdsvägen norra delen, anslutning mot 
Haparandavägen

I områdets norra del är de mest påtagliga 
bristerna relaterat till trafiken och till Midgårds-
vägen. Här finns de flesta av de verksamheter 
(försäljning av bränsle) som gör att särskild 
hänsyn måste tas vid förändringar av använd-
ning. Svårigheter att komma ut från angörande 
gator och brister i trafiksäkerheten för gående 
och cyklister. I ett första skede syftar kommande 
åtgärder till att underlätta tillfarten från andra 
gator och trafiksäkerheten för gående och cyk-
lande. 

I det långa loppet skulle större förändringar 
av gatustrukturen kunna ge fler alternativ för 
utformning av kvarter och fler alternativa vägar 
inom området. Det är först motiverat när stora 
delar av området står i begrepp att omvandlas 
och frågetecknen runt reservatet för Norrbotnia-
bana är uträtade. 

Gammelstadsvägen

Områdets södra del ligger delvis lågt och risker 
finns för översvämning eller överströmmande 
vatten. Detta är brister som måste utredas och 
åtgärdas tillsammans med fastighetsägarna. Här 
finns verksamheter (försäljning av bränsle) som 
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kan utgöra risk för nya användningar och ska 
därför tas hänsyn till. Det här är ett attraktivt 
läge för verksamheter som vill synas och ha en 
enkel anslutning till Svartövägen. Området skul-
le kunna vara läge för vissa framtida offentliga 
funktioner.

Inom området ses trottarer för gående och cykli-
ser över i samband med grävninga av ledningar 
eller höjdregleringar.

Bergvikskurvan

Området har i stort behållit sin ursprungliga 
karaktär. Och avsikten är inte heller att den ska 
ändras nämnvärt. Bostäderna som finns här har 
inte stöd i gällande detaljplan och läget med ris-
ker och störningar både från järnvägen och från 
Svartövägen gör det heller inte möjligt att göra 
nya detaljplaner med nya bostäder här. Men 
pågående användning kan fortsätta. Som den 
enda delen i området med lite större höjdskill-
nader och lutningar är det heller inte lämpligt 
till annat av mer storskalig karaktär. Problem 
med instängt vatten och avrinning måste dock 
utredas och åtgärdas främst inom gatuområden.

Midgård N

Skutviken 
mitt

Ålgatan

Midgård S

Gammelstads- 
vägen

Bergviks-
kurvan

Delområden i texten. 
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Arbetet med 
Detaljplaneprogrammet
Hur har DPP-programmet tagits fram
Stor del av arbete med detaljplaneprogram-
met har skett med en arbetsgrupp bestående av 
representanter från miljö- och byggnadsförvalt-
ningen, stadsbyggnadsförvaltningen -stadspla-
nering, -investering, -vatten och avlopp. 

Under arbete med detaljplaneprogrammet har 
tre scenarier varit med i diskussionen för att 
genomlysa de alternativ på framtida möjligheter 
med området och vilka förutsättningar och krav 
som skulle kunna behöva uppfyllas för olika 
framtida val. Scenarierna var att omvandlingen 
fortsätter som idag, att omvandlingen kommer 
att innehålla större andel kontor och sista scena-
riot var att även bostäder skull inrymmas.  De 
viktigaste slutsatserna som drogs av detta arbete 
var att: 

• oavsett vilka verksamheter som i framtiden 
kommer att finnas i området så är förbättra-
de kommunikationer för gående och cyk-
lande av största vikt. 

• behovet av nya offentliga platser behöver 
tillgodoses.

• riskerna till följd av klimatförändringens ef-
fekter måste minskas.

Som helhet ligger scenarioarbetet och de fort-
satta fördjupningsdiskussionerna till grund för 
de förslag och riktlinjer som ligger i förslaget. 

Förslaget har sedan sammanställts och redovis-
ning av främst de allmänna intressena har gjort 
av stadsbyggnadsförvaltningen.

Utställning av samrådshandling för allmänheten 
kommer att ske mellan 2maj och 29 maj. Hand-
lingarna kommer även att vara tillgängliga på 
kommunens hemsida och information om detta 
kommer att skickas ut till kommunens normala 
samrådsparter och till fastighetsägare/verksam-
ma i området. Under utställningstiden kommer 
allmänt möte hållas för information om förslaget 
och diskussion om omvandlingen av området. 
Mötet är planerat till 23 maj, se särskild inbju-
dan. Efter samrådstiden bearbetas förslaget och 
lämnas sedan till politikerna för godkännande. 
Efter det kan detaljplanearbete drivas vidare.

Fortsättning mot genomförande
Det fortsatta arbetet med omvandling kommer 
att ske i nära samarbete med fastighetsägare och 
verksamheter i området. 

De användningar som i framtiden föreslås i 
detaljplaner blir huvudsaklig för verksamheter 
(inte störande industri) sällanköpshandel, kon-
tor och fordonsservice. Handel rekommenderas 
utgöra en mindre del av användningen och kan 
komma att regleras för att det ska vara tillåtet i 
bottenvåning. För andra ändamål så som livs-
medelshandel, hotell och liknande måste utred-
ningar göras speciellt i detaljplaneskedet. 

Gatukostnadsfördelning måste tidigit utredas, 
diskuteras och avtalas mellan parterna på en 
övergripande niva. För att arbetet mer i detalj 
sedan ska kunna genomföras parrallellt med 
detaljplanearbeten.

Nya detaljplaner och omvandling kommer att 
ske etappvis. Regleringar av allmän platsmark 
som gator och parkmark kommer att prioriteras 
och ändringar som behövs för att kunna göra de 
säkerhetshöjande åtgärderna både i trafikmiljön 
och ur klimatanpassninghänseende. Det finns 
förfrågningar och pågående projekt i området 
västra och södra delar och dessa ligger också 
högt på prioriteringslistan. På kartan på nästa 
sida finns ett utkast till hur en etappvis omvand-
ling skulle kunna ske. Det visar också att det 
kommer att ta en längre tid. Tidsspannet kan 
komma att förändras, möjligen något kortare 
men mest troligt kommer det att ta längre tid 
innan hela området har förändrats.

Den första etappen bli en detaljplan och att 
mark kommer att förvärvas längs Midgårdsvä-
gens södra del för att kunna skapa park och att 
därmed säkra det översvämningsutsatta om-
rådet. Utformning av parkytor ska medge viss 
översvämning och möjliggöra viss fördröjning 
av vatten på marken.

Vilken etapp som sedan kommer eller hur den 
etappen ska se ut blir ett resultat av utredningar 
och samarbetet med fastighetsägare och verk-
samheter.
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Förändringar av gator och de underliggande 
ledningsnäten projekteras och kommer sedan 
att genomföras i etapper. I detta arbete ingår 
inlösen av delar av angränsande kvartersmark 
för att möjliggöra tillräckligt breda gaturum 
med separerade ytor för gående och cyklister. 
I samband med det måste förutsättningar med 
gatuhöjder, gatubredder, in och utfarter från 
kvartersmark vara utredd. 

Utredningen Skutviken Översvämningar visar 
på lämpliga höjder för ett antal punkter i ga-
tunätet. Höjderna ger förutsättning för att fria 
vattenvägar ska kunna åstadkommas och de 
ska inarbetas i kommande detaljplaner. Utred-
ningen visar också vilka områden på privat och 
kommunal mark som har största riskerna för 
instängt vatten. Eller där ytavrinningen vid häf-
tiga skyfall inte går enbart att lösa via gatunätet. 
Där måste också fastighetsägarena vara med och 
ta ansvar för de förändringar som behövs på 

kvartersmark för att åstadkomma ytvattenavrin-
ning. För dessa områden måste fortsatta utred-
ningar göras.

Utredning om förorenad mark ska vara en del 
av arbetet med att ta fram detaljplaner i områ-
det. Om avsikten med planen är användningar 
som ryms inom begreppet känslig markanvänd-
ning är det viktigt att lösningar detaljstuderas 
och platsspecifika värden tas fram som utgångs-
punkt för hur föroreningar ska tas om hand.

Med tanke på översvämningsrisker så kan i 
vissa fall förutsättningar för grundläggning, 
både höjdsättningar och egenskapskrav regleras 
i kommande detaljplaner. Till detta hör även 
ledningsgravar. Endast i undantagsfall kan käl-
lare komma att rekommenderas.

Möjligheter till publika lokaler i bottenvåning 
kommer att underlättas i detaljplanearbetet. 
Med det följer möjlighet till högre våningshöj-
der och tillåten användning som kan innehålla 
handel.
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Hela DPP-området är mycket utsatt för buller så 
därför föreslås att varje ny detaljplan ska inne-
hålla en bullerutredning, med avseende på den 
tänkta användningen och den förmodade påver-
kan den kan ha på eller få från omgivningen.

I framtiden måste utformning av gator, som 
exempelvis Midgårdsvägen, och möjliga andra 
betydande förändringar av trafikflöden tas med 
i beaktande avseende buller vid varje ny detalj-
plan.

Tankar om vad utformning av byggnader och 
fastighetsmark ska kunna bidra med i anslut-
ning till infarten till staden kommer att ligga till 
grund för vidare diskussioner om höjder och 
volymer för enskilda detaljplaner framöver.

I arbete med ändrade detaljplaner kan i vissa 
fall krav måsta ställas på plank/vegetation eller 
liknade för att säkra kvaliteter vid infarterna, 
längs Bodenvägen och järnvägen. 

Möjligheten att använda cykel är prioriterat i 
område och därmed också cykelparkeringar. De 
är därför lika viktiga att utreda som bilparke-
ringar i samband med detaljplanering.  

Fastigheten Vattenormen 3 som innehåller VA-
ledningar behålls i kommunal ägo och ger där-
med en långsiktig säker och tillgänglig åtkomst 
till en viktig del av ledningsnätet. Ombyggnader 
och ändringar som påverkar dessa ledningar 
kommer att pågå åtminstone till en bit in på 
2020-talet. Ledningsstråket över Kv Flygfisken 
är ett område som med tanke på betydelsen 
bör överföras i kommunal ägo. Den frågan får 
behandlas vidare vid ändring av detaljplanen 
i området, liksom för de övriga liknande utpe-
kade stråk.

Transformatorstationer utreds i respektive de-
taljplan.

DPP visar att det sammanvägt mest lämpliga 
läget för en eventuell framtida angöring av 
området till Bodenvägen är i förlängningen av 
Ostrongatan. 

Det ska i kommande detaljplaner finnas kvar 
möjlighet för gående och cyklister att ansluta 
från Skutviken till busshållplats på Bodenvägen. 

Om marken där befintlig anslutning finns idag 
övergår i privat mark så behövs ny allmän mark 
för ny anslutning, gärna som en GC-anslutning i  
en fortsättning på Hummergatan.
Genomförandet i tider

Det kommer att ta många år innan hela Skut-
viken är förändrat. Prioriteringen från kom-
munens sida är förändringarna som förbättrar 
trafiksäkerhet, tillgänglighet för gående och 
cyklister.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Gator, gång- och cykelvägar och allmänna plat-
ser ska även i fortsättningen vara kommunalt 
ansvar och kommunalt huvudmannaskap. 

Ekonomiska frågor
Hur kostnader för denna standardhöjning av 
området bör fördelas mellan de som kommer 
att få mest nytta av ändringarna kommer att 
fortsätta utredas. Ett alternativ är att arbeta med 
avtal om gatukostnadsfördelning i samband 
med nya detaljplaner. 

Markinlösen och ersättningsfrågor
Markinlösen är aktuellt längs gator som behöver 
breddas för att kunna åstadkomma gång- och 
cykelvägar  och för områden som ska bli park 
och gångstråk som tål tidvisa översvämningar. 
Inlösen sker i samband med detaljplanering och 
genomförande.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar för detaljplaner såsom 
bullerutredningar, förekomst av markförore-
ningar, riskanalyser för farligt gods och andra 
som behövs för bedömningen av kommande 
detaljplaners lämplighet beställs av kommunen 
i samband med detaljplaneuppdrag. Kostna-
den kan tas ut via plantaxan vid ett bygglov 
eller genom reglering av ett planavtal vid en ny 
detaljplan.

Utredningar för marksanering av föroreningar, 
stabilitet  och andra utredningar som behövs för 
byggande inom fastigheter bekostas av fastig-
hetsägaren.
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Konsekvenser 
Hänsyn till riksintressen och strandskydd
Riksintresset rörande reservat för framtida 
järnväg, är av stort intresse för kommunen. 
Reservatet för en framtida Norrbotniabana är 
inte avgränsat mer än vad Trafikverkets utred-
ning, JU160, anger. När frågan om ändring av 
detaljplaner inom reservatsområdet kommer så 
måste frågan om avgränsning eller inte beaktas 
ytterligare, men bedömningen är att riksintres-
set kan tillgodoses.

De riksintressen som berör området gör att 
hänsyn måste tas till risker från transporter av 
farligt gods. Om en ny detaljplan ska medge 
nya användningar inom de zoner som anges i 
”Bebyggelseplanering och farligt gods i Norr-
bottens län” så måste en riskanalys med plats-
specifika värden och lösningar redovisas som 
grund för de bestämmelser som måste anges i 
planen. Bedömningen är att transporter inte ska 
påverkas negativit och riksintresset därmed ska 
kunna tillgodoses.

Delar av området i anslutning till vattenområdet 
Skutviken och omfattas av strandskydd enligt 
Miljöbalken 7 kap 14 §. I detaljplaner som om-
fattar dessa områden bör strandskyddet upp-
hävas. Skäl till det kan vara att området ligger 
inom utvidgning av Centrum, att marken redan 
är i anspråkstagen och att Svartövägen ligger 
mellan området och vattenområdet. 

Miljökvalitetsnormer och nationella 
miljökvalitetsmål.
För området är miljökvalitetsnormen för vatten 
(förordning 2004:660 om förvaltninen av kvalite-
ten på vattenmiljön) den som berörs. 

Området ingår i Inre Lulefjärden SE729159-
179002 kustvatten (som förutom Skutviken 
omfattar Stadsviken, Notviken och stora delar 
av Lulefjärden). Vattenområdet som helhet har 
hög ekologisk status men uppnår inte god ke-
misk ytvattenstatus till följd av förekomster av 
främst kvicksilver, kvicksilverföroreningar och 
bromerad difenyleter. Föroreningar av denna 
typ kan till del hänvisas till tidigare industriell 

verksamhet som sågverk (Karlhäll), annan äldre 
verksamhet som har funnits runt recepientens 
stränder.

Bedömningen är att de föroreningskällor och 
risker som området idag har och genererar 
kommer med en omvandling och därmed krav 
på omhändertagande av föroreningar bidra till 
att långsiktigt förbättra  den närmaste delen av 
recepientens status. I förhållande till de förore-
ningar som andra delar av vattenförekomsten 
innehåller är det dock oklart om det kommer i 
någon väsentlig del att påverka hela resepien-
tens status. 

• Av de nationella miljökvalitetsmålen och 
dess relevans ur översiktsplanens beskriv-
ning stödjer detaljplaneprogrammet främst:

• Begränsad klimatpåverkan - genom att stöd-
ja förtätning och att underlätta för transpor-
ter på cykel, till fots och med kollektivtrafik. 
Minska risker för stora översvämningar 
främst vid skyfall.

• Giftfri miljö - genom att en omvandling kan 
medföra krav på omhändertagande av föro-
reningar i mark vid ny- och ombyggnader. 
Därmed samlas farligt avfall upp och tas om 
hand på ett miljömässigt säkert sätt.

• God bebyggdmiljö - genom att trafiksäkra 
gatumiljöer och att nya gröna miljöer skapas. 
Miljöer som gör människors vardag tryggare 
och mer berikande. 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
- genom att på sikt med borttagande av be-
fintliga föroreningar i mark ge bättre förut-
sättningar för närliggande vatten och bottnar 
att behålla eller förbättra sin status.
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Hållbarhetsbedömning
I och med arbetet med ÖP 2013 arbetar kom-
munen med att göra tidiga bedömningar ur håll-
barhetsaspekter. Bedömningarna görs för att se 
om planerna gör att vi närmar oss Luleå Vision 
2050. Bedömningsarbetet ska också ses som ett 
redskap för att påverka framtagandet av planer i 
rätt riktning.

Bedömningar är gjorda mot uppdraget för de-
taljplaneprogrammet, översiktsplanen och dess 
rekommendationer för området samt mot de 
bedömningsverkstyg som värderar ett områdes 
långsiktiga hållbarhet som stadsdel.

Bedömningen är att ur ett hållbarhetsperspektiv 
kommer en omvandling av Skutviken med de 
riktlinjer som angets att gynna staden och dessa 
innevånare. Med sitt läge och de förändringar 
som föreslås ger det ett öppnare, mer lättillgäng-
ligt område. En svårforcerad barriär i ett centralt 
läge minskar med förbättrade möjligheter för 
gående och cyklister. Mer arbetsplatser i detta 
centrala område ger förutsättningar för fler att 
kunna ta sig till arbetet med kollektivtrafik och 
cykel. 

Bedömningen är att området med föreslagna åt-
gärder kommer att för lång tid framöver kunna 
fungera även med de klimatförändringar som 
sker. Risker med översvämningar till följd av 
nederbör blir små men i ett långt perspektiv kan 
ytterligare åtgärder behövas om havsnivåhöj-
ningar blir påtagliga.
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Riksintressen
Reservat för järnväg
Uppmärksamhetsavstånd järnväg
Uppmärksamhetsavstånd väg
Primärväg farligt gods

Klimatförändring
Strömningsriktning ytvatten
Strandlinje ca 1950
Havsnivåhöjning 3m
Risk instängt vatten, skyfall

Säkra infrastruktur
Långsiktiga ståk för ledningar

Utfyllt område
Fyllning och sopor

Mark föroreningar
Identifierad risk MIFO
Tidigare verksamheter, risk

Buller
Hela området över 55 dBA

Hela området ingår i rennäringens riksintress
och i riksintresse för friluftsliv och turism.

Detaljplaneprogram Skutviken 
Sammanställt hänsyn och risker 
SBF/2017-08-23

Verksamheter risker
Drivmedel, risknivå 1
100 m särskild hänsyn

Detaljplaneprogram DPP
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Möjliga lägen för
Offentliga funktioner
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Andra användningar
Stor dagligvaruhandel

Ev framtida förändringar av gator
Ev av-påfart
Framtida utredning gata
Eventuell rondell

Detaljplaneprogram Skutviken 
Sammanställt förändringar och möjliga användningar 
SBF/2017-08-23

Allmän plats
Nya parker och träd

Enstaka träd eller gatuträd
Parkområde

Befintlig allmän mark
Träd
Grönyta

Förädringar gator
Anledning till förändring

Breddare för GC, höjder och lutningar
GC ev gata, ledningsstråk
Höjdreglering, ledningsstråk
Yta möjliga att svämma över

Detaljplaneprogram DPP
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Dnr: SBF 2015/37

Detaljplaneprogram för 
SKUTVIKEN

Luleå kommun          Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-22§ 109 att ge stadsbyggnadsförvaltningen/
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram för Skutviken. 

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanenprogrammet handläggs  i ett förfarande liknande plan- och bygglagens riktlinjer 
samråd runt planer. För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge möjlig-
het till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga berörda. 

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 2017-05-03 till och med 
2017-06-01. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stads-
huset och på Stadsbiblioteket. Uppgifter om samrådet har annonserats om i lokalpressen (2017-
04-28) och information har sänts till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommunala bolag 
och förvaltningar, berörda intresseorganisationer och  fastighetsägare. 

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar och bolag. 

Under samrådstiden inkom 10 skrivelser.
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Samråds möte, sammanfattande minnesnoteringar
Samrådsmöte har hållits i Stadsbyggnadsförvaltningens lokaler på Skutviken, mellan 15:30--
17:00, tisdag 2017-05-23. 

13 personer besökte mötet, varav 2 kvinnor. Närvaro lista se separat handling. 

Vid mötet presenterades sammanfattning av detaljplaneprogrammet både i form av planscher 
(bifogas samrådsredogörelsen i förminskat format, bilaga 1-4) och en föredragning med bilder. 
Under och efter presentationen fördes en diskussion med huvudsakliga innehållet:

• Avgränsningen av programområdet. Varför inte korsningen Haparandavägen och Mid-
gårdsvägen inte ingick i detaljplaneområdet? Valet har gjorts att inte ta med korsningen och 
all den problematik som finns med ledningsdragningar, trafikssäkerhet för gående- och cyklister och 
framtkomlighet för bilar då detta utreds och har utretts i många andra arbeten, Motivet är också att 
tidigare utredningar inte har visat att korsningens utformning skulle ha någon stor påverkan på 
framkomligheten inom Skutviken. Där är det mer frågan om Midgårdsvägen, hur vi kan göra den 
bättre, tillgängligare och trafiksäkrare för alla trafikslag.

• Vad behövs för att omvandlingen ska ta fart? Diskussionen fördes om att något behövs för att 
omvandlingen verkligen ska ta fart. Och ett kommunalt ställningstagande för vad man vill med de 
allmänna platserna behövs, som ett antagande av detaljplaneprogrammet. Men att det sedan också 
behövs ett påbörjande av de kommande stegen som föreslagits i programmet, exempelvis den första 
detaljplanen. Så att det blir tydligt att viljan verkligen finns från den kommunala sidan. Arbetet ska 
ske i samverkan med fastighetsägare och framtida exploatörer.

• Vad gatukostandsfördelning kan komma att innebära? Här finns både mycket att diskutera om 
och det innebär förhandlingar mellan kommunen och fastighetsägare. Men det är frågor som kommu-
nen måste få återkomma till när det är mer berett för att det ska gå att föra en ordentlig diskussion.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Lantmäteriet, 2017-06-01

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, 2017-05-03
• Trafikverket, 2017-05-11
• Fastighetsägare inom Skutviken, 2017-05-30
• Boende Centrum, 2017-05-29
• Luleå Lokaltrafik , 2017-06-01
• Boende Porsön,  2017-06-01
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-05-23
• Cykelfrämnjandet, 2017-06-01
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.
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Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Syn-
punkterna i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrel-
sens synpunkter redovisas i sin helhet.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja 
dem från inkomna synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens yttrandet bifogas, se bilaga 2 och är sammafattat och kommenterat 
nedan.

Länstyrelsen vill gärna se en inledande sammanfattning av programmet och 
underliggande utredningar då materialet är relativit omfattande. Och då kopplat 
till syftet.

Länsstyrelsen anser att kommunen bör i större omfattning i programmet förhålla 
sig till framtida större bebyggelseområden som Munkebergsstrand och Stadsvi-
ken, tidigare bedömda till upp mot 2000 boende. Och då främst utifrån stadsbild 
sett från centrum och dagvattenhantering. 

Om slutsatser redan kan dras från arbetet med Utvecklingsplan/fördjupad över-
siktsplan för centrum bör dessa arbetas in i programmet. Särskilt om hur den 
utvecklingen kan påverka Skutviken.

Vad det gäller Riksintressen påpekas att i framtida detaljplaner särskilt måste 
beakat riksinterssen för kommunikationer, både vad det gäller Bodenvägen och 
järnvägen och de konsekvenser förändringar kan ge, för att bedömningen om 
riksintresset kan tillgodoses.

Kommunen kan också utveckla beskrivningen med text om vilka värden/funktio-
ner som ligger till grund för utpekandet av de berörda riksintressena samt tydlig-
göra att området berör natur- och kulturmiljö enligt MB 4 kap och inte riksinters-
set för naturvård enligt 3 kap.

Länsstyrelsen saknar resonemang om miljökvalitetsnormer för vatten, som redo-
visning av vilken vattenförekomst som berör området samt identifiera eventuella 
hot för den.

Vid belysning av strandskydd i kommande detaljplaner ska särskilda skäl redo-
visa för att ett upphävande ska vara möjlligt.

I fortsatt arbete med Förorenad mark i detaljplaner bör riskbedömningar göras 
med utgångspunkt i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för förorenad mark 
användas. Beaktas bör även  att det inte är lämpligt att förändra spridningsförut-
sättningar eller försvåra framtida efterbehandling till exempel genom utfyllnad.

På övergripande nivå belysa koppling till miljökvalitetsmålen gärna med kopp-
ling till bedömningar gjorda i översiktsplanen.

I frågan runt anpassning till förändrat klimat tydliggörs konflikt mellan hård-
gjorda ytor för minskning av urlakning av föroreningar och tillskapande av 
förutsättningar för hållbar dagvattenavledning. Frågan behöver hanteras särskilt i 
kommande detaljplanearbeten om möjligt redan formuleras i detta skede genom 
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tydlig riktlinje för hur hanteringen av klimatanpassningen och hållbar dag-
vattenavledning ska ske.

Kommentarer:  

Beskrivningen av programidé kan också  ses som en sammanfattning av innehållet i rap-
porten och kopplingarna till syftet. Ytterligare sammanfattningar av ett så omfattande 
material riskerar att förenkla mer än den nytta det ger och valet har blivit att inte göra en 
sådan.

Då planerna för intilliggande större bebyggelseområden som Munkebergsstrand och ännu 
hellre planerna för Stadsviken/Skutviken ligger en tid framåt och ännu inte är tydlig nog 
för att direkt säga vilken påverkan som dessa kan få. Troligen kommer de olika områdena 
till stor del komplettera varanda med funktioner som mer evenemangs och arbetsplatser 
på Skutviken och mer bostäder i de närliggande områdena. Och därför är kopplingarna för 
infrastruktur och kommunikationer särskilt viktiga och DPP försökt stärka dessa. Diskus-
sioner har förts i frågor som berör kopplingar till utvecklingsplan Centrum och man har i 
båda arbetena beaktat vad som skulle kunna bli framtida frågor. Dessa har sedan arbetats 
in i respektive arbete men inte kommenterats särskilt då de inte haft avgörande betydelse 
för utformning eller krav. 

Förtydligande av konsekvensbeskrivningar mot riksintressen och om dessa kan tillgodoses 
och förutsättningarna för strandskydd har gjorts i de avslutande kapitlen.

I programmets sista del kompletteras med texter rörande påverkan på miljökvalitetes nor-
mer vatten och förhållandet till nationella miljökvalitetsmålen.

Riskbedömningar för hantering av förorenad mark ska ingå i arbetet med detaljplaner och 
hänsyn ska tas till både spridningsrisker, hälsorisker och möjligheter till framtida föränd-
ringar i enligthet med länsstyrelsens synpunkt. 

Till följd av de risker för föroreningar som finns i mark och grundvattenförutsättningar 
så föreslås inte att dagvatten ska omhändertas/infiltreras inom kvartersmark utan att man 
ska arbeta för fördröjning av dagvatten. Förtydligande av motivet har lagts till i anslut-
ning till rekommendationstexten och hantering av dagvvatten med tanke på klimatan-
passning.

Trafikverket
Trafikverket poängterar att framtida anslutning(ar) från området till Bodenvägen 
inte får försvåra framkomligheten och säkerheten till Luleå hamn.

Trafikverket poängterar betydelsen av reservat för Norrbotniabanan och riks-
intresset för denna.  Trafikverket önskar att mening om trolig förläggning av ev 
framtida dubbelspår tas bort då frågan inte är fastlagd.

Trafikverket saknar resonemang/kommentarer om risker för eventuella vibratio-
ner som störning från transporter och trafik.

Kommentarer:  

Bedömning om vilka konsekevenser som olika diskuterade alternativ skulle ge har varit 
viktig i arbetet och därför var det utpekade läget det enda som kunde rekommenderas där 
också framkomlighet för gående, cyklade och resenärer med kollektivtrafik kan få en  bra 
framkomlighet samtidig som det inte bör försämra framkomligheten på Bodenvägen.

Texten om dubbelspåret förläggning tas bort.
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Vad det gäller risker för vibrationer stödjer sig DPP på det tidigare utredningarna som 
trafikverket har tagit fram för befintliga förhållanden och en ev framtida järnväg. Inga 
nya utredningar eller ställningstaganden har tagits i frågan på programnivå. 

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningenhar lyft följande synpunkter att ta med i fortsatt arbete med 
detaljplaner i Skutviken:

• Tillgänglighet/parkering ishallsanläggningen (gående, cykel, buss, bil). Fritids 
vill att det bevakas så att även i framtiden det är lätt att ta sig till Arenaområ-
det och att parkeringsmöjligheter finns.

• Expansion av ishallarna? Synpunkter har hörts till fritids från Luleå Hockey 
om tankar/önskningar om expansion, exempelvis träningsytor mellan C- och 
D-hallen och utbyggnad av A-hallen.

• Ny skola i centrum inkl. ev sporthall? I underlaget Framtidens skola lyfts ev 
behov av sporthall om det ska byggas ny skola tillhörande centrum. Vart blir 
den skolan och vart ska då sporthallen för den vara?

Kommentarer:  

Tillgänglighet är ett av de viktiga målen med detaljplaneprogrammet. Och då särskilt för 
gående, cyklande och de som åker buss. De förbättringar som görs på allmänplats/gator är 
till stor del för att underlätta för dessa grupper. Nu som i framtiden kommer parkeringar 
för verksamheten att måsta hanteras inne på respektive fastighet och det gäller även Are-
naområdet. Så det blir en avvgägningsfråga för verksamheterna inom fastigheten om ex-
pansionsönskemål överstiger tillgängliga parkeringsönskemål. Delar av dagens parkering 
kommer att för framtiden måsta vara möjliga att översvämma då det är delar av redan 
låglänta områden och den funktionen är viktig vid exempelvis ett skyfall. Det innebär att 
utformningen kan förändras men att det troligen inte är möjligt med täta beläggningar 
som exempelvis asfalt på den delen.

Vad det gäller ny skola i Centrum och med den en fråga om sporthall. En skola för centr-
um bör troligen få ett mer centralt läge på Centrumhalvön. Så är rekomendationerna i 
detaljplaneprogrammet för Skutviken att skola för mindre barn inte lämpligt i området 
till följd av trafiksäkerhetssituationen, buller och förekomsten av markföroreningar och 
att vi i programmet inte förordar att området omvandlas till ett bostadsområde. För äldre 
(högstadie och vuxenutbildning) skulle området med sina goda kollektivtrafikförutsätt-
ningar kunna fungera. Men då frågan om det finns ett sådant behov inte har varit uppe 
till diskussion har inte heller förutsättningar i detalj eller områden pekats ut.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden anser att syftet under Attraktivitet och infart till 
Luleå bör omformuleras för att överensstämma mer med uppdraget att utreda 
möjligheten till bostäder i området och om det är lämpligt (2:a stycket)

Under ”Förorenad mark” bör ett stycke läggas till som beskriver vem som ska ta 
initiativet vid hantering av markföroreningar, att det intiativet kan tas antingen 
av de som orsakat föroreningen, en fastighetsägare eller exploatören.

Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att under tidigare nämnd rubrik tas sul-
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fidjorar upp och att detta inte i sig är en markförorening och att det ämnet borde 
ha en egen rubrik.

Rörande dagvatten så bör utöver kapacitet omnämnas kvalitet, då det under 
detaljplaneskedet viktigt att beskriva hur man kommer att arbeta för att klara och 
inte försämra miljökvaliteten i recepienten.

Kommentarer:  

Syftet är korrigerat.

Texten om förorenad mark kompletteras med att initiativ även kan komma från exploatör 
eller den som orsakat föroreningan.

Texten runt sulfidjordar ses över i programmet.

Text med påminnelse om fortsatt arbete med åtgärder och redovisningar, med tanke på 
miljökvalitetsnormer, av vattenkvaliteten i recepient kommer att föras in i avsnittet om 
dagvatten. I avslutande stycken runt konsekvenser har mer beskrivits om förhållandet till  
miljökvalitetsnormer vatten.

Luleå Lokaltrafik
Luleå Lokaltrafik (LLT) vill trycka på att framkomligheten för bussar i linjetrafik 
måste prioriteras längs Midgårdsvägen. Det gäller även in och ut till depån och 
för bussar, transportbilar och ett stort antal mearbetare. Detta är tidigare uttryckt 
till Tekniska förvaltningen (numera Stadsbyggnadsförvaltningen).

Kommentar till förslag om säkrande av ledningsstråk genom markinlösen är att 
om verksamheten ska vara kvar på området kommer ombyggnader att behövas 
varför inlösen skulle vara olämpligt.

Hållplatsen på Bodenvägen är en viktig omstigningshållplats. Utökning av cykel-
parkering behövs och placeringen av detta behöver ses över.

Kommentarer:  

Framkomlighet för bussar är viktigt då kollektivtrafik tillhör de prioriteringar som pro-
grammet bygger på. Det är en fråga som vid varje detaljplanarbete kommer att finnas 
med. Men som både LLT och luleå kommun vet inte är en enkel lösning men förbättringar 
kan troligen göra på många sätt även i detaljförändringar.

Långsiktigt är säkrande av kommunal huvudstråk för vatten och avlopp en viktig fråga 
även för LLT som verksamhetsutövare. Då säker tillgång till den infrastrukturen gynnar 
alla verksamma i området. Olyckligtvis ligger en av de vikiga stråken i genom LLTs fast-
ighetet, den del som har varit gata. Det är viktigt att ni som verksamhetsutövare förstår 
detta vid ombyggnader och grävningar i anslutning till ledningarna. Om LLT framöver 
har för avsikt att flytta sin verksamhet så bör gatan åter blir allmän. Det både för att fler 
alternativa vägar ska finnas i området, belastningen på Midgårdsvägen skulle kunna 
fördelas men också att ledningsstråket skulle vara säkrat för tillgänglighet och framtida 
ombyggnader.  

Synpunkter på detaljer om busshållplatsens utformning förs vidare till planerare för att 
beaktas vid framtida projekteringar. Detaljplaneprogrammet är på en mer övergripande 
nivå.
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Övriga
Fastighetsägare inom Skutviken
Synpunkterna som lämnas av yttrande är att:

• eftersom kommunen anser att cykel kommer att bli viktigare trafikslag framö-
ver behöver korsningen Midgårdsvägen-Haparandavägen tas om hand. Förs-
lagt är en cykelbro för att säkera korsningen för gående och cyklande.

• den besvärliga trafiksituationen för andra fordon löses med en rondell.

• då kommunen för upp att det kan bli tal om kostnadsfördelning för föränd-
ringar och samtidigt inte säger hur mycket det kommer att kosta så framför 
synpunktslämnaren ett nej till förslaget.

Kommentarer:  

Korsningen Haparandavägen-Midgårdsvägen kommer i första skedet att återställas efter 
VA arbete som berör området under 2018. Avvägningar görs sedan i utredningar för att 
åstadkomma så bra framkomlighet för alla trafikslag såsom bussar, bilar och gång- och 
cykeltrafik som det är möjligt. Vilken som är den lösningen är ännu inte klart.

Boende Centrum
Synpunktslämnaren framför att han vill att kommunen ska utreda möjligheten 
med fortsatt huvudcykelstråk på den sydvästra sidan om järnvägen, mellan 
Klintvägen/Hummergatan och Haparandavägen. Detta för att skapa en platt, gen, 
attraktiv och utfartssäkert stråk mot Porsön. Utredas bör också om cyklar ska ha 
prioritet i korsningen med Klintvägen/Hummergatan. 
Utredningen bör göras med bakgrund av politisk ställningstagande om att sträva 
efter separerade stråk för gående och cyklande och att synpunktslämnaren inte 
anser att det görs med detaljplaneprogrammet. Smalt stråk för cyklande längs 
Gammelstadsvägen, konliktfyllda korsningar med bilister på Klintvägen/Hum-
mergatan och höjdskillnader delar av stråket som går upp mot Mjölkuddsberget.

Kommentarer: 

Höjdskillnader i anslutning till underfarten under järnvägen längs Haparandavägen gör 
att en dragning av ett gång- och cykelstråk söder om järnvägen inte ansetts framkomligt. 
Men tillgängliga lutningar skulle stora omvägar behöva göras och genheten inte uppnås. 

Stråket längs Gammelstadvägen är smalt och en översyn av detta kommer att göras i 
samband med de åtgärder som görs inom gatuområdet. Ambtionen är att i möjligaste mån 
åstadkomma separerade stråk för gående och cyklande i framtiden. Detta kan dock vara 
svårt att åstadkomma i områen med befintlig bebyggelse där ytorna är begränsade.

Synpunktern om cykelöverfarten lämnas vidare till mer detaljerad planering framöver. 
DPP redovisar på en mer övergripand nivå och i vissa fall principeill nivå.

Boende Porsön
Synpunkterna som lämnas av yttrande är att:

• han inte håller med i bedömningen att bostäder inte skulle vara lämpliga 
inom området. Och undrar om kommunen ser problem eller möjligheter och 
undrar varför PM om bostäder beskriver förutsättningar för bostäder och 
varför programet avråder? 
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• att buller från vägar kan minskas med lägre hastigheter och buller från järn-
väg kan minskas med bullerskärmar. Samt kringbyggda gårdar.

• han anser att argumentet om avsaknad av bra vistelseytor och att gatunätet 
inte är anpassat för boende borde åtgärdas med att dess görs istället för att 
säga att det inte är lämpligt. Och att Skutviken på det sättet skulle likställas 
med Hällbacken.

• att området skulle vara lämpligt för äldre (uppfattat som kategoriboende, exem-
pelvis trygghetsboende) och studenter med tanke på närheten till centrum och 
LTU. att skulle kunna finnas utrymme för evenmangslokaler för studenter 
utan risk att störa eller för startups/filialer för Luleå Science Park.

• begär förklaring/förtydligande av slutsatsen om att området inte är lämpligt 
för bostäder sidan 25.

Synpunktslämnare har särskilt runt alternativ avfarter Bodenvägen angett:

• synpunktslämnare anser att av- och påfart Hummergatan bör skapa genom 
inlösen av delar av kvarteret Vattenormen. Och att det skulle ge en bättre 
gatustruktur. 

• frågar om kommunen har för avsikt att bygga om Bodenvägen till en stads-
gata som del av infarten till staden och om det i så fall inte borde vara första 
steget att sänka hastigheten på sträckan? Vilket skulle kunna ge effekter som 
angivet ovan och bör överensstämma med riksintresset för kommunikationer,  
att en korsning knappast kan utgöra påtaglig skada som lagstiftarna anger.

• synpunktslämnare anser att det bör göras ett omtag med nya buller och tra-
fiksimuleringar för de olika alternativen med sänkt hastighet på Bodenvägen, 
innan definitivt beslut tas om gatuanslutningen.

• att argumentet med att en av- och påfart skulle vara ett hinder för en gång- 
och cykelväg längs Bodenvägen är felaktigt. Att korsning i plan skulle kunna 
fungera bra då det är vanligt förekommande.

Sträckan av Bodenvägen som gränsar till Skutviken borde ha ingått i detaljpla-
neprogrammet.

Att en sänkt hastighet på Bodenvägen till 50 km/h skulle:

• minska bullret så att bostäder skulle kunna vara möjliga, för grupper som 
studenter och specialboende för olika typer av äldre.

• minska behovet av långa av och påfartssträckor för en avfart och därmed 
göra möjligt till en avfart i Hummergatans förlängning. 

Rörande bebyggelse som förslås mot Bodenvägen (2-3 våningar) så är förslaget 
för lågt och borde var 4-5 våningar med tanke på:

• om området ska ses som en framtida utvidgning av centrum 
• och om buller ska avskärmas bör byggnaderna vara längs med gatan
• även för ekonomin i framtida exploateringsprojekt
Synpunktlämnaren undrar över vilka kvaliteter som finns av parkkaraktär längs 
med dagens Bodenvägen? Då de knappast ger vistelsekvaliteter på grund av 
exempelvis buller.

En kommentar är också att gång- och cykeltrafiken bör få separerarde ytor längs 
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Midgårdsvägen, för att uppfylla Cykelfrämjandet åsikter, eftersom gaturummet 
är 25 meter brett så bör det rymmas. Delade ytor ger upphov till enorma konflik-
ter

Kommentarer:  

Angående lämpligheten för bostäder i ett omvandlingsområde har utredningen gjorts så 
grundlig med tanke på detaljplaneprogrammets detaljeringsnivå och grundambitionen att 
se om det var möjligt att bygga bostäder. Programmet säger heller inte att det är omöljigt 
men från det till att säga att det är lämpligt i ett område där omvandling sker på många 
olika sätt, med många olika fastighetsägares intiativ eller brist på initiativ, liten eller 
ingen kommunal rådighet förutom över gator. Och med stor osäkerhet om när området i 
så fall skulle kunna anses utgöra en God bebyggd miljö, så blir bedömningen att bostäder 
inte ska prioriteras i området. Speciellt inte för känsliga grupper som barn, äldre eller 
vårdbehövande. Att i ett sådant läge föreslå att små enklaver av studentbostäder, och att 
skulle vara bra och attraktiva boendemiljöer över en längre tid, är också mycket tveksamt 
och inget vi vill rekommendera, även om vi också kan se vinster för området.

Angående Bodenvägen så valet medvetet att sjäva vägen inte skulle vara en del av pro-
grammet då frågor om vägens framtid är långt mer komplex än vad som kunde utredas 
i det här detaljplaneprogrammet vars syftet är att underlätta framtida planering inom 
själva området. Bodenvägens tyngd som riksintresse för transporter och med stora tra-
fikmängder gör det svårt att göra förändringar som hastighetsbegränsningar utan att 
påverka många andra långt bortanför det här området. De måste vara en balansering av 
nytta för det här området och för staden som helhet. 

Angående alternativa avfarter från Bodenvägen så var det en viktig fråga att utreda. 
Även det är en komplex fråga men Översiktplanens tydlighet om att gående, cyklande och 
kollektivtrafiken är viktiga att prioritera upp har varit tungt vägande vid de bedömnings 
som slutligen gjorts. Hade vi bara tänkt på bilarnas bästa så är en avfart vid Hummer-
gatan att föredra, men det är som sagt inte förutsättningen. Så vägningen mellan nyt-
tan och bristerna visade på att det möjliga läget för en av och påfart är i Ostrongatans 
förlängning. Efter som DPP inte tar ställning om av- och påfarten ska byggas så är vissa 
företelser svåra att beskriva för alla lösningar. Men en i plan korsande gång- och cykel-
väg med en av- och påfart är så långt ifrån vad dagens trafiksäkerhetsprinciper är att nya 
sådan kan inte acceptera även om vi har sådana på andra ställen idag. 

Angående bebyggelse längs Bodenvägen så är det inte en strävan av att inkorperera 
Skutviken i Centrum trots det centrala läget i staden. Skutviken är nära ur aspekten  
avstånd till Centrum, men gestaltningsmässigt är det en påtaglig sista del av infarten 
till stadens centrum med sina speciella kvaliteter. Så de kvaliteter som bebyggelsen längs 
Bodenvägen kan bidra med i framtiden är en variation i höjd, detaljering och uttryck för 
att minska känslan av storskalighet och industriområde. En högre bebyggelse (4-5)skulle 
minska bullerpåverkan men kanske inte bidra till de övriga kvaliteterna som önskas, men 
delar av bebyggelsen ser vi gärna att den är med dessa höjder. 

Längs Bodenvägen har under lång tid funnit ett omhändertaget område med vackra och 
varierade träd av parkkaraktär som inte har inberäknat vistelseytor. 

Vad det gäller separering av gång och cykelytor så är ambitionen enligt Cykelplan att i 
möjligaste mån separera dessa där behovet finns. I befintliga områden som Skutviken med 
begränsade bredder på gatuområden så blir det en avvägning om hur fördelningen av 
ytorna som helhet gör bäst nytta. 
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Cykelfrämjandet
Cykelfrämjandet har synpunkter på att:

1. det saknas övergripande tankarna med cykel och främjandet vill se:

• separerade cykelvägar från gående
• företräden i korsningar...
• snabba cykelvägar för cykelpendlare inom och förbi området
• ifrågasätter cykelväg längs Bodenvägen, vilket behov den svarar mot i 
förhållande till dålig miljö för cyklande
• en mer lättläst karta

2. de viktigaste cykelstråken inte finns med

• standarden på stråket längs Gammelstadsvägen är låg och inte heller 
stråket längs Svartövägen klarar cykelplanens mål.

3. bilen är dimensionerande

• hoppat över.... detaljer som vidare får utredas och redovisas 
• gatustandard och standard för cyklar, exempel med detaljer
• cykelfrämjandets inspirerande punkter 

Kommentarer för påpekanden under punkt 1:

Cykelplanen i Luleå kommun anger en ambitionsnivå, men att bygga om bland redan 
befintliga hus och fastigheter är en begränsande förutsättning. Hur det kommer att lösas 
i varje enskild sträcka är ännu inte utrett och hur ytorna därmed kan fördelas mellan alla 
de behov som finns kommer att redovisas i samband med kommande detaljplaner. 

Frågan om företräde för cyklister i specifika korsningar tillhör en detaljeringsnivå som 
inte är på programnivå. Frågan måste behandlas vidare i fortsatt utredande och synpunk-
terna lämnas därför till planeringsenheten för landskap&trafik.

En uppgradering av gång- och cykelförutsättningar inom området kommer att ge bättre 
förutsättningar för verksamma i områdets att använda dessa trafikslag. Snabba förbifarter 
är ofta önskade men dock inte lika enkla att åstadkomma. Och fram för allt är inte kanske 
lösningen endast en. En förändrad utformninga av huvudstråket längs Gammelstads-
vägen ligger inom cykelplanens ambitioner och DPP säger inte emot detta men styr inte 
heller i detaljer. Detta stråk är troligen det trevligaste att använda dagtid och för mer 
rekreativa färder. Ett stråk längs med Bodenvägen kan vara ett annat möjligt vägval vid 
andra tider på dygnet trots att det under stora delar av dygnet är bullerutsatt. Stråket 
längs Bodenvägen har efterfrågats av många ur ett studentperspektiv.

Vad det gäller läsbarheten av kartan om gång- och cykelstråk ses den över i de-
taljplaneprogrammet. 

Kommentarer för påpekanden under punkt 2:

Vad det gäller standarden längs Gammelstadsvägen se föregående punkt. Och när det gäl-
ler längs med Svartövägen så kommer detaljer att utredas vidare i fortsatt detaljplane- och 
cykleplanearbete.

Kommentarer för påpekanden under punkt 3:

Ja bilen har under många år varit dimensionerande och styrande i planeringen gene-
rellt i Sverige. Och speciellt i ett industriområde som Skutviken har varit under alla år. 
Att direkt helt ändra på det då verksamheter finns där idag och som byggts upp med 
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de förutsättningarna utan att omöjliggöra deras verksamhet går inte. Vi behöver arbeta 
tillsammans, i detalj studera avsnitt för avsnitt och försöka hitta den lösning som gör att 
vi kommer närmare den ambitionsnivå som vi har för gående och cyklister. Det är inte 
möjligt att på den mer övergripande nivån ta beslut om detaljer därför. Principer är där-
för redovisade och platsanpassning måste göras i detaljer i vidare arbete.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring /-ar i- program-
met:

• I syftet för attraktivitet och infart till staden är texten korrigerat i enlighet 
med programmet i övrigt. 

• Miljökvalitetsnormer vatten och vattenkvaliteten i recepient.
• Förtydligande texter om riksintressen har skrivits in i konsekvensbe-
skrivningen.

• Texten om dubbelspåret förläggning tas bort.
• Texten om förorenad mark kompletteras med att initiativ även kan kom-

ma från exploatör eller den som orsakat föroreningan.
• Texten runt sulfidjordar ses över i programmet.
• Försök har gjorts att göra  kartan som handlar om gång- och cykelstråk  
 läsbarhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-09-22

AnneLie Granljung    Anna Karin Lidén  

Planchef     Planarkitekt
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Varför har vi gjort ett 
detaljplaneprogram
Vi behövde vet mer om :

• Identifiera trafik- och infrastruktur-
mässiga förutsättningar, samband
och behov

• Utveckla och samordna orienterbar-
het, trafiksäkerhet och framkomlig-
het för olika trafikslag

• Utreda och identifiera lämpliga om-
råden för befintlig verksamhet samt
för framtida handel och bostäder

• Bidra till att främja en god stadsbild
och en mer attraktiv infart till Luleå

• Bidra till att främja utvecklingen av
en mer mångfunktionell och hållbar
stadsdel

Skutviken ett område i förändring
Arbetet och processen

Samråd Detaljplaneprogram

Detaljplaneprogram
Ett detaljplaneprogram visar i stora 
drag förslag på vad och var man får 
bygga och hur mark och vatten ska 
användas. Till exempel var man vill 
bygga bostäder, handel, vägar, parker 
eller torg. 

Detaljplaneprogram kan också vara 
ett redskap för att reda ut stora frå-
gor som berör många kommande de-
taljplaner. Detaljplaneprogram är inte 
en reglering på samma sätt som en 
färdig detaljplan men ett starkt stöd i 
arbetet med förändringar av både pla-
ner och bygglov.

Sedan kan det bli nya detaljpla-
ner...

Frågor som kommer att behöva tala 
mer om är 
• Fördelning av gatukostnader
• Markförvärv

http://www.blomurbex.com/v02/GetMap?usertoken=756dbee36ca1aa8a340cab09ef5d8ac0&srs=EPSG:3785&height=4026&width=8192&layers=NORTH&time=2017&baselayer=&bbox=2462351.744271,9766044.995875,2469603.707329,9769608.872318&request=GetMap&version=1.1.1&format=image/jpeg&styles=[2017-04-06 11:40:47]

• Förslaget ute på samråd till och med
• Lämna in synpunkter skriftligt
• Synpunkter från mötet och synpunkter som kommit

in under samrådstiden sammanställs i en samråds-
redogörelse

• Förslaget bearbetas utifrån de inkomna synpunkter-
na

• Förlag lämnas till politiken ca 2 månader efter sam-
råd.

Bilaga 1 Samrådsredogörelse
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Området behöver en park och en grönare 
miljö. Gator kompletteras med träd. 

Samråd Detaljplaneprogram

Skutviken ett område i förändring
Det gemensamma

Parken ska  kunna ta hand 
om stor del av vattnet om ett 
skyfall skulle komma och en 
översvämnings skulle ske.

Midgårdsvägen får zoner 
på var sida med dubb-
la funktioner. Vatten ska 
kunna fördröjas och träd 
kunna leva och berika ga-
tan och omgivningen.

Det tillsammans med hö-
gre byggrätter kan ge en 
annan miljö i området.

Vi får i det fortsatta arbetet med 
utformning inspireras av andra 
som också arbetar med parker 
med många funktioner som ex-
empelvis Malmö och Köpen-
hamn.

Till höger: Bilden visar förslagen 
skyfallsväg vid Dalgas Boule-
vard, i Köpenhamn vid normal- 
läge samt udner skyfall (illustra-
tion: Ramböll/Atelier Dreiseitl, 
2013)

Bilaga 1 Samrådsredogörelse
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Hänsyn måste tas både till fysiska förutsätt-
ningar, den stora infrastrukturen och regio-
nala och riksintressen.

Samråd Detaljplaneprogram

Skutviken ett område i förändring
Hänsyn och förutsättningar

Gamla Bergviken

Klintbacken

Kallkällan

SKUTVIKEN

Munkeberg Strand

+2,5

+2,8

+2,5

+3,2

+2,8

+3,5

+3,3

0 150 30075 Meters

Riksintressen
Reservat för järnväg
Uppmärksamhetsavstånd järnväg
Uppmärksamhetsavstånd väg
Primärväg farligt gods

Klimatförändring
Strömningsriktning ytvatten
Strandlinje ca 1950
Havsnivåhöjning 3m
Risk instängt vatten, skyfall

Säkra infrastruktur
Långsiktiga ståk för ledningar

Utfyllt område
Fyllning och sopor

Mark föroreningar
Identifierad risk MIFO
Tidigare verksamheter, risk

Buller
Hela området över 55 dBA

Hela området ingår i rennäringens riksintress
och i riksintresse för friluftsliv och turism.

Detaljplaneprogram Skutviken 
Sammanställt hänsyn och risker
SBF/2017-04-20

Verksamheter risker
Drivmedel, risknivå 1
100 m särskild hänsyn

Detaljplaneprogram DPP
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Ödlan 9
Ödlan 3

Bilen 22

Skorpionen 4

Vattenormen 5

Vattenormen 6

Vattenormen 9

0 150 30075 Mc

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet

Fastigheter med risk 
för markföroreningar

Identifierade, Luleå kommun 

#* Identifierade, Länsstyrelsen

Övrigt
Strandlinje på kartor 1950

Områden i jordartskarta
Fylling ospecifiserad

Transporter av farligt gods 
sker på järnvägen och på Bo-
denvägen och Svartövägen. 
Dessa vägar är av riksintresse. 

Inom ett uppmärksamhetsav-
stånd från transportlederna 
måste riskerna från transpor-
terna tas hänsyn till när nya 
detaljplaner tas fram. 

Trafik både på järnväg och väg ska-
par buller. Buller är särskilt vikti-
gast att ta hänsyn till när man byg-
ger bostäder och skolor. Men också 
viktigt vid utformning av miljön 
utomhus, så att vi kan må bra.

Generellt bullrar det mycket på 
Skutviken

Norrbotniabanan kommer i framti-
den.

Reservatet för dess dragning ligger 
längs befintlig järnväg. Ett reservat 
innebär att det inte är riktigt bestämt 
var den precisa dragningen av spåren 
ska vara och att det ska finnas utrym-
me att bygga järnvägen. Det innebär 
också att staten vill att kommunen ska 
vara restriktiv med vad nytt man tillå-
ter att byggas. 

Under åren har marken här förändrats.

En havsvik med djupa lager av lera 
fylldes igen, med blandat material, allt 
från vanliga fyllnadsmassor till sopor 
under 1950-60-talet.  
Fotot publicerat i NK 1961

Många och varierade verk-
samheter har sedan under 
åren funnit här.

Vissa verksamheter kan miss-
tänkas ha förorenat marken. 
Vidare utredningar samt hab-
tering av markföroreningar 
behöver utföras 

SMHI har under de 
senare åren visat på 
risker för instängt 
vatten vid skyfall.

Skyfall bedöms 
som den största och 
snabbst kommande 
risken från klimatför-
ändringen
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Samråd Detaljplaneprogram
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GC-väg ev bort
Gångväg
Gång- och cykelväg

! ! ! Blandtrafik

Förslag i DPP
Gångväg
Gång och cykelväg
GC-väg utgår om avfart
Ombyggnad för GC-väg
Utredning GC-väg
Busshållplatser
Gångavstånd 300mSkutviken är en viktig del 

av Lulebornas och besökar-
nas möte med de mer cen-
trala delarna av vår stad. 

Hur det ser ut är viktigt 
men också att det inte ska 
konkurrera med centrum i 
detaljering och intensitet.

En ökad variation och mer 
varierad skala ska eftersträ-
vas i framtiden.

Få områden i stan har så bra försett 
med busskommunikationer. Det är 
något som kan vara en tillgång för 
både verksamma och besökare till 
området. Man behöver inte bil även 
om än att många bilar kanske säljs 
här.

När förändringen  av gatorna skjuter 
fart kommer miljön också blir tydliga-
re, mer lättframkomlig och tryggare 
för gående och cyklister.

Området ligger centralt och den 
visuella kontakten är idag den vik-
tiga. Profilen av Coop Arena är 
starkt i hjärtat för många Lulebor. 

I framtiden vet vi dock ännu inte 
vad som kanske händer med vatte-
nområdet som är kvar av den gam-
la viken (så kallade Röda havet)

Handel finns sedan en lång tid 
i området. En av stadens stör-
re livsmedelaffärer är en viktig 
målpunkt. 

Utöver den så har området en 
lång tradition av försäljning 
av sällanköpsvaror, stora som 
små. Och den karaktären på 
handel är den som för staden 
anses som lämpligast. Galleri-
or som konkurrerar med cen-
trumhandeln tillåts inte.

Gatorna ska i framtiden ha 
tydliga delar för bilar res-
pektive gående och cyklar. 
För att rymma det behöver 
gaturummet bli bredare. 

Parkeringar av fordon 
(även cyklar) får ske inne 
på fastigheterna för både 
verksamma och besökare.

Skutviken ett område i förändring
Plats för mer och med kvalite

Vad rekommenderar vi?
• Kontor / Service
• Verksamheter som inte är störande
• Sällanköpshandel/livsmedelshandel
• Evenmangsnära verksamheter
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nya gatuhojder

Ny strömnings riktning
ytavrinning

via gatumark
via privat mark

Vattnet strömnings-
riktning vid över-
svämning vid häftiga 
regn, efter åtgärder.

+0,0
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!!!

Översvämmad yta +2,5

Hus ev i fara vid översvämning 

För att minimera ris-
ker från det föränd-
rade klimatet justerar 
vi höjderna på gator, 
sätter kantsten som 
styr flöden, så att vi 
får regnvatten att rin-
na undan även om vi 
skulle drabbas av sky-
fall.

Risken är stor att vi får 
fler och häftigare sky-
fall i framtiden.
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stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET
971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Förslag till planprogram för Skutviken i Luleå kommun
Handlingar daterade 2017-04-20 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Ert diarienummer: SBF 2015/37.

Bakgrund
Kommunen har tagit fram ett planprogram för Skutvikens småindustriområde. Syftet 
med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en omvandling av området och 
hur befintliga verksamheter ska utvecklas. Området utgör idag ett småindustriområde.

Programförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

Länsstyrelsens synpunkter

Programförslaget
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit fram ett genomarbetat och bra förslag till 
planprogram som torde bli ett värdefullt underlag till efterföljande detaljplanearbeten. 
Kommunen har valt ut relevanta frågor och utifrån dessa genomfört utredningar som 
möjliggjort en tidig bedömning av vilket ändamål som marken i området är mest 
lämpad för.

Planprogrammet tillsammans med underliggande utredningar är relativt omfattande i sitt 
innehåll varför kommunen med fördel kan infoga ett avsnitt i planprogrammets 
inledning som sammanfattar resultaten av genomförda utredningar kopplat till syftet 
med planprogrammet och uppdraget som helhet. 

Kommunen har pekat ut två framtida bebyggelseområden nära Skutviken: Munkeberg 
Strand och Stadsviken. Enligt tidigare uppgifter kan dessa områden komma att rymma 
ca 2000 nya bostäder. Länsstyrelsen anser att kommunen bör förhålla sig till detta i 
större omfattning än vad som nu är fallet, exempelvis när det gäller stadsbilden sett från 
centrum och dagvattenhanteringen. 

För närvarande arbetar kommunen med att ta fram en utvecklingsplan/fördjupad 
översiktsplan för centrum. I de fall en del slutsatser redan har kunnat dras i detta arbete 

Bilaga 2 Samrådsredogörelse
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så kan kommunen överväga att arbeta in dessa i planprogrammet. Särskilt med tanke på 
den planerade bebyggelseutveckling i centrum och hur den kan komma att påverka 
utvecklingen i Skutviken.

Riksintressen
Programområdet berör områden av riksintresse för kommunikation, friluftsliv och 
totalförsvaret enligt 3 kap miljöbalken och område av riksintresse för natur- och 
kulturvärden enligt 4 kap miljöbalken. Såsom programförslaget nu är utformat så 
behöver kommunen i kommande detaljplaner särskilt beakta riksintresset för 
kommunikation. Det behöver exempelvis gå att utläsa konsekvenserna av eventuella 
nya anslutningar till Bodenvägen och på planerad järnväg, Norrbotniabanan så att det är 
möjligt att bedöma huruvida riksintresset kan tillgodoses eller ej.

Kommunen kan även vidareutveckla avsnittet om riksintressen med text som beskriver 
vilka värden/funktioner som ligger till grund för utpekandet av de berörda riksintressena 
samt tydliggöra att området berör riksintresse för natur- och kulturmiljö enligt 4 kap 
miljöbalken och inte riksintresse för naturvård enligt 3 kap.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen saknar ett resonemang om hur kommunen avser att följa 
miljökvalitetsnormerna och då i första hand miljökvalitetsnormerna för vatten. Enligt 2 
kap 10 § plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna följas vid planläggning. 
Kommunen kan exempelvis redovisa vilken vattenförekomst enligt vattendirektivet som 
är berörd av planprogrammet, vilken status den berörda vattenförekomsten har samt 
identifiera potentiella hot som kan påverka berörd vattenförekomster, till exempel 
markföroreningar.

Strandskydd
I kommande detaljplaner behöver kommunen hantera området med strandskydd. Precis 
som kommunen också uppmärksammat så återinträder strandskyddet när en detaljplan 
ersätts av en ny. Det innebär att kommunen i kommande detaljplanehandlingar behöver 
redovisa vilka särskilda skäl (7 kap 18 c § miljöbalken) som föreligger för upphävandet 
och varför intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset (4 
kap 17 § plan- och bygglagen).

Förorenad mark
Länsstyrelsen notera att kommunen har för avsikt att för kommande detaljplaner ta fram 
en utredning gällande förekomsten av markföroreningar. I samband med detta så bör 
kommunen, med hänsyn till planerad markanvändning, göra en riskbedömning med 
utgångpunkt i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för förorenade områden. Vid 
behov så ska efterbehandling ske. Kommunen kan även beakta att det inte är lämpligt 
att förändra spridningsförutsättningarna eller försvåra framtida efterbehandling till 
exempel genom att utfyllnad.

Miljökvalitetsmålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljökvalitetsmålen och kommunen spelar här en viktig roll. Plan- och bygglagen är 
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Kommunen kan därför med fördel 
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tillföra planprogrammet ett avsnitt som på en övergripande nivå belyser frågan. En 
utgångspunkt kan vara bedömningen av miljökvalitetsmålen som gjort i 
översiktsplanen.

Anpassning till förändrat klimat
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit sig an problemet med klimatförändringarna 
konsekvenser på ett bra sätt. Av planprogrammet kan förstås att det finns en konflikt 
mellan att å ena sidan behöva hårdgöra mark för att minska risken för utlakning och å 
andra sidan att tillskapa förutsättningar för hållbar dagvattenavledning. Frågan behöver 
därför hanteras särskilt i kommande detaljplanearbeten, om möjligt redan i detta skede 
genom att en tydlig riktlinje för klimatanpassad och hållbar dagvattenavledning 
formuleras.

Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd samt social hållbarhet och 
samhällsskydd.

De som deltagit i yttrandet
Beslut till yttrandet har fattats av enhetschef Patrik Wallgren med planarkitekt Agneta 
Laitila som föredragande.

Bilaga 2 Samrådsredogörelse
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 169

Justerade verksamhetsområde för vatten och avlopp i 
Sunderbyn, Måttsund, Gäddvik, Centrum, Lejde.
Ärendenr 2017/1533-3.4.2.3

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera
verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Sunderbyn, 
Måttsund, Gäddvik, Centrum och Lejde/Hällbacken enligt bifogade kartblad 
1, 3, 6 och 27.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
justera verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Sunderbyn, 
Måttsund, Gäddvik, Centrum och Lejde/Hällbacken enligt bifogade kartblad 
1, 3, 6 och 27. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Den allmänna VA-anläggningen har byggts ut för Hällbacken etapp 5 samt
det angränsande området Lejde som detaljplanelagts (kartblad 3). 

Området Kuststad (Isbrytaren 2, 3, 4) har detaljplanelagts och därmed också 
försetts med ny VA-anslutning (kartblad 1). 

Ett antal fastigheter i Södra Gäddvik har anslutits till den allmänna VA-
anläggningen efter en dom i Mark- och miljödomstolen med hänvisning till 
§ 6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (kartblad 1). 
Även i Sunderbyn har ett antal fastigheter anslutits på grund av dom i Mark- 
och miljödomstolen (kartblad 6).

Under 2012 fattades ett beslut att delar av Långbackavägen i Måttsund skulle 
anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Anledningen till detta var att 
befintlig ledning var i så dåligt skick att den kraftigt påverkade den allmänna 
anläggningen negativt. I gällande avtal fanns heller ingen möjlighet för 
kommunen att ställa krav på åtgärder gentemot vattenföreningen, därför fann 
kommunen inget annat alternativ än att ta över befintligt ledningssystem 
(kartblad 27). 

För att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), även kallad
vattentjänstlagen, ska gälla inom ovan nämnda områden måste befintliga
verksamhetsområden i Luleå utökas. De fastigheter som medtas i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten erhåller både rättigheter samt
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skyldigheter gentemot VA-huvudmannen i Luleå kommun. Förslag till 
utökade verksamhetsområden åskådliggörs på bifogade kartblad 1, 3, 6 och 
27.

Översyn av Luleå kommuns samtliga verksamhetsområden för vatten och
spillvatten pågår. Underlag för beslut gällande dessa är planerat att vara klart
2018.

Beskrivning av ärendet
En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket
vattenförsörjning och avlopp (spillvatten, dagvatten) har ordnats eller ska
ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet
med dess gränser.

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller
vissa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en
och samma VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga
för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. 
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Till grund för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska ligga en behovsprövning av
vattentjänsten.

LAV, 6 § är ofta avgörande vid beslut om kommunens skyldighet att ordna
vattentjänster och verksamhetsområde. 6 § lyder enligt följande.
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Det är endast inom verksamhetsområdet som LAV, ABVA (Allmänna
bestämmelser om vatten och avlopp) och VA-taxa gäller. Utanför
verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-
huvudmannen eller fastighetsägaren.

Efter att fastighet medtagits i verksamhetsområde kan fastighetsägare göras
skyldig att betala anläggningsavgift enligt vattentjänstlagen. 
I Luleå finns befintliga beslutade verksamhetsområden för vatten och
spillvatten. Beslutade områden för nyttigheten dagvatten finns i dagsläget 
inte. 
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Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem 
med dess rättigheter och skyldigheter i va-förhållanden blir gällande för 
huvudmannen och fastighetsägarna i området (Prop. 2005/06:78).
Utredning av förutsättningar för införande av verksamhetsområde dagvatten
pågår inom VA-avdelningen och dessa kommer att fastställas under 2018.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2017-09-20, SBF hid 2017.5961
 Kartblad 1, 3, 6 och 27 (områden som införlivas i verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten är markerade med orange linje, inga ändringar är 
gjorda utanför markerat område) (bilaga), SBF hid 2017.5962-5965

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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naturreservat
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Lont

Skola

Skola

Skola
Näset

Skola

Dannel

Ishall

Holmen

Nöjbånd

Inimark

Grundet

Stadsön

Kläppen

Östugan

Sjukhus

Öberget

Hammaren

Fotb.pl.

Bajonett

Jan Nils

Fotb.pl.

Näsudden

Bränslan

Badplats

Fotb.pl.

Marieberg

Nils Jöns

Luleälven

SUNDERBYN

Kallviken
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Skjutbanor

Käll Eirsch

Avfallsanl.
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Fotbollsplan
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Ön

Såg

Buss Skola

Inibyn

Sundet

Öåkern

Rinneln

Byberget

Måttsund

Kläpparna

Gultmalen

Sörsundet

Sporthall

Långbacken

Småbåtshamn

Ishockeybana

Fotbollsplan

Falkhällorna

Gammelgårdsbacken
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VOB
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Fri-
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Skola

Skola
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Skola

Skola

Skola

viken

kyrka

Skola

Holm-

Skola

Skola
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Porsön
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Svidja

Berget

skogen

sundet

KRONAN

GärdanBadhus

Skatan

Skata-
Sundet

Ishall

Sörpå-

fjärden

Växthus

kanalen

Oppibyn

tjärnen

bryggan

CENTRUM

AURORUM

grundet

bryggan
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Oppibys-

Hällorna

NOTVIKEN

Badplats

Badplats

Badplats

Hundören

Björsbyn

Hagaplan

Stranden

Badplats

Badplats

Skidbacke

ÖSTERMALM

Sporthall

Lulsunds-

BERGVIKEN

Hällmyran

Stenarmen
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Ormberget

SKUTVIKEN
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Skatasten

LERBÄCKEN

Mjölkudd-
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Luleälven

PORSÖLUND

Stadsviken

Sinksundet

Kallkällan

HÄLLBACKEN

Skjutbanor

Sinksundet

Stadsviken

Fanjunkars

YTTERVIKEN

Lillporsön

Sandbergs-

PORSÖDALEN

Sinksundet

Eliasmyran

Ytterviken

STORPORSÖN

MJÖLKUDDEN

Porsöudden

Kvarnbäcken

Porsöberget

BJÖRKSKATAN
Porsögården

Knöppelåsen

Björkskata-

Lulefjärden

Per Hinders

Kronandalen

Klintbacken

Småbåtshamn

Burströmska

NOTVIKSSTAN

Björkskata-

Skidstadion

Universitet

Revelsudden

Kronanbacken

Hälsocentral

Hälsocentral

Fotbollsplan

Hertsöberget

Fotbollsplan

Kronanhöjden

Idrottsplats

Fotbollsplan

Hälsocentral

Hälsocentral

Östra Kronan

Gültzauudden

Idrottsplats

Charlottendal

Norra fjärden

Bodskataudden

Hälsocentrall

Lulsundsberget

Sinksundberget

Mjölkuddberget

Björsbyfjärden

Fotbollsplaner

Pilatusgrundet

Friluftsområde

Kvarngärdbäcken
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Skurholmsfjärden

Återvinningsanl.

Kriminalvårdsanstalt
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 166

Justering av brukningsavgifter i VA-taxa 2018
Ärendenr 2017/1534-3.4.0.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att, från och
med 2018-01-01, höja fast och rörlig brukningsavgift för Vatten och Avlopp
(VA) med 12 %.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggandsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att, från och med 2018-01-01, höja fast och rörlig 
brukningsavgift för Vatten och Avlopp (VA) med 12 %. Arbetsutskottet 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.

En 10-årsprognos för VA-taxan har tagits fram under 2016 där
taxeutvecklingen har analyserats utifrån tre scenarier; låg, medel
och hög investeringstakt. Prognosen har sedan förfinats och konkretiserats 
under 2017 där konsekvenserna av bl a Östra länken utretts, med hänsyn till 
framtidens VA-taxa 2017-2030.

Prognosen anger att taxehöjningen för vattentjänsterna under perioden 
kommer att ligga någonstans mellan 60 %-80 %. Branschorganisationen 
Svenskt Vatten har initierat en studie där Sveriges framtida VA-taxor har 
utretts. Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt 
vatten och avlopp behöver stiga med 100 %, med andra ord fördubblas, i 
dagens penningvärde under de kommande 20 åren. De taxehöjningar som 
föreslås för Luleås abonnenter ligger alltså i paritet med förväntade höjningar 
i övriga VA-Sverige. 

Den höga investeringstakten är kostnadsdrivande. Att skapa bostäder och 
arbetsplatser för en växande befolkning kräver kapacitetshöjande åtgärder i 
vatten- och avloppssystemet. Fram till 2030 förväntas kapitalkostnaderna för 
Luleås VA-verksamhet att öka med det dubbla, från dagens ca 80 mkr/år till 
160 mkr/år. För att matcha detta krävs kraftfulla taxejusteringar för att kunna 
möta prognostiserat underskott i VA-verksamheten, orsakat av de befintliga 
och framtida kapitalkostnaderna
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 Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-26
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Förslaget till nya brukningsavgifter är följande:

Brukningsavgifter för vatten och avlopp föreslås höjas med 12 % från och med 
2018-01-01, för att täcka utförda och framtida investeringar. Nuvarande 
taxekonstruktion behålls och samtliga taxeslag höjs med angiven procentsats.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommuns VA-verksamhet har sedan år 1984 varit helt finansierad via 
abonnenternas avgifter. VA-systemet är inne i en intensiv utvecklingsfas för 
att möta framtida behov och säkra en god vatten- och avloppsförsörjning till 
abonnenterna. Brukningsavgiften utgör merparten av VA-verksamhetens 
intäkter (97 %) och består av en fast och en rörlig avgift som regleras via 
mätning av vattenförbrukning.

Principer för VA-taxa
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar hur avgifter får tas ut för 
att bedriva VA-verksamheten inom kommunens beslutade 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Avgifterna får inte överskrida det 
som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och 
driva va-anläggningen. Avgiftsuttaget skall fördelas skäligt och rättvist 
mellan abonnenterna i VA-kollektivet.

Utveckling brukningstaxa 2003-2017
Taxeutvecklingen i Luleå kommun har sedan 2003 ökat med i snitt 5 % per år. 
Eftersom VA-lagstiftningen inte medger att överuttag balanseras över längre 
period än 3 år utan att medel fonderas så har utvecklingen tenderat att bli 
ojämn för att reglera perioder med högre investeringsvolym. Taxehöjning år 
från år blir därför oförutsägbar för abonnenten.

Svenskt vattens utredning ”Framtidens VA-taxa”
Svenskt Vatten har initierat en studie för att utreda framtida 
investeringsbehov och framtida kostnader för den svenska VA-branschen. 
Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och 
avlopp behöver stiga med 100 %, med andra ord fördubblas, i dagens 
penningvärde under de kommande 20 åren. Därtill kommer inflation som 
läggs utöver denna nivå. Det innebär en genomsnittlig ökning av taxan per år 
med 4 % utöver inflation. Drivande faktorer för investeringsutgifterna är 
framför allt omvandlingsområden och ökat behov av förnyelse av 
ledningsnäten. Andra viktiga faktorer som påverkar investeringsutgifterna är 
befolkningsökningen, klimatanpassning, vattenverk som inte klarar kraven på 
beredningssteg, ökade krav vid avloppsreningsverk, krav på slamförbränning 
och återvinning av fosfor samt krav på läkemedelsrening vid 
avloppsreningsverken. Reinvesteringstakten är idag ca en tredjedel av vad 
den bör vara generellt i VA-Sverige och trenden är negativ. 
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Ju mer fokus på exploatering och nybyggnation desto mindre utrymme för 
reinvestering i befintlig infrastruktur. Luleå avviker inte från den nationella 
trenden när det gäller förnyelsetakt för ledningsnätet, se figur 1.
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Figur 1 Förnyelsetakt ledningsnät Luleå kommun, 2011-2015.

Kapitalkostnaderna driver taxeutvecklingen
För Luleås del är de ökade kapitalkostnaderna som belastar VA-
verksamhetens driftbudget, resultatet av den höga investeringstakten. Detta  
driver behovet av höjda brukningsavgifter. Investeringstakten drivs av 
ambitionen att säkerställa bostäder och arbetsplatsområden för en växande 
befolkning. Projekt som nytt vattenverk, Östra länkens olika etapper, 
uppgradering av Uddebo reningsverk med tillhörande rötkammare är alla 
resultatet av de kapacitetshöjande åtgärder som krävs för att kunna möta 
detta behov. Mellan 2017-2030 förväntas de sammanlagda kapitalkostnaderna 
att öka med det dubbla, se figur 2.
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Figur 2 Utfall och prognos kapitalkostnad 2017-2030

Framtida investeringsfond
Behovet av att utjämna taxeuttaget över fler år blir än större när 
investeringstakten fortsätter öka. Därför föreslås en framtida investeringsfond 
avsättas för Östra länkens fortsatta etapper. Ett överuttag bedöms först vara 
möjligt 2020 och fonden bör därför sträcka sig mellan åren 2020-2030.

Förslag ny VA-taxa 2018
För att kunna möta prognostiserat underskott i VA-verksamheten orsakat av 
de befintliga och framtida kapitalkostnaderna föreslås en höjning av 
brukningsavgiften för 2018 med 12 %. Enligt utfall och prognos för VA-taxa 
2017-2030 krävs fortsatta höjningar även åren 2019 och 2020 för att rätta till det 
underskott som redan uppstått, se figur 3.

Figur 3 Utfall och prognos brukningsavgift 2017-2030.
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Höjning av brukningsavgiften med 12 % för 2018 innebär följande årskostnad 
för en normal villa (Typhus A) samt flerbostadshus med 15 lägenheter 
(Typhus B), priser redovisas inkl moms.

Brukningsavgift villa med förbrukning 150 m³ vatten/år (Typhus A)
2016 2017

Rörlig avgift (150m³): 3 904 kr 4 370 kr
Fast avgift för vattenmätare: 3 261 kr 3 651 kr
Brukningsavgift: 7 165 kr 8 024 kr

Brukningsavgift flerbostadshus med förbrukning 2000 m³ vatten/år (Typhus B)
2016 2017

Rörlig avgift (2000 m³): 52 056 kr 58 260 kr
Fast avgift för vattenmätare: 9 742 kr 10 912 kr
Brukningsavgift: 61 798kr 69 172 kr

Taxehöjningen innebär att en familj i villa får betala 72 kr mer i månaden för 
sin vatten- och avloppstjänst. För boende i lägenhet innebär samma höjning 
motsvarande 42 kr i månaden.

Osäkerheter i dagens prognos 2017-2030
Dagens prognos tar förutom Östra länkens fortsatta utbyggnad höjd för ny 
vattenförsörjning för Råneå tätort samt nya vattenreservoarer för att 
säkerställa vattenleveranserna till Sörbyarna. Det prognosen inte tar höjd för 
är en ökad ambitionsnivå när det gäller reinvestering i ledningsnätet, 
utbyggnad av vattentjänster i omvandlingsområden, framtida stora 
kommunala exploateringsområden samt ökade myndighetskrav avseende 
dagvattenhantering, läkemedelsrening, slamhantering etc. Dessa 
kostnadsdrivande investeringar kan ytterligare medföra framtida 
taxehöjningar för VA-kollektivet.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-26, SBF hid 2017.5956
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Förslag Administrativa föreskrifter och VA-taxa 2018 (bilaga), SBF hid 
2017.5957
Presentation, SBF hid 2017.5958

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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••• Administrativa föreskrifter och VA-taxa 2018

För Luleå kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning
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2

Allmän information (§§ 1-4) 
Taxa för Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige och gällande från och med 2018-01-01. Huvudman för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Luleå kommun. Avgifter enligt denna taxa skall 
betalas till Luleå kommun.

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Luleå kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) 
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger
Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54: 2009 som en lägenhet. 
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3

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift per 
fastighet.
Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 32 500 kronor 40 625 kronor

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 32 500 kronor 40 625 kronor

c) en avgift per m2 tomtyta 40,98 kronor 51,22 kronor

d) en avgift per lägenhet 13 650 kronor 17 062 kronor

e)* en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt för 
Df upprättats 3 250 kronor 4 062 kronor

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas BTA.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 
8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
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5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 32 500 kronor 40 625 kronor

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 32 500 kronor 40 625 kronor

c) en avgift per m² tomtyta 40,98 kronor 51,22 kronor

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 3 250 kronor 4 062 kronor

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 %  - -

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % - -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger.
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % -
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även 
om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
80 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

277



8

§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning om 0 kronor om 0 kronor

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet för augusti månad innevarande år i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per år med en fast avgift per mätare och bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet och annan fastighet beroende på vattenmätarens storlek för:
 
Taxebeteckning
vatten och avlopp

Mätarstorlek Utan moms Med moms

Förbrukningsavgift QN 2,5- 23,31 kronor/m3 29,13 kronor/m3

Fast del (kr/år)

VA 2,5 HI QN 2,5 4 365 kronor 5 456 kronor

VA 2,5 QN 2,5 2 921 kronor 3 651 kronor

VA 6 QN 6,0 12 453 kronor 15 566 kronor

VA 10 QN 10,0 25 012 kronor 31 265 kronor

VA 50 50-65 mm 38 334 kronor 47 917 kronor

VA 100 80-100 mm 71 417 kronor 89 271 kronor

VA 200 150-200mm 171 393 kronor 214 241 kronor

Taxebeteckning enbart vatten

Förbrukningsavgift QN 2,5- 11,67 kronor/m3 14,58 kronor/m3

Fast del (kr/år)

V 2,5 HI QN 2,5 2 758 kronor 3 447 kronor

V 2,5 QN 2,5 1 994 kronor 2 492 kronor

V 6 QN 6,0 8 122 kronor 10 152 kronor

V 10 QN 10,0 16 355 kronor 20 443 kronor

V 50 50-65 mm 23 052 kronor 28 815 kronor

V 100 80-100 mm 41 275 kronor 51 593 kronor

V 200 150-200 mm 114 172 kronor 142 715 kronor
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Taxebeteckning enbart avlopp

Förbrukningsavgift QN 2,5- 11,67 kronor/m3 14,58 kronor/m3

Fast del

A 2,5 HI QN 2,5 2 759 kronor 3 448 kronor

A 2,5 QN 2,5 1 994 kronor 2 492 kronor

A 6 QN 6,0 8 122 kronor 10 152 kronor

A 10 QN 10,0 16 355 kronor 20 443 kronor

A 50 50-65 mm 23 052 kronor 28 815 kronor

A 100 80-100 mm 41 275 kronor 51 593 kronor

A 200 150-200 mm 114 172 kronor 142 715 kronor

Taxebeteckning poängtaxa

PVA 224 kronor/poäng 312 kronor/poäng

PV 224 kronor/poäng 312 kronor/poäng

PA 224 kronor/poäng 312 kronor/poäng

Avgiftsreducering

Vid överförbrukning av normal årsförbrukning pga att vattnet lämnas på rinn för att förhindra risk för 
frysning eller dylikt.

Taxa vatten på rinn (AVDRINNV) -11,67 kronor/m3 -14,58 kronor/m3

Taxa vatten och avlopp på rinn 
(AVDRINNVA)

-23,32 kronor/m3 -29,15 kronor/m3

Beteckningsförklaringar:

QN: Mätarstorlek 2,5: Mätarstorlek 2,5 m³/h
VA: Vatten och avlopp 6: Mätarstorlek 6 m³/h
V: Endast vatten 10: Mätarstorlek 10 m³/h
A: Endast avlopp 50: Mätarstorlek 15-50 mm 
HI: Hyres- och industrifastighet 100: Mätarstorlek 80-100 mm
P: Poängtaxa 200: Mätarstorlek 150-200 mm

14.2 Lägenhetsavgift tillämpas ej.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 ut efter en antagen förbrukning om 120 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 120 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1. Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

14.5 Undermätning tillämpas ej.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens 
Va-nämnd. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av § 18.

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift.
Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 0 kronor 0 kronor

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare QN 2,5 468 kronor 585 kronor

Nedtagning av vattenmätare QN 6,0–10,0 1 869 kronor 2 336 kronor

Uppsättning av vattenmätare QN 2,5 468 kronor 585 kronor

Uppsättning av vattenmätare QN 6,0–10,0 1 869 kronor 2 336 kronor

Avstängning av vatten vid utebliven betalning 468 kronor 585 kronor

Påsläpp av vattentillförsel 468 kronor 585 kronor

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare

584 kronor 730 kronor

Undersökning av vattenmätare 584 kronor 730 kronor

Länsning av vattenmätarbrunn 0 kronor 0 kronor

Förgäves besök 584 kronor 730 kronor

Sönderfrysning av vattenmätare 468 kronor 585 kronor

Extra avläsning av vattenmätare i mätarbrunn 468 kronor 585 kronor

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20
Avgift enligt 14.1 debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av 
huvudmannen. Avgift enligt 14.1 debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22
Avgifter enligt § 14 och § 18 är baserade på indextalet för augusti månad innevarande år i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen 
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Taxans införande (§ 23)

§ 23
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 
16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Statens Va-nämnd jämlikt 53§ lagen om allmänna 
vattentjänster.
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Bilaga 1

Anslutning av fastighet belägen utanför kommunalt 
verksamhetsområde
Verksamhetsområde för kommunalt VA fastställs av kommunfullmäktige som område inom 
vilket vattentjänsterna (ren-, spill- & dagvatten) ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Verksamhetsansvaret är bundet till geografiskt avgränsade områden, för övrig del av 
kommunen gäller fri avtalsrätt där avtal ingås i den mån vattentjänster kan erbjudas och 
intresse från fastighetsägare föreligger. Principen är dock att VA-huvudmannen tar beslut om 
anslutning får ske till det kommunala VA-nätet.

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Innan anslutning av fastigheter belägna utanför VA-huvudmannens verksamhetsområde kan 
ske ska avtal tecknas i varje enskilt fall. Avtalet ska reglera följande frågor:

 Ansvarsgränser för ledningar.
 Att avgifter betalas enligt gällande VA-taxa.
 Avtalstid samt möjlighet att säga upp avtalet.
 Vad som gäller vid fastighetsavstyckning, d v s om fler 

byggnader eller fastigheter skall kopplas in.
 Vad som gäller om fastighet infogas i verksamhetsområde.

Grundprincipen är att det för varje fastighet upprättas en egen förbindelsepunkt 
(anslutningspunkt). 

Förbindelsepunkt anläggs maximalt tio meter från huvudmannens VA-ledningar. 
Servisledningar från förbindelsepunkt till/inom fastighet ansvarar fastighetsägaren för. 
Fastighetsägaren ansvarar även för att tillräckliga rättigheter erhålls för att exempelvis 
anlägga ledningar på annans mark.

Före anslutning till det kommunala VA-nätet ska servisanmälan vara inlämnad, avtal vara 
underskrivna av ingående parter samt anläggningsavgift (anslutningsavgift) vara erlagd. 

Vid anslutning utanför verksamhetsområde till det kommunala VA-nätet regleras avgifter 
enligt gällande VA-taxa på samma sätt som för anslutning inom verksamhetsområde.

Längre servisledning än 10 meter

Om VA-huvudmannen gör ledningsdragning längre än 10 meter från VA-huvudmannens 
stamledning, kommer fastighetsägaren att debiteras ett meterpris för tillkommande metrar 
enligt branschorganens gällande KP-fakta.
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Bilaga 2

Särskild industritaxa
Avgift för avloppsvatten som har högre halter av vissa föroreningar än normalt 
hushållsavlopp. Avgift för att behandla och slutdisponera brunnsslam samt behandla 
energirikt slam.

Särskild industritaxa tillämpas för avloppsvatten som har högre halter av vissa föroreningar än 
normalt hushållsavlopp. Taxan tillämpas även för behandling och slutdisponering av 
brunnsslam samt behandling av energirikt slam.

Den särskilda industritaxan speglar de verkliga merkostnaderna tekniska förvaltningen har för 
att behandla avloppsvatten som inte liknar hushållsspillvatten med avseende på halten 
organiska ämnen, suspenderade ämnen och/ eller totalfosfor. Taxan ska även spegla 
kostnaderna för behandling och slutdisponering av brunnsslam samt behandling av energirikt 
slam.

Beräkningarna visar att normalt hushållsspillvatten innehåller 7,2 mg/l totalfosfor, 330 mg/l 
suspenderade ämnen 580 mg/l COD respektive 160 mg/l TOC. Föroreningshalter över denna 
nivå medför en merkostnad för avloppsrening. Endast föroreningsmängden som överskrider 
halten för normalt hushållsspillvatten ligger till grund för debitering enligt särskild 
industritaxa.

Ämne Avgift 2017

(Utan moms)

Fosfor

(Tot-P)

122 kr/kg

Organisk syreförbrukning 
(CODCr)

1,921 kr/kg

Organisk syreförbrukning 
(TOC)

6,981 kr/kg

Suspenderade ämnen (SS) 2,33 kr/kg

Brunnsslam 119 kr/ton

Energirikt organiskt slam 61 kr/ton

1. Analysparametrarna COD och TOC beskriver båda det organiska innehållet i 
avloppsvatten. Kunden debiteras efter taxa för COD alternativt TOC beroende på 
hur kunden väljer att redovisa överskridande av organiska ämnen. 
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Bilaga 3

Taxa för sprinklersystem
2011-01-01 beslutade kommunfullmäktige om införande av taxa för sprinkleranläggningar i 
Luleå kommun. Taxan omfattar fast avgift som debiteras årsvis. 

Avgift debiteras enligt följande alternativ:

 3 000 kr/år när fastighetens sprinklersystem ansluts via en 
lågreservoar.

 10 000 kr/år när fastigheten är direktsprinklad, d v s 
direktkopplad till det kommunala vattennätet.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 168

Justering av särskild industritaxa för VA 2018
Ärendenr 2017/1536-3.4.0.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att, från och med 2018-01-01, justera Särskild 
industritaxa för vatten och avlopp enligt konsumentprisindex med 2,1 %.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden 
besluta att, från och med 2018-01-01, justera Särskild industritaxa 
för vatten och avlopp enligt konsumentprisindex med 2,1 %. 
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Särskild industritaxa tillämpas för avloppsvatten som har högre 
halter av vissa föroreningar än normalt hushållsavlopp. Taxan 
tillämpas även för energirikt organiskt slam och brunnslam. 

Särskild industritaxa ska spegla de verkliga merkostnaderna VA-
avdelningen har för att behandla avloppsvatten som inte liknar 
hushållsspillvatten med avseende på halten totalfosfor, organiska 
och/eller suspenderade ämnen. Taxan speglar även kostnader för 
behandling av energirikt organiskt slam samt behandling och 
slutdisponering av brunnslam.

VA-verket bedömer inte ha ökade kostnader för behandling av 
särskilt industrispillvatten under 2018 utöver ordinarie 
prisjustering för energi- och kemikaliekostnader. Särskild 
industritaxa föreslås därför indexjusteras. 

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 har konsumentprisindex 
(KPI) ökat med 2,1 %. Justeringar enligt ovan ger följande avgifter 
för 2018; 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Observera att endast föroreningsmängd som överskrider halten för 
normalt hushållsspillvatten ligger till grund för debitering.

Ämne Gällande avgift 
2017 (kr/kg)

Indexjustering (%) Föreslagen 
avgift 2018 

(kr/kg)

Fosfor (Tot-P) 120 2,1 123

Organisk 
syreförbrukning 
(CODCr)

1,921 2,1 1,96¹

Organisk 
syreförbrukning 
(TOC)

6,98¹ 2,1 7,13¹

Suspenderade 
ämnen (SS)

2,33 2,1 2,38

Ämne Gällande avgift 
2017 (kr/ton)

Indexjustering (%) Föreslagen 
avgift 2018 

(kr/ton)

Brunnslam 119 2,1 121

Energirikt 
organiskt slam

61 2,1 62

1. Analysparametrarna COD och TOC beskriver båda det organiska 
innehållet i avloppsvatten. Kunden debiteras efter taxa för COD- 
alternativt TOC beroende på hur kunden väljer att redovisa 
överskridande av organiska ämnen.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-26, SBF hid 2017.5960

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 191

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ny lag
Ärendenr A-2017-62

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för handläggning och tillsyn 
över lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras mot bakgrund av 
detta beslut

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en fråga från kanslikontoret 
gällande att ta över tillsynen av lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare som började gälla 2017-07-01. Förvaltningen 
ställer sig positiv till ett sådant övertagande. 

Denna lag har en tydlig koppling mot tobakslagen, vilken miljö- och 
byggnadsnämnden har tillsyn över, varför det är logiskt att 
tillsynsansvaret överförs till miljö- och byggnadsnämnden.

Syftet med den nya lagen är att leva upp till WHOs tobakskonvention, 
ratificerad av Sverige 2005. I samband med regeringens beslut om en 
förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2016-
2020, ställde sig regeringen bakom att nå ett rökfritt Sverige år 2025, vilket 
innebär att färre än 5 % i befolkningen ska röka.

Användandet av elektroniska cigaretter ökar bland ungdomar, vilket 
medför en exponering av nikotin samt normaliserar rökning som beteende. 
Att utsätta ungas hjärnor för nikotin ökar risken för att börja röka och 
snusa och i förlängningen även kan bli beroende av alkohol och andra 
droger. Av den anledningen anser man det befogat att införa en lag som 
reglerar användandet av elektroniska cigaretter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att dels ansvara för handläggning och tillsyn över lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, dels att miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente revideras mot bakgrund av detta beslut.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Arbetsutskottet har 2017-10-10 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta 
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 192

Revidering av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen
Ärendenr  A-2017-63

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår fullmäktige besluta att anta bilagd taxa 
enligt alkohollagen, tobakslagen och elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare att gälla från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska bedriva tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt 
enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För detta får 
kommunen ta ut en avgift. Luleå kommun har en taxa för alkohol- och tobaks- 
tillsyn som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 279. Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är ny och det finns ingen taxa 
för denna tillsyn. Under förutsättning att också denna tillsyn ska bedrivas av 
miljö- och byggnadsnämnden behöver en ny taxa antas. Då detta är tillsyn 
som ofta genomförs tillsammans med tobakstillsyn är det naturligt att avgifter 
för tillsyn av dessa två lagstiftningar ligger i samma taxa.

Avgiftssystemet för dessa lagar ska ge full avgiftsfinansiering. Taxan ska täcka 
kostnaderna för löner, utrymmen, utrustning, utbildning, resor, och andra 
tillhörande kostnader samt kostnader för kontrollköp.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta bilagd taxa enligt 
alkohollagen, tobakslagen och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
att gälla från och med 1 januari 2018.

Arbetsutskottet har 2017-10-10 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta 
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Avgiftssystemet för alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ge full avgiftsfinansiering. Taxan ska täcka 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

kostnaderna för löner, utrymmen, utrustning, utbildning, resor, och andra 
tillhörande kostnader samt kostnader för kontrollköp. 

Avgifterna i befintlig taxa bör räknas upp med det underlag som har tagit 
fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att räkna ut den 
kostnadsökning som beräknas ske per år. För 2018 beräknas 
kostandsökningen bli 3% om man räknar med ”prisindex för kommunal 
verksamhet”. Befintlig taxa har därför räknats upp med detta belopp.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 1 (6)
Miljö-och byggnadsnämnden
 Datum 2017-10-06

Dokumenttyp
Taxa

Dokumentnamn
 

Fastställd
  

Giltighetstid
From 2018-01-01 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef

Senast reviderad
 

Beslutsinstans
KF 

Dokument gäller för
Miljö- och byggnads-
nämnden 

Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen, 19 b § tobakslagen och 46 § lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får kommunfull-
mäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds 
kostnader för kontroll enligt dessa lagar.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. Prövning av ansökningar/ägarbyten om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. Handläggning av anmälan om försäljning av öl  
5. Handläggning av anmälan om försäljning av tobaksvaror
6. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av öl 
7. Tillsyn och kontroll över verksamheter enligt tobakslagen
8. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
9. Provsmakningstillstånd
10. Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare
11. Tillsyn och kontroll över verksamheter enligt lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare

2 § Kommunfullmäktige får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats 
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljö-och byggnadsnämnden.

Nedsättning av avgift

4 § Om det finns särskilda skäl, får miljö-och byggnadsnämnden i det enskilda 
fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och 
övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (6)
Miljö- och byggnadsnämnden

Avgiftens erläggande
 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommuns miljö- och 

byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift 
eller i räkning. I ärenden om tillstånd ska avgift betalas innan handläggning 
påbörjas.

Serveringstillstånd

6 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring 
av verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 3 (6)
Miljö- och byggnadsnämnden

        Tabell 1
Prövnings- och anmälningsavgifter  
enligt alkohollagen

Kronor
2017

Kronor 
2018

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten 7 210 7 426
Nytt stadigvarande tillstånd för 
cateringverksamhet eller slutna sällskap 

7 210 7 426

Ägarbyte av stadigvarande tillstånd 7 210 7 426
Utvidgade tillstånd (stadigvarande) 3 811 3 925
Utvidgade tillstånd (tillfälliga) 1 545 1 591
Utökade serveringstider 2 163 2 228
Varje enskild ansökan om gemensam 
serveringsyta 

2 060 2 122

Ansökan om att kretsen av personer med 
betydande inflytande förändras

2 060 2 122

Begäran om egen omprövning av 
beslut

2 060 2 122

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 
en dag

5 150 5 304

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än en 
dag tillkommer avgift per dag. 
Maximal totalkostnad får inte överskrida 
kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd  

515 530

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive 
tillsynsavgift)

927 955

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap vid två till 
fem tillfällen under ett kalenderår (inklusive 
tillsynsavgift)

1 591

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov) 1 545 1 591
Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe 
utan serveringstillstånd

7 210 7 426

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe 
med serveringstillstånd

3 605 3 713

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid 
arrangemang en dag

1 545 1 591

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid 
arrangemang mer än en dag tillkommer avgift 
per dag
Maximal totalkostnad får inte överskrida 
kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd  

515 530
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 4 (6)
Miljö- och byggnadsnämnden

7 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig 
tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig 
del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande 
tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndsinnehavarens omsättning av 
alkoholdrycker. 
Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har 
restaurangrapport inte lämnats i tid kan förseningsavgift debiteras med 530 
kronor efter första påminnelsebrevet och 1061 kronor de efterföljande 
påminnelsebreven.
Krävs uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats 
vid ordinarie tillsyn tillkommer en extra kontrollavgift.

        Tabell 2
Årlig tillsynsavgift Kronor/år

2017
Kronor/år

2018
Fast avgift 1 545 1 591

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av 
alkoholdrycker räknat i kronor.
0 – 50 000 1 545 1 591
50 001 – 100 000 2 060 2 122
100 001 – 250 000 3 090 3 183
250 001 – 500 000 4 120 4 244
500 001 – 1 000 000 5 150 5 304
1 000 001 – 1 500 000 6 180 6 365
1 500 001 – 2 000 000 7 210 7 426
2 000 001 – 3 000 000 10 300 10 609
3 000 001 – 4 000 000 12 360 12 731
4 000 001 – 5 000 000 14 420 14 853
5 000 001 – 6 000 000 16 480 16 974
6 000 001 – 8 000 000 18 540 19 096
8 000 001 – 12 000 000 20 600 21 218
12 000 001 – 16 000 000 22 660 23 340
16 000 001 - 24 720 25 462

Extra årlig avgift per timme 2 060 2 122
Uppföljande kontrollbesök 927 955

 8 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras 
fast avgift samt tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska 
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sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs.

9 § Extra årlig avgift betalas för öppethållande efter kl 01:00 (längst till 03:00)

Försäljning av folköl, tobaksvaror eller elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare

10 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror eller 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska betala en avgift för 
anmälan enligt tabell 3.

11 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror eller 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska betala en årlig 
tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3. Krävs uppföljande 
kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn 
tillkommer en extra kontrollavgift.

Tabell 3
Anmälningsavgifter för försäljning av folköl, 
tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare

Kronor
2017

Kronor
2018

Anmälan om försäljning av folköl 927 955
Anmälan om försäljning av tobaksvaror 927 955
Anmälan om försäljning av elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare

955

Årlig tillsynsavgift
Försäljning av folköl 1 133 1 167
Försäljning av tobak 1 133 1 167
Försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare

1 167

Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare

1 167

Uppföljande kontrollbesök 927 955

12 § Vid tillsyn enligt tobakslagen som inte omfattas av försäljning utgår 
timavgift med 955 kronor per hel timme handläggningstid
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13 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare 
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme 
nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan 
restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

___________

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 190

Revidering av taxa enligt miljöbalken
Ärendenr A-2017-60

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta föreslagen revidering av taxebilaga 2 , taxa enligt miljöbalken samt 
2. besluta att timavgift enligt miljöbalken ska höjas till 1004 kronor från och 

med 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken. För detta får kommunen ta 
ut en avgift. Luleå kommun har en taxa för denna tillsyn som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-12-15 § 267.

Avgiftssystemet för miljötillsyn ska ge avgiftsfinansiering för den del av 
tillsynen som det går att ta ut avgift för. Timtaxan ska täcka kostnaderna för 
löner, lokaler, datorer, telefoni, datalagring, utrustning, utbildning, resor, och 
andra tillhörande kostnader, kostnader för provtagning och laboratorie-
analyser m.m.

Taxebilaga 2 bygger på miljöprövningsförordningen (2013:251). Den har 
reviderats och omarbetats varför koderna har ändrats. Det innebär att 
taxebilaga 2 behöver anpassas till den nya reviderade texten i förordningen. 
Stor del av texten har förändrats men avgiftsnivån ligger kvar på samma nivå 
som tidigare. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att kommunfullmäktige beslutar att dels anta föreslagen revidering av 
taxebilaga 2, taxa enligt miljöbalken, dels besluta att timavgift enligt miljö-
balken ska höjas till 1004 kronor från och med 1 januari 2018.

Arbetsutskottet har 2017-10-10 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta 
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.
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 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa ligger på 975 kronor. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har tagit fram underlag för att räkna fram den kostnadsökning som 
beräknas ske per år. För 2018 beräknas kostandsökningen bli 3% om man 
räknar med ”prisindex för kommunal verksamhet”. Det innebär att 
timavgiften för 2018 blir 975 x 1,03 = 1004,25. Timavgiften föreslås avrundas 
till 1004 kronor.

Beslutsunderlag
Bilaga 2, taxa enligt miljöbalken

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Avgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånd- eller anmälningsplikt gäller 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) samt för U-objekt med fast avgift i Luleå 
kommun.

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag den tid i timmar per år som respektive verksamhets 
avgift baseras på, det vill säga tiden multiplicerad med timavgiften.

I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod (med 
kursiv stil) för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Verksamheter vars verksamhetskod är markerad med –i är en industriutsläppsverksamhet enligt 
1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
TF= Tidsfaktor i timmar
PN= Prövningsnivå

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

 JORDBRUK
Djurhållning

2 kap 1 § 1.10-i 25 B Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och 
obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram 
och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

2 kap 2 § 1.11 18 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
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Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

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 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en 
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 
smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till 
åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 
inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 
månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring 
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
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Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

1.20-1
1.20-2

12
6

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §.

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter, men högst 200 
djurenheter.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

2 kap 4 § 1.30 T C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  

3 kap 1 § 5.10 8 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 
ton foder förbrukas per kalenderår.

3 kap 2 § 5.20 T C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndpliktig enligt 1 §. 
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 50 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 18 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte 
endast innebär uppläggning och bortforsling av 
redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad.

4 kap 3 § 10.20 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 
av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 
verksamheten inte,
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
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Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

10.20-1
10.20-2
10.20-3

10.20-4

10.20-5

40
16
16

8

T

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

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.

- Mer än 10 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 10 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter.

4 kap 4 § 10.30 8 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

4 kap 5 § 10.40 8 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 §.

4 kap 6 § 10.50 T 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 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
LIVSMEDEL OCH FODER
Slakterier

5 kap 1 § 15.10-i

15.10-i1
15.10-i2

80
35 

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

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt  
per kalenderår.
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Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

5 kap 2 § 15.20 35 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 10 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 
50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per 
kalenderår. 
Livsmedel av animaliska råvaror

5 kap 4 § 15.40-i 100 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton produkter per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 25 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
 

15.50-1

15.50-2

 40

 30

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 

- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per 
kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
Rökeri

5 kap 7 § 15.80

 
   15.80-1

15.80-2

  10

6

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

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 
produkter per kalenderår.
Livsmedel av vegetabiliska råvaror

5 kap 8 § 15.90-i T B Anläggning för framställning av livsmedel med 
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Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

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 i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering.

5 kap 9 § 15.95 T 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 T C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer 
än 2 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
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.
Kvarnprodukter

5 kap 11 § 15.125

15.125-1
15.125-2

25
10

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 
paketring.

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

Livsmedel av kombinerade råvaror
5 kap 12 § 15.131-i 40 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 
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 30 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer 
än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering.

5 kap 14 § 15.151 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer 
än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering.
Mjölkprodukter

5 kap 15 § 15.170-i 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde.
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Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

5 kap 16 § 15.180

15.180-1
15.180-2 

15.180-3

25
20

10

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

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.  
Oljor och fetter

5 kap 17 § 15.185-i 35 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 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  25 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 per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 § eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter.
Glass

5 kap 20 § 15.210 30 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 18 750 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 §.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker

5 kap 22 § 15.230 78 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

15.240-1

15.240-2

15.240-3

38

18

13

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

5 kap 24 § 15.250   35 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.  
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap 25 § 15.260 20 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 §.
Jäst

5 kap 26 § 15.270 78 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 §.
Kafferostning

5 kap 27 § 15.280

15.280-1
15.280-2

38
12

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §.

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår.
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 §.
Foder av animaliska råvaror

5 kap 29 § 15.330-i 38 B Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror
 med en produktion av mer än 75 ton foder per 
dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser mjölk eller endast 
innebär paketering.

5 kap 30 § 15.340 T C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
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15.340-1

15.340-2

råvaror
med en produktion av mer än 500 ton men högst 
18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är 
1. tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 
produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår.
Foder av vegetabiliska råvaror

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

5 kap 32 § 15.360 T C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror
med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton produkter per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering. 
Foder av kombinerade råvaror

5 kap 33 § 15.370-i T B Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 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 
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animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

 7 kap 1 § 18.10-i 80 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 20 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 §.

7 kap 3 § 18.30 14 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 §.
TRÄVAROR
Kemikaliebehandling av trä och träprodukter

8 kap 1 § 20.05-i 25 B Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en produktion 
av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller mer än 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp.

8 kap 2 § 20.10 20 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 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
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20.20-1
20.20-2

20.20-3

60
60

35

svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår.

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår.

8 kap 4 § 20.30

20.30-1

20.30-2

30

16

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 
är tillståndspliktig enligt 3 §.

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter

8 kap 5 § 20.40

20.40-1

20.40-2

20.40-3

20.40-4

20.40-5

20

15

8

20

15

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.

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
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20.40-6

20.40-7

20.40-8

10

30

8

baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 20 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 men högst 20 000 kubikmeter råvara 
per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

8 kap 6 § 20.50-i T 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

20.60-1
20.60-2

20.60-3

25
25

15

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. 

- fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån.
Lagring av timmer

8 kap 8 § 20.70

20.70-1

20.70-2

25

20

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 §.

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
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20.70-3 15

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter på land med begjutning av vatten, 
eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten.

8 kap 9 § 20.80

20.80-1

20.80-2

20.80-3

20.80-4

20.80-5

15

10

6

15

10

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 §.

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 
vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 
kubikmeter i vatten.

8 kap 10 § 20.90 T 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.
Behandling av blånadssvamp

8 kap 11 § 20.91 8 C Anläggning för behandling av trä och 
träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
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2 §.
 FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

10 kap 1 § 22.10 30 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 20 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

22.40-1

22.40-2

22.40-3

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 §.

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
KEMISKA PRODUKTER
Läkemedel

12 kap 38 
§

24.38-i 95 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton läkemedel, även mellanprodukter, per 
kalenderår

12 kap 39 
§

24.39-i 65 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 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning).
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24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4

35
20
12
6

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

- Mer än 100 ton per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per 
kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår

12 kap 41 
§

24.41 16 C Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1-40 eller 42-47 §.
Annan kemisk tillverkning

12 kap 44 
§

24.44 20 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 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 
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24.45-1

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5

20

20
20
20
8

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”, ”mutagnitet 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.

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition

12 kap 46 
§

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

24.46-2

24.46-3

24.46-4

18

15

9

8

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material
-Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår.

12 kap 47 
§

24.47 20 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.
GUMMI OCH PLASTVAROR

13 kap 1 § 25.10

25.10-1 65

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 §.

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
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25.10-2 45 kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.

13 kap 2 § 25.11

  25.11-1

25.11-2

25.11-3

25.11-4

35

23

14

9

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

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.

13 kap 3 § 25.20

25.20-1

25.20-2

25.20-3

25

30

20

B Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår.

- Polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- 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.
- 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 6 C Anläggning för att genom ytterligare 

322



 Sida 21(60)

Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

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 25 B Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 § 25.50

25.50-1
25.50-2

25.50-3

25.50-4

25.50-5

25.50-6

25.50-7

25.50-8

17
9

6

30

18

12

10

8

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 3 eller 4 §.

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast.
MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter

14 kap 1 § 26.05-i 60 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 55 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.
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14 kap 3 § 26.20

26.20-1

26.20-2

26.20-3

26.20-4

45

25

45

25

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror 
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), 
smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1eller 2 §.

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) 
förbrukas per kalenderår.
- 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 12 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror 
som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.

14 kap 5 § 26.40 23 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §.

14 kap 6 § 26.50-i 38 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 
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med en satsningsdensitet på mer än 300 
kilogram per kubikmeter.

14 kap 7 § 26.51 38 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 38 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 9 § 26.70-i 135 A Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

14 kap 10 
§

26.80 135 B Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §.

14 kap 11 
§

26.90-i 35 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton 
kalk per dygn eller mer än
12 500 ton kalk per kalenderår.

14 kap 12 
§

26.100 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt, 9, 10 eller 
11 §.

14 kap 13 
§ 

26.110 15 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 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter

14 kap 15 
§

26.130-i 58 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 
asbestbaserade produkter.

14 kap 16 
§

26.140 58 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 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 
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26.150-1

26.150-2

6

6

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.
- 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. 

14 kap 19 
§

26.170-i 20 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 10 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda 
mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning.
STÅL OCH METALL

15 kap 6 § 27.31 45 A Anläggning för att behandla järnbaserade 
metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 
ton stål per kalenderår.

15 kap 7 § 27.32

27.32-1

27.32-2

60

40

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

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.

15 kap 8 § 27.40-i

27.40-i1

27.40-i2

27.40-i3

27.40-i4

60

40

30

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.

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används.
-Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller 
gjutsand används.

15 kap 9 § 27.50 B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink 
eller magnesium, om produktionen är mer än 500 
ton per kalenderår. 

326



 Sida 25(60)

Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

27.50-1

27.50-2

35

20

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

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller
2. 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 11 
§ 

27.70-i

27.70-i1

27.70-i2

27.70-i3

27.70-i4

27.70-i5

27.70-i6

27.70-i7

27.70-i8

160
 

100

55

33

125

75

40

30

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.
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15 kap 12 § 27.80-i 30 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 13 § 27.100-i

27.100-1
27.100-2

27.100-3

165
120

90

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 
legera icke-järnmetall, oavsett om metallerna är  
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn 
eller mer än 
1 000 ton per kalenderår.

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per 
kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår.

15 kap 14 § 27.101-i

27.101-1
27.101-2

110
95

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.

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5 000 ton men högst 20 000 ton 
metaller per kalenderår.

15 kap 15 § 27.110

27.110-1

27.110-2

35

25

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.

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter.

15 kap 16 § 27.120

27.120-1 150

B Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller 
raffinera icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 
11–15 §.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
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27.120-2 

27.120-3

27.120-4

100

50

33

- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.

15 kap 17 § 27.130

27.130-1
27.130-2

27.130-3

27.130-4

27.130-5
27.130-6

115
70

42

30

20
15

B Anläggning för att gjuta 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 §.

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår.

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 §.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

16 kap 1 § 28.10-i

28.10-i1

28.10-i2

28.10-i3

28.10-i4

45

35

20

15

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 
mer än 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 2 § 28.20 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om
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28.20-1

28.20-2

28.20-3

28.20-4

45

35

20

15

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 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

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 3 § 28.25

28.25-1

28.25-2

8

4

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 §.

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 4 § 28.30

28.30-1

28.30-2

28.30-3

28.30-4

48

33

20

15

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.

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 
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kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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

28.50-1

28.50-2

28.50-3

28.50-4

28.50-5

28.50-6

28.50-7

28.50-8

45

35

15

10

35

15

10

8

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 §.

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter.

16 kap 7 § 28.71 6 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §.

16 kap 8 § 28.80 35 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 §.
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16 kap 9 § 28.90

  28.90-1

28.90-2

15

10

C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.
- Mer än 10 ton men mindre än 50 ton per 
kalenderår
- Mer än 1 ton men mindre än 10 ton per 
kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 
§.

16 kap 10 
§

28.95

28.95-1

28.95-2

12

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.

- Anläggning för produktion som omfattas av mer 
än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan.
ELEKTRISKA ARTIKLAR

17 kap 1 § 31.10 130 A Anläggning för att tillverka batterier eller 
ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver.

17 kap 2 § 31.20 60 B Anläggning för att tillverka batterier eller 
ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly 
eller kvicksilver.

17 kap 3 § 31.30 12 C Anläggning för att tillverka eller reparera 
ljuskällor som innehåller kvicksilver.

17 kap 4 § 31.40-i 140 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom 
bränning eller grafitisering.
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17 kap 5 § 31.50 140 A Anläggning för att tillverka kol- eller 
grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 18 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer

18 kap 1 § 34.10 15 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

34.30-1

34.30-2

34.30-3

34.30-4

34.30-5

34.30-6

34.30-7

175

125

100

50

125

75

35

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.

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 
000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.

18 kap 4 § 34.40 35 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 
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är tillståndspliktig enligt 3 §.
Järnvägsutrustning och flygplan

18 kap 5 § 34.50 25 C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

18 kap 6 § 34.60 120 A Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom 
yta för endast montering) större än 100 000 
kvadratmeter.

18 kap 7 § 34.70

34.70-1

34.70-2

60

50

B Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett 
fast centralt system för vätskor som volymen i 
lösa behållare som är kopplade antingen till 
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 
behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 
kubikmeter.

18 kap 8 § 34.80

34.80-1

34.80-2

25

15

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

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
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34.80-3 8
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter.
Skeppsvarv

18 kap 10 
§

35.20 T C Skeppsvarv.

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.

19 kap 2 § 39.10-i 75 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 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.
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39.15-1

39.15-2

39.15-3

39.15-4

39.15-5

39.15-6

39.15-7

65

60

60

55

40

35

35

25

-2. mer än totalt 200 ton organiska 
lösningsmedel

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel,

-2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel

 -2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton 
organiska lösningsmedel

-3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter

-3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter

-4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat.

-4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 
eller andra beläggningspreparat.

19 kap 4 § 39.30

8

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 
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8
4
4

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 och 3 §.

19 kap 5 § 39.35 4 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

39.50-1

39.50-2

39.50-3

10

15

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 §.

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår.

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel. 
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 § 39.60 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 
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39.60-1 60

ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5000 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.

- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
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39.60-2

39.60-3

50

30

tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, 
eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle.

20 kap 2 § 39.70 12 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
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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 30 Hantering av farliga ämnen enligt avdelning 4 i 
bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd i sådan omfattning 
att verksamheten ska tillståndsprövas enligt 9 
kap. 6 § miljöbalken.

20 kap 3 § 39.80 15 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.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
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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 35 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.
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-i 55 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 35 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 35 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.
Förbränning

21 kap 8 § 40.40-i A Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
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40.40-i1

40.40-i2

110

50

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt.
- Gasturbin

21 kap 9 § 40.50-i

40.50-i1

40.50-i2

60

40

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

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt.

21 kap 10 
§

40.51 20 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

40.60-1

40.60-2

40.60-3

12

6

12

C Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas används.

21 kap 12 
§

40.70 8 C Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft

21 kap 13 
§

40.90 10 B Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står 
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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 8 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 6 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 §.
Värme- och kylanläggningar

21 kap 16 
§

40.110 15 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.
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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.
FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

23 kap 1 § 50.10

50.10-1

50.10-2

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
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.

23 kap 2 § 50.20

50.20-1

50.20-2

50.20-3

10

6

4

C Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 
1, 2 eller 3 §.

- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 5000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 2 000 kubikmeter men högst 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle.
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50.20-4

   50.20-5

   50.20-6

2

8

6

- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 2 000 
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 5 miljoner normalkubikmeter gas avsett 
som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 1 miljon men högst 5 miljoner 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
Hamnar

24 kap 1 § 63.10

63.10-1 
63.10-2

63.10-3

80
60

45

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.

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
- Hamn med mer än 2 000, men högst 5 000 
anlöp per kalenderår.
- Hamn med mer än 50, men högst 2 000 anlöp 
per kalenderår.

24 kap 2 § 63.20 16 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §.
Flygplatser

24 kap 3§ 63.30

63.30-1
63.30-2

63.30-3

63.30-4

180
110

60

30

A Civil flygplats med en instrumentbana som är 
längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §.

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
landningar per kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.

24 kap 4 § 63.40 55 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 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
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tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
LABORATORIER

25 kap 1 § 73.10 15 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.
TANKRENGÖRING

26 kap 1 § 74.10 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”, 
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74.10-1

74.10-2

25

15

”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”.

- 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.
- 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 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

27 kap 1 § 85.10 20 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
27 kap 2 § 85.20 12 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 

om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN

28 kap 1 § 90.10

90.10-1

90.10-2

90.10-3

80

60

30

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.
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter 
men högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men 
högst 20 000 personekvivalenter.

28 kap 2 § 90.11 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §.

347



 Sida 46(60)

Lagrum i 
MPF VK/KK TF P

N Beskrivning

90.11-1
90.11-2

90.11-3

30
20

10

- Anslutning av fler än 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer.

28 kap 3 § 90.15-i 45 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

90.16-1

90.16-2

15

15

C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 500 personekvivalenter men 
högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 personekvivalenter men 
högst 500 personekvivalenter.
AVFALL

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 
(2011:927).

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 5 § 90.180-i

90.180-i1 160

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton 
per kalenderår.

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 
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90.180-i2

90.180-i3

110

50

000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 
000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 6 § 90.181-i

90.181-i1

90.181-i2

90.181-i3

160

110

50

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton 
per kalenderår.

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 
000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 7§ 90.190 30 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 30 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 9 § 90.200-i 110 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer 
än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

29 kap 10 
§

90.201-i 120 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall.

29 kap 11 
§

90.210-i 80 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 
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avfall.
29 kap 12 

§
90.211-i 80 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 40 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 40 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

90.220-1

90.220-2

90.220-3

40

30

20

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.

- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 16 
§

90.221 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 
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90.221-1

90.221-2

90.221-3

40

30

20

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall.

- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 17 
§

90.230 6 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
Deponering

29 kap 18 
§

90.271

90.271-1

90.271-2

T

T

B Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.

29 kap 19 
§

90.281 T 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.

29 kap 20 
§

90.290-i 110 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 100 
000 ton per kalenderår.

29 kap 21 
§

90.300-i B Deponering av 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 
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90.300-i1

90.300-i2

90.300-i3

60

35

16

tillståndspliktig enligt 20 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 22 
§

90.310

90.310-1

90.310-2

90.310-3

40

20

15

B Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 
eller 21 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår.

29 kap 23 
§

90.320-i

90.320-i1

90.320-i2

90.320-i3

180

160

110

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs 
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
25 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår

29 kap 24 
§

90.330-i 50 B Deponering av 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

90.340-1

90.340-2

35

15

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår.
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29 kap 26 
§

90.341 8 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.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet

29 kap 27 
§

90.381 20 B 1. Återvinning av 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. Bortskaffning av 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 20 B Behandling av 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 8 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling

29 kap 30 
§

90.161 16 B Behandling av 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 §

29 kap 31 
§

90.171 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
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90.171-1

90.171-2

90.171-3

16

10

10

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 
2 eller 3 §

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall 
är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår.
Animaliskt avfall

29 kap 32 
§

90.241-i

90.241-i1
90.241-i2

60
30

B Behandling av 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.

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
- behandla mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton animaliskt avfall.

29 kap 33 
§

90.251 12 C Yrkesmässig behandling av 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

90.131-1

90.131-2

90.131-3

90.131-4

35

30

25

20

B Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
om föroreningsrisken inte endast är ringa.

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
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90.131-5 15 sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats.

29 kap 35 
§

90.141 T C Återvinning av 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 25 B Behandling av 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 Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där 
behandlingen sker, om behandlingen pågår 
under högst en tolvmånadersperiod och inte är 
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall

29 kap 38 
§

90.382 T C
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus.
Avvattning

29 kap 39 
§

90.375 T C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
Mekanisk bearbetning och sortering

29 kap 40 
§

90.100

90.100-1

90.100-2

50

38

B Återvinning av 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 större än 
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

29 kap 41 
§

90.110 C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller
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90.110-1

90.110-2

90.110-3

16

6

T

2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål.

- Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per 
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål

29 kap 42 
§

90.70

90.70-1

90.70-2

35

30

B Sortering av 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.

- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår

29 kap 43 
§

90.80 18 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall.
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

90.119-1

90.119-2

50

20

B Tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 
motordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2.

- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton per kalenderår.
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- 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.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 47 
§

90.29 T C
Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall

29 kap 48 
§

90.30

90.30-1

90.30-2

90.30-3

35

25

20

B Lagring av 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.

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall.

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall.

29 kap 49 
§

90.40 12 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle 
är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall.
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29 kap 50 
§

90.50

90.50-1

90.50-2

90.50-3

90.50-4

90.50-5

30

20

20

12

6

B Lagring av 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.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 
avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller 
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall.

29 kap 51 
§

90.60 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
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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.
Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

29 kap 56 
§

90.408-i 30 B Lagring av 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.
Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

29 kap 65 
§

90.406-i 50 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 60 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
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 67 
§

90.435-i A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser
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90.435-i1

90.435-i2

90.435-i3

70

65

60

1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material, 
utom metaller och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till 
att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för 
återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan 
behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet 
behandlas enligt någon av de andra punkterna i 
denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en 
samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan 
behandling av avfall enligt någon av de andra 
punkterna i denna paragraf.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 68 
§

90.410 100 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel.

29 kap 69 
§

90.420

90.420-1

90.420-2

80

50

B Behandling av 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.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
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90.420-3

90.420-4

90.420-5

40

20

15

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 70 
§

90.430 6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap 71 
§

90.440

90.440-1

90.440-2

90.440-3

200

140

65

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel.

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår.

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 72 
§

90.450

  90.450-
1

90.450-2

30

  30

B Yrkesmässig behandling av 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.

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap 1 § 92.10 8 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber större än 20 millimeter) eller för 
sprängningar av ammunition, minor eller andra 
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sprängladdningar.
30 kap 2 § 92.20

92.20-1
92.20-2

92.20-3

T
T

T

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

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår.

30 kap 3 § 92.30 2 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER

31 kap 1 § 93.10 13 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 §.

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 1 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET

32 kap 1 § 93.20 14 B Krematorium
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 193

Uppräkning av avgift för taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet
Ärendenr A-2017-61

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
timavgift för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet ska höjas till 1184 
kronor från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska bedriva tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen. För detta får 
kommunen ta ut en avgift. Luleå kommun har en taxa för denna tillsyn som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 266

Avgiftssystemet för livsmedelstillsyn ska ge full avgiftsfinansiering och vara 
riskbaserat. Timtaxan ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, 
utrustning, utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader 
för provtagning och laboratorieanalyser. Principen om full avgiftsfinansiering 
innebär inte att all verksamhet som kontrollmyndigheten utför ska 
avgiftsfinansieras. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att timavgift för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet ska höjas till 1184 kronor från och med 1 
januari 2018.

Arbetsutskottet har 2017-10-10 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta 
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
2012 började en ny taxa inom livsmedelsområdet att gälla. Det innebar en helt 
ny beräkningsmodell. Den bygger på att man bara tar betalt för tillsynstiden 
och att alla kringkostnader ingår i timavgiften. Det innebär att timavgiften blir 

363



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

högre men att antalet timmar som debiteras blir lägre. Av denna anledning är 
timavgiften högre inom livsmedelsområdet än inom andra tillsynsområden. 

Nuvarande taxa ligger på 1150 kronor. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har tagit fram underlag för att räkna fram den kostnadsökning som 
beräknas ske per år. För 2018 beräknas kostnadsökningen bli 3% om man 
räknar med ”prisindex för kommunal verksamhet”. Det innebär att 
timavgiften för 2018 blir 1150 x 1,03 = 1184,50. Timavgiften föreslås avrundas 
till 1184 kronor.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Thomas Persson

Kommunledningsförvaltningens förslag om tilläggsbudget 
2018
Ärendenr 2017/1265-2.4.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tilläggsbudget 2018 med en 
budgeterad resultatförstärkning om 5 971 tkr enligt nedan. Budgeterat resultat 
för Luleå kommun uppgår därmed till 35 065 tkr för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Nya faktorer har tillkommit sedan kommunfullmäktige i juni 2017 fastställde 
Strategisk Plan och Budget (SPB) för 2018-2020. Det handlar bland annat om 
att löneöversynen för 2017 har genomförts och att kommunen har fått en ny 
skatteunderlagsprognos. I budgetpropositionen föreslås förändringar av 
statsbidragen. Kommunens har dessutom egna ambitioner att satsa på 
korttidsboenden för att minska kostnaderna för betalningsansvaret för 
medicinskt färdigbehandlade patienter. 

Den sammantagna resultatförändringen med anledning av förslaget till 
tilläggsbudget är en resultatförstärkning med 5 971 tkr, från 29 094 tkr till 35 
065 tkr, jämfört med den i juni beslutade budgeten. 

Budgeterat resultat SPB 2018-2020 +29 094 tkr
Förändringar i tilläggsbudgeten     5 971 tkr
Nytt budgeterat resultat  +35 065 mkr

Driftbudget 2018
Sammanfattningsvis innebär tilläggsbudgeten följande förändringar av 
driftbudgeten för 2018. 

Budgetförändringar drift, tkr       2017      2018
Löneöversyn 2017, kompensation  -35 597  -85 158
Löneöversyn 2017, lönepott upplösning +48 825 +88 010
Höjt PO-pålägg fr.o.m 2018        -  -20 078
Budgetpropositionen 2017, netto        - +22 678
Omflyttningar mellan nämnder        -            0
Övrigt        -         519
Förändring av budgeterat resultat +13 228    +5 971
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Förändringarna får till följd att nämndernas kommunbidrag fastställs enligt 
nedan. 

Förändring Ny slutlig
Nämnd, tkr 2018 ram 2018 
KS/kommunledningsförvaltning  11 335    149 094
KS/kvalitet & samhällsutv  -5 675      53 301
KS/arbetsmarknadsförvaltning    3 665    102 425
KS/räddningstjänst   1 238      53 521
Barn- och utbildningsnämnd 47 962 1 764 695
Fritidsnämnd   2 635    201 430
Kulturnämnd   3 391    111 645
Miljö- och byggnadsnämnd      793      23 416
Socialnämnd 63 777 1 652 763
Stadsbyggnadsnämnd 17 731    240 665

Investeringsbudget 2018
För investeringsbudgeten för 2018 föreslås följande förändringar. Anslaget för 
lokalanpassning av skollokaler förs över från Stadsbyggnadsnämnden till 
Barn- och utbildningsnämnden efter överenskommelse mellan 
förvaltningarna. Investeringar för skoldatorer fördröjs varför tillskott i 
investeringsbudgeten för 2018 behöver göras medan överskott uppstår i 2017 
års investeringsbudget. Större investeringsprojekt såsom nya brandstationen, 
Hertsö badhus, ÅVC/ÅVM och flytten av Logementet behandlades som 
särskild rad i investeringsbudgeten för 2018 utanför Stadsbyggnadsnämndens 
investeringsram men läggs nu in i nämndens investeringsram men ska 
särredovisas.

Budgetförändringar investeringar , tkr Nämnd       2018
Lokalanpassning BUN/SBN BUN       4 000
Lokalanpassning BUN/SBN SBN      -4 000
Investering IT, omprioritering från 2017 KS/KLF       5 000
Större projekt, ingår i ramen för SBN SBN     32 000

 

Beskrivning av ärendet
Löneöversyn 2017 
Löneöversynen för 2017 har genomförts i två delar. Nämnder/förvaltningar 
har i samband med delårsrapport 1 kompenserats för den första delen. För 
den andra delen som avser bland annat Kommunal och Akademikeralliansen 
beslutas kompensation i tilläggsbudgeten. För 2017 är beloppen beräknade för 
8 respektive 9 månader. Helårseffekt 2018 för bägge revisionstillfällena utgår 
med belopp enligt kolumn ”Totalt 2018”. Finansiering av kompensationen 
görs genom att det anslag för löneökningar som budgeterats på 
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finansförvaltningen löses upp. Det anslag som inte kommer att nyttjas till 
löneöversynen medför en resultatförbättring. 

Nämnd  Del 2 2017 Totalt 2018
    
KS/Kommunledningsförvaltning  1 009 1 474
KS/KSAM  191 256
KS/Arbetsmarknadsförvaltning  644 1 959
KS/Räddningstjänst  637 961
Barn- och utbildningsnämnd  5 502 38 233
Fritidsnämnd  622 917
Kulturnämnd  799 1 105
Miljö- och byggnadsnämnd  475 637
Socialnämnd  24 251 37 614
Stadsbyggnadsnämnd  1 466 2 002
Totalt  35 597 85 158
    
Finansieringen löneöversyn  48 825 88 010
Resultatförbättring  13 228 2 852

PO-pålägg 
Sveriges kommuner och landsting föreslår en höjning av PO-pålägget med 
0,87 % -enheter till 39,20%. Höjningen består av avtalspensioner som ökar på 
grund av att fler medarbetare når löner över 7,5 inkomstbasbelopp och 
därigenom får rätt till förmånsbestämd pension. Detta ökar kommunen 
pensionskostnader. Den totala kostnadsökningen för kommunen blir 20 078 
tkr. Kostnadsökningen fördelar sig på nämnderna enligt nedan tabell:

Po pålägg totalt (+0,87 %), tkr 20 078
  socialnämnden 8 008
  fritidsnämnden 257
  barn- och utbildningsnämnden 7 864
  kulturnämnden 296
  stadsbyggnadsnämnden 1 419
  kommunstyrelsen/räddningstjänsten 277
  kommunstyrelsen/arbetsmarknadsförvaltningen 1 106
  kommunstyrelsen/kvalitet & samhällsutveckling 82
  kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 613
  miljö- och byggnämnden 156

Övriga driftbudgetförändringar för 2018
Följande övriga driftbudgetförändringar för 2018 föreslås i tilläggsbudgeten. 
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Övriga driftbudgetförändringar, tkr Nämnd      2018  
Motorgården KS/AMF        -600
Sensommarfestival i centrum Kult     -1 450
Ung Scen Norr Kult        -540
Volymkompensation tillkommande ytor SBN     -7 500
Ökat anslag för Gatu- och vägunderhåll SBN     -7 000
Korttidsboende SOC   -18 000
Projektanslag aktivitetsbaserade arbetsplatser KS/KLF     -2 000
Omstruktureringsreserv Finans  +20 000
Ökade kostnader FoUI KS/KLF        -315
Korrigeringar KS    - 2 191
Ökade statsbidrag Finans  +20 115
Summa övriga budgetförändringar drift, tkr         519

Motorgården har erhållit utökat driftstöd för 2017 från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda behov. I beslutet hänvisas beslut för 2018 till 
tilläggsbudgeten och fortsatt finansiering till vårens arbete med kommande 
strategisk plan och budget. Förslaget är att KS/arbetsmarknadsförvaltningen 
får utökad ram från och med 2018 med 600 tkr/år. 

Sensommarfestival i centrum (tidigare Musikens Makt)
1 450 tkr anslås för genomförande av en musikfestival under sensommaren i 
Luleå. Medel som tillförs kulturnämndens årliga kommunbidrag från 2018 års 
budget och framåt. Arrangemanget följer Vision Luleå 2050 mål för att skapa 
en attraktiv och hållbar kommun och där ett av målen är att stötta minst fem 
återkommande större arrangemang i centrum.

Ung scen norr
540 tkr anslås till finansiering för att permanenta Ung Scen Norr i 
Norrbottensteaterns ordinarie verksamhet. Ung Scen Norr arbetar med att 
skapa hållbara strukturer för en förhöjd kvalitet och ett ökat utbud av 
professionell scenkonst för unga samt öka, stödja och utveckla det kulturella 
fritidslivet. USN:s arbete sker genom ungas delaktighet och inflytande i det 
konstnärliga skapandet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till målgruppen 
13-19 år men också till deras lärare. Från 2018 gäller verksamheten alla barn 
och unga upp till 20 år. Norrbottensteatern ansöker om 950 tkr från region 
Norrbotten för deras del av finansieringen.

Korrigering av kommunbidrag pga. felaktiga belopp i ramberäkningarna. 
KS/KLF 2 044 tkr och KS/KSAM 147 tkr, totalt 2 191 tkr. 
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Tillkommande ytor
När kommunen exploaterar och expanderar markinnehav så tillkommer ytor, 
bland annat gator, vägar och parker som stadsbyggnadsnämnden behöver 
driftbudget för. Bedömd merkostnad för 2018 uppgår till 7 500 tkr.  

Gatu- och vägunderhåll 
För att stadsbyggnadsnämnden ska kunna förbättra underhållet för gatu- och 
vägnätet föreslås en utökad driftram med 7 000 tkr för förstärkt underhåll. 

Korttidsboende 
För att komma till rätta med betalningsansvaret för medicinskt 
färdigbehandlade patienter så avser socialnämnden att ställa om sin 
organisation och skapa fler korttidsplatser. Bedömd merkostnad för detta är 
18 000 tkr för 2018 och 2019. Omstruktureringen finansieras genom att ta 
medel från omstruktureringsreserven. 

Projekt för aktivitetsbaserade arbetsplatser 
Kommunen avser att inleda ett arbete med aktivitetsbaserade arbetsplatser. 
Projektet syftar till att modernisera kommunens arbetsplatser och arbeta 
digitalt med ett annat lokalnyttjande som konsekvens. Projektet är i ett 
uppstartsskede och behöver finansieras. Inledningsvis handlar det om 
projektledare och kringkostnader med totalt 2 000 tkr för 2018. Ytterligare 
tydlighet i projektets ekonomiska konsekvenser uppstår när 
projektplaneringen blir färdig. Projektet finansieras genom att ta medel från 
omstruktureringsreserven.

FoUI 
Kommunen finansierar forskning och utveckling/innovation, FoUI inom 
Norrbottens kommuners verksamhet. Anslaget saknas i budgeten och för 2018 
beräknas beloppet uppgå till 315 tkr. 

Ökade statsbidrag 
Regeringen har presenterat utfallet av den kommun- och landstingsvisa 
fördelningen för de så kallade välfärdsmiljarderna. Den förra preliminära 
beräkningen presenterades i juni. Den slutliga fördelningen för medel som 
fördelas utifrån flyktingvariabler baseras på antalet kommunmottagna 
flyktingar mellan 2013 och 1 september 2017, samt antalet asylsökande per 1 
september 2017. För Luleås del innebär det ett tillskott på 20 115 tkr. 

Omflyttning mellan förvaltningar 2018 
Efter bildandet av kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har ett antal 
budgetposter setts över och en omflyttning till kommunledningsförvaltningen 
(KLF) föreslås. Förändringarna är resultatneutrala. Dessutom förs budget för 
föreningsbidrag för folkets hus Ripan över från KLF till Fritidsnämnden från 
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och med 2018.

Omflyttningar Belopp
Marknadsföring KS/KSAM -4 400
Marknadsföring KS/KLF  4 400
Elitsponsring dam/herr Basket och 
Hockey KS/KSAM  -1 200
Elitsponsring dam/herr Basket och 
Hockey KS/KLF   1 200
Handläggningsresurs KS/KSAM     -750
Handläggningsresurs KS/KLF      750
Flytt av föreningsbidrag för folkets hus 
Ripan till fritidsnämnden KS/KLF  -1 461
Folkets hus Ripan FRI    1 461
Flytt av kapitalkostnader för Malmporten SBN     -190
Flytt av kapitalkostnader för Malmporten KS/KSAM      190

Budgetpropositionen enligt finansieringsprincipen
Regeringens budgetproposition innebär ökade statsbidrag till kommunerna 
enligt finansieringsprincipen. Tabellen nedan visar de förändringar av 
statsbidragen som ingår i budgetpropositionen. Kommunens statsbidrag 
beräknas genom dessa förändringar öka med totalt 24 698 tkr. Genom 
förändringarna påverkas socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
med ökade kostnader. Av de ökade statsbidragen föreslås att 1 865 tkr förs 
över till barn- och utbildningsnämnden och att 155 tkr förs över till 
socialnämnden. Resterande ökning om 22 678 tkr är kompensation för 
förändrade skatteregler som innebär minskade skatteintäkter.  
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Budgetpropositionen Kr/inv Kr/inv 2018, tkr Nämnd
Skolstart från 6 år 7 542 BUN
Nyanlända elever i 
grundskolan 3 232 BUN
Förslag från skolkommissionen 5 387 BUN
Genomströmning gymnasiet 1 77 BUN
Förslag från 
skolkostnadsutredningen 5 387 BUN
Offentlighetsprincipen 1 77 BUN
Försöksverksamhet 
branschskolor 0,1 8 BUN
Prao i åk 8 & 9 1 77 BUN
Utveckling nationella prov 1 77 BUN
Missbruk av spel om pengar 2 155 SOC
Skatteavtalet Sverige - 
Danmark 12 929 Finans
Kompensation sänkt skatt 
pensionärer 281 21 749 Finans
Summa totalt 24 698
varav barn- och utbildn nämnd  1 865
varav socialnämnden    155
varav finansförvaltningen 22 678

Beslutsunderlag
Tilläggsbudget

Thomas Persson
Controller

Beslutet skickas till
Nämnderna, ekonomikontoret
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Planuppdrag för del av Kronan, Kronan 1:1, Kronan 1:5 och 
Logementet 1 (Kronandalen)
Ärendenr 2017/1386-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ändra gällande detaljplan för del av Kronan, Kronan 1:1, Kronan 
1:5 och Logementet 1 (Kronandalen). 

Detaljplanen bedöms kunna handläggas enligt reglerna för begränsat 
standardförfarande. Stadsbyggnadsnämnden kan då anta planen under 
förutsättning att detaljplanen inte innebär några ekonomiska åtaganden för 
kommunen och inga skriftliga erinringar har framförts under 
utställningstiden.

Sammanfattning av ärendet
Kronanområdet är utpekat som framtida expansionsområde för tätorten. 
Området planeras för att inrymma bostäder, service och verksamheter. 
Detaljplanen för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 
1(Kronandalen) vann laga kraft i juli 2017.
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Gällande detaljplan tillåter bostäder (vård- och omsorgsboende) i fyra 
våningar och fem våningar endast på den del av kvarteret som gränsar till 
gatan. Denna uppdelning och begränsning av höjdbestämmelserna förhindrar 
ett optimalt utnyttjande av kvarteret utifrån den tänkta verksamheten. 
Kvalitet & samhällsutveckling tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen 
anser att höjdbestämmelserna bör ändras så att fem våningar kan tillåtas över 
hela kvarteret. Detta skulle möjliggöra ett vård- och omsorgsboende som blir 
funktionellt, användbart och attraktivt både för personal och för brukare.

Syftet med planändringen är att ge de nödvändiga förutsättningarna för att 
kunna genomföra intentionerna i gällande detaljplan, det vill säga att ge 
möjlighet att uppföra ett vård- och omsorgsboende med 144 platser, som 
uppfyller alla målsättningar för verksamheten. Den föreslagna ändringen är 
helt i enlighet med syftet för den gällande detaljplanen.

Detaljplaneändringen avser kvarteret Anoraken. Kvarteret utgör den del av 
fastigheten Kronan 1:1 som ska överlåtas till Hemsö för ett nytt vård- och 
omsorgsboende.

Kvalitet & samhällsutveckling har berett ärendet i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Den föreslagna planändringen omfattar ett av kvarteren i mitten av 
Kronandalen, kvarteret Anoraken. Se figur 1. Kvarteret avgränsas i norr av 
parkmark och i väster av naturmark (Lulsundsberget). I söder gränsar 
kvarteret mot kvarteret Raggsockan och i öster mot Krondalsvägen.  

Gällande detaljplan anger markanvändning B1, C och P1 (vård- och 
omsorgsboende, centrumverksamhet och parkeringshus) för den aktuella 
fastigheten. Byggnadens höjd regleras genom högsta nockhöjd som är 18 
respektive 20 meter (högre mot Krondalsvägen). Högsta antal våningar anges 
till fyra respektive fem våningar. Se figur 2. 

Utredningar och skissförslag har visat att en byggnad för vård- och 
omsorgsboende med 144 rum behöver uppföras i minst fem våningar för att 
bli optimalt ur ett verksamhetsperspektiv. Gällande detaljplan tillåter fem 
våningar endast mot gatan och därför behöver en justering av högsta tillåtna 
våningsantal och nockhöjd göras. 

Luleå kommunfullmäktige har fattat ett beslut om markanvisning till Hemsö 
för ett vård- och omsorgsboende inom Kronandalen. Därefter har ett ramavtal 
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tecknats mellan Luleå kommun och Hemsö. Ett marköverlåtelseavtal ska 
upprättas mellan parterna.

Syftet med planändringen innebär inte att antalet bostäder ökar och inte heller 
att fastighetens area utökas. Ändringen av detaljplanen bedöms kunna 
genomföras enligt reglerna för förenklat standardförfarande. Den förenklade 
processen innebär endast ett samråd. Samrådskretsen kan begränsas till 
endast lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det område som 
berörs av ändringen.

Kvalitet- och samhällsutveckling i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ändra detaljplanen för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 
1:5 och Logementet 1.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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Planuppdrag del av Centrum, Norra hamn 
Ärendenr 2017/1384-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Centrum, Norra 
hamn.

Detaljplanen bedöms handläggas enligt standardförfarande. Den kan då antas 
av stadsbyggnadsnämnden om inga allvarliga erinringar inkommer under 
granskningstiden. 

Sammanfattning av ärendet
Befintliga restaurang- och nöjesverksamheter i Norra hamn har arrendeavtal 
och tillfälliga bygglov som löper ut i maj 2018. Gällande detaljplan medger 
inte den pågående användningen och kommunen kan därför inte teckna nya 
arrendeavtal eller medge bygglov för de befintliga verksamheterna. Med 
anledning av detta föreslår kvalitet & samhällsutveckling att 
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan 
för del av Centrum, Norra hamn.

Figur 1. Ungefärligt planområde inringat.
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Planområdet omfattar vattenområdet i Norra hamn och eventuellt även 
angränsande kajområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra permanent angöring av båtar, 
bryggor eller pontoner för publikt ändamål som restaurang, servering eller 
liknande. I samband med detaljplanen undersöks även förutsättningarna att 
tillskapa liknande möjligheter längs kajstråket norrut vid Norrbottensteatern. 

Föreslagen detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bidra till 
att nå målen i Målbild Norra hamn och trekanten (kommunfullmäktige 2015-11-
25 § 236).

Utgångspunkter för planuppdraget:
 Det ska även fortsättningsvis finnas möjlighet till tillfällig angöring av 

exempelvis turbåtar, fiskebåtar m.m.
 Mark- och vattenområdet ska förbli i kommunens ägo och 

verksamheter kommer även fortsättningsvis hanteras genom 
arrendeavtal med kommunen.

 De verksamheter som bedrivs i Norra hamn ska ha en utformning och 
ett innehåll som är inbjudande för en bred allmänhet och som bidrar 
till rekreation och trivsel vid kajen. Hänsyn ska tas till vattenkontakt 
och utblickar mot vattnet.

Kvalitet & samhällsutveckling har berett ärendet i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Norra hamn är en viktig del av Luleå centrum och i närområdet finns bland 
annat Kulturens hus, Norrbottensteatern och flertalet restauranger. 
Sommartid är området kring vattnet ett av Luleås starkaste nöjesområde med 
barer, restauranger och musik. Vintertid utgår den populära isvägen från 
Norra hamn och längs med vattnet löper ett kajstråk som är en del av stadens 
promenad- och aktivitetsstråk som sträcker sig runt centrumhalvön och 
används flitigt året om. 

Luleå kommun har tecknat avtal om arrende med fyra båtar i Norra hamn. En 
av båtarna är restaurang- och nöjesbåten Färjan (Bistro Bar Brygga) som ligger 
fast förtöjd året om. Utöver Färjan BBB så har kommunen arrendeavtal med 
ytterligare tre båtar för att bland annat möjliggöra lastning och lossning samt 
på- och avstigning. Det finns även två båtplatser öster om Färjan med tillgång 
till vatten, avlopp och el samt angöring.

Gällande detaljplaner i området anger Vattenområde för vattnet i Norra 
Hamn och allmän platsmark (Park eller Plantering) för kajstråket. Gällande 
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detaljplaner i området ger därför inte planstöd åt befintliga eller nya 
verksamheter i vattnet längs med kajen och de kan bara få tidsbegränsade 
bygglov. För att kunna förlänga och göra nya arrendeavtal samt möjliggöra 
för permanenta bygglov krävs därför att en ny detaljplan tas fram.

Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplanen) anger att mark- och vatten 
inom området ska användas för nytt område för bostäder och arbetsplatser. 
Vidare anges att ett evenemangsstråk från centrum till Skutviken ska 
utvecklas och att Norra hamn ska utgöra en särskild plats i 
evenemangsstråket. Översiktsplanen anger även att kopplingen mellan Norra 
och Södra hamn ska stärkas. Bodenvägen, Namnlösa gatan, Skeppsbrogatan 
och Rådstugatan pekas ut som huvudvägar genom centrum.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att anta Målbild för Norra 
hamn och trekanten. Målbilden anger att Norra hamn ska vara en plats med liv 
och rörelse med platser och verksamheter som både bidrar till aktivitet och till 
vila under hela året.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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Riktlinjer för anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder 
samt förändrad delegationsrätt
Ärendenr 2017/1348-1.3.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för anslaget för 

näringslivsbefrämjande åtgärder.
2. Ärenden rörande kommunens medel för näringslivsbefrämjande 

åtgärder bereds och samordnas via staben för kvalitet & 
samhällsutveckling.

3. Staben för kvalitet & samhällsutveckling ska årligen presentera en 
redovisning av beviljade utvecklingsprojekt.

4. Samhällsutvecklingschef får beslutanderätt om finansiering från 
anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder, om maximalt 100 tkr. 
Ersättare: stabschef kvalitet & samhällsutveckling,

5. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras med anledning av 
detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Under början av 2017 gav kommundirektören staben för kvalitet & 
samhällsutveckling i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för nyttjande av  
anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder och medfinansiering. 
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 
riktlinjerna. För ökad samordning av strategiska satsningar föreslås att 
beredning ska ske via staben för kvalitet & samhällsutveckling.

Idag fattas samtliga beslut rörande medfinansiering av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, för en flexiblare och smidigare handläggning föreslås förändrad 
delegationsrätt. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår delegation till 
samhällsutvecklingschefen från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder 
för finansiering om maximalt 100 tkr. De frågor som lyfts till 
kommunstyrelsens arbetsutskott blir därmed strategiska frågor samt 
finansiering där Luleå kommuns medfinansiering från anslaget överstiger 100 
tkr. 

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder och 

medfinansiering (bilaga)
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Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling, kansliet
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Riktlinjer för anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder 
och medfinansiering
Ärendenr 2017/1348-1.3.1.3

Kommunstyrelsen har under de senaste mandatperioderna avsatt medel för 
särskilda insatser i syfte att utveckla Luleå och strategiskt ta del av EUs fonder 
och andra program för hållbar ekonomisk tillväxt.

Följande faktorer ska beaktas vid nyttjande av anslaget:

 Beviljade medel ska bidra till ökad hållbar ekonomisk tillväxt och fler 
arbetstillfällen.

 Beviljade medel ska bidra till genomförandet av intentionerna i Luleå 
kommuns översiktsplan (programmen) och andra kommunala 
styrdokument.

 Beviljade medel ska växlas upp med annan finansiering t ex:
o EU-program
o Andra program
o Annan extern aktör

 I undantagsfall kan medel till förstudier och mindre projekt beviljas 
utan uppväxling, om dessa är av strategisk vikt och i linje med 
fastställda planer.

 I undantagsfall kan medel anslås till konferenser t ex om konferensen 
nationellt eller internationellt positionerar Luleå inom ett prioriterat 
område, eller väsentligt bidrar till utveckling inom ett prioriterat 
område.

 Som villkor för projekt gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 
projektfinansiering.
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Reviderade riktlinjer samt delegation för anslaget 
strategiska utvecklingsinsatser
Ärendenr 2017/1347-1.3.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att disponering av medel för strategiska 

utvecklingsinsatser bereds och samordnas via staben för kvalitet & 
samhällsutveckling.

2. Samhällsutvecklingschefs får beslutanderätt rörande medel från 
anslaget strategiska utvecklingsinsatser upp till maximalt 250 tkr 
Ersättare: stabschef kvalitet & samhällsutveckling.

3. Delegationsordningen revideras med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår en komplettering av riktlinjerna för 
strategiska utvecklingsinsatser.  Under början av 2017 gav kommundirektören 
staben för kvalitet & samhällsutveckling i uppdrag att utarbeta förslag till 
riktlinjer för medfinansiering av näringslivsbefrämjande åtgärder. I samband 
med denna översyn föreslås en ökad samordning genom att både anslaget för 
medfinansiering av näringslivsbefrämjande åtgärder och anslaget för 
strategiska utvecklingsinsatser bereds via staben för kvalitet & 
samhällsutveckling.  

Det finns en undre gräns för nyttjande av anslaget. Omfattningen av den 
totala projektbudgeten ska inte understiga 500 tkr. Finansieringen från 
anslaget för strategiska utvecklingsinsatser kan vara lägre än 500 tkr om 
annan extern finansiering finns, bara den totala projektbudgeten inte 
understiger 500 tkr.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår en delegation till 
samhällsutvecklingschefen om max 250 tkr för anslaget för strategiska 
utvecklingsinsatser. De frågor som lyfts till kommunstyrelsens arbetsutskott 
blir därmed finansiering som överstiger 250 tkr från anslaget från strategiska 
utvecklingsinsatser. Delegationsordningen revideras med anledning av detta 
beslut.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för strategiska utvecklingsinsatser. KLF Hid: 2017.3808
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Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling, kansliet
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Riktlinjer för strategiska utvecklingsinsatser

Kommunstyrelsen har under de senaste mandatperioderna avsatt medel för 
särskilda insatser i syfte att utveckla Luleå. Anslaget benämns strategiska 
utvecklingsinsatser. Sedan 2015 har kommunstyrelsens arbetsutskott varit 
beslutsinstans för att bevilja medel ur anslaget.

Följande faktorer ska beaktas vid nyttjande av anslaget. 

 De åtgärder som beviljas medel ska utveckla Luleå i det långa 
perspektivet. 

 Det ska främst riktas mot tillväxt och näringsliv, säkra framtida 
befolkningsutveckling. 

 Åtgärderna kan även innebära långsiktiga förbättringar som antingen är 
koncern- eller förvaltningsövergripande. 

 Det ska bygga kompetens för ett varaktigt behov. 
 Åtgärderna kan med fördel ta sikte på nationell eller internationell 

påverkan.  
 Åtgärderna ska utgå från kommunens ambitioner gällande jämställdhet 

och mångfald samt beaktas utifrån ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet.

 Det finns en undre gräns för nyttjande av anslaget. Omfattningen av den 
samlade insatsen ska inte understiga 500 tkr.

 Konsultinsatser kan ske i form av utredningar.

Anslaget för strategiska utvecklingsinsatser ska inte nyttjas för att finansiera 
permanent verksamhet/tjänst med undantag för nyetablering. 

  

Dokumenttyp
Riktlinje 

Dokumentnamn
Riktlinjer för strategiska 
utvecklingsinsatser 

Fastställd
2017-06-07 § 176

Giltighetstid
  2017-06-07 - 2018-12-31

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef KLF

Senast reviderad  
Ny

Beslutsinstans 
KS

Dokument gäller för
Luleå kommunkoncern 
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Finansiering av bidrag till Jämställdhet och tillväxt
Ärendenr 2017/1275-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att finansiera Jämställdhet och tillväxt med 120 
tkr, medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Nuota AB ansöker om 80-120 tkr från Luleå kommun för finansiering för 
dokumentärfilmen Underdogs biovisning samt spridning. Underdog handlar 
om unga kvinnor i en starkt mansdominerade sport, hockey. Filmen kommer 
att visas i TV men har ingen budget för att producera filmen i ett större format 
för bio. Med en finansiering om 80 tkr erbjuds Luleå kommun:

 Vara värd på premiären i Luleå den 28 januari.
 Fyra fria visningar för skola eller vald publik. Efter de fyra fria 

visningarna hyrs filmen ut av filmcentrum för 2200 kronor per visning.
 Synliggörs kommunen med sitt namn i eftertexterna i samband med 

offentliga, fria- och köpta visningar.
Med en finansiering om 120 tkr erbjuds Luleå kommun:

 Vara värd på premiären i Luleå den 28 januari.
 Obegränsad fri visning i kommunens skolor
 Synliggörs kommunen med sitt namn i eftertexterna i samband med 

offentliga, fria- och köpta visningar.
Projektets totala budget uppgår till 2 020 tkr.

Luleå kommun har tidigare via anslaget strategiska utvecklingsinsatser 
finansierat TV-filmproduktionen med 60 tkr. 

Kvalitet & samhällsutveckling menar filmen svarar mot ett behov i skolan som 
planerar att starta damhockey-NIU (nationell idrottsutbildning).

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)
 Budget (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv
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Nouta AB
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Ansökan: 
Luleå kommun, kommunstyrelsen
Med rubriken: Jämställdhet och 
tillväxt.
Sökande:
Nuota AB Furugatan 1 972 42 Luleå
Organisationsnummer 556291-0991
BG 57493140
Kontakt: Ingela Lekfalk 
chefsproducent ingela@nuota.se

UNDERDOGS 
”Eliasson är vald till Sveriges bästa hockeyspelare många kallar henne för en star. 
Lagkamraten Fällman har aldrig varit bäst. Hon drömmer om OS och säger att bänken är 
kall och hård. De spelar i samma lag. Deras liv är hockey. De är hockey. 

Emma Eliasson och Johanna Fällman spelar i samma klubblag och tillsammans 
representerar de också Sverige i Damkronorna. Eliasson spelade sitt första OS med 
damkronorna redan som 16 åring. Hon är vald till Sveriges bästa hockeyspelare och 
många kallar henne för en star. Fällman har en karriär som tett sig annorlunda. ”Bänken 
är kall och hård”, säger hon och suckar lite uppgivet när hon beskriver sig själv som den 
som aldrig varit bäst. Deras vardag är uppbyggt kring träning och match. Vänner är 
lagkamrater, för utanför rinken finns inget liv. De lever, andas och drömmer om hockey. 
Vardagslivet som en damhockeyspelare är tufft både fysisk och ekonomisk.

I hela sitt liv har Fällman haft ett tydligt mål med sin träning – att få spela i ett OS. Hon 
har under hela sin ungdom och sedan unga vuxna liv tränat sex timmars varje dag för att 
få en chans att uppleva ett OS från isen. 

Det är en stark berättelse om vad som är att vinna eller vad som egentligen är att förlora. 
Eliasson väljer, efter en uppslitande förlust med klubblaget, att lägga skridskorna på 
hyllan för att för första gången ge livet utanför rinken en plats. Fällman satsar ännu 
hårdare och blir VM hjälte efter två mål mot Tjeckien. Det gör att hennes plats i 
Damkronorna är säkrad och att ett spel i OS 2018 kan bli verklighet. De två unga 
kvinnornas våndor, samveten och målmedvetenhet gör bitvis ont att följa. Inget är 
självklart eller lätt. Med sina val synliggör de damhockeyns vardag 2017.

Fakta och bakgrund 
Luleå Hockey/MSSK blev säsongen 2015/2016 guldmedaljörer. 2017 vinner de serien med 32 
vinster av 36 spelade matcher och med en målskillnad på 168-52. De är ett starkt lag, segertippade 
och mediala favoriter.  Men damhockeyn är under stark utveckling fler och fler lag håller en hög 
nivå och kampen om en plats på segerpallen hårdnar. Det blir ändå en skräll i hockeysverige när 
Luleå Hockey/MSSK åker ut ur slutspelet då de i semifinalen förlorar, efter förlängning och 
straffar, mot HV71. 
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Det handlar om unga kvinnor i en starkt mansdominerade sport. Individer som betalar med 
sitt eget blod och svett för att få göra det de älskar – spela hockey. För bara ett år sedan fick de 
betala ur egen ficka om deras klubba gick sönder under träning eller match. Ekonomin i 
damhockeyn är knaper och ändå tycker dessa tjejer att de aldrig har haft det så bra som nu. 

Luleå Hockeys förening beslutar sig för att visa vägen för damhockeyn och anställer den 
första heltidsarvoderade damklubbtränaren i Sverige. Det resulterar i att Luleå Hockey/MSSK 
under sin första säsong vinner guld. När Luleå tar första klivet kommer flera lag efter. I dag är 
det 3 lag som har heltidsanställda tränare och nivån inom damhockeyn stiger.
Fortfarande sviktar publiken hos de andra klubblagen där läktarna allt för ofta gapar tomma 
utom i Luleå som slår publikrekord efter publik rekord.
Trots att Luleå Hockey är den klubben som ger sina damhockeyspelare de bästa förutsättningar 
av alla klubblagen i Sverige så råder det stor ojämställdhet. Om du slår ihop alla damernas löner 
i Luleå Hockey/MSSK så tjänar de ändå tillsammans mindre än en genomsnittsinkomst för en 
SHL:s spelare. 

Det är svårt att jämföra herr- och damhockey, men ta in det här: 2016 hade Henrik Zetterberg 
30 gånger högre lön än hela Damkronornas trupp tillsammans. Slutsats - en hockeyspelande 
man tjänar lika mycket som 600 hockeyspelande kvinnor.

Filmen är en tidsskildring av den generationens hockeytjejer som under sin uppväxt tränat 
och spelat i grabblag. Eliasson pendlade 75 mil enkel väg under hela sin högstadieperiod för att 
få spela med ett damlag. Fortfarande får de flesta damhockeyspelarna resa lång för att träna och 
spela med ett damlag. Det börjar finnas flicklag, om än att det är långt ifrån standard, i Sveriges 
alla kommuner. Damhockeyn är i dag där damfotbollen var för 30 år sedan. I hockeyförbundets 
styrelse sitter det män, på kansliet jobbar det män och de som har beslutsfattande roller inom 
hockeyn är män. 

Det segertippade laget förlorar – en scen ur filmen.
Luleå Hockey/MSSK:s åker oväntat ut i semifinal. Stämningen i omklädningsrummet, efter 
förlustmatchen, är tät. De flesta är tysta, några gråter medans andra svär. På bänkarna, som 
följer väggarna i omklädningsrummet, sitter de med sina huvuden nedböjda. Rummet som alltid 
brukar pulsera av musik är tyst. Media samlas med kameror och mikrofoner utanför dörren för 
att få kommentarer om det oväntade resultatet. Eliasson lägger en handduk över huvudet. Laget 
täcker ordlöst upp för Eliasson som i situationen är utan ork att kommentera matchresultatet. 
De låter henne andas ut sin ledsamhet. Det vi alla vet, som pressen ännu inte har vetskap om, är 
att det här var Emma Eliassons sista match. Hennes beslut om att lämna hockeyn har vuxit fram 
till ett beslut. Utanför omklädningsrummet möter Fällman journalisterna och säger att hon är 
revanschsugen med sikte på VM och damkronorna.

Dokumentärfilmen följer två unga kvinnor i ett lag som ska hantera känslorna som kommer i en 
förlust. Både förlusten i laget och sina egna personliga. Den här är en viktig film för unga killar 
och tjejer. För den handlar om att hantera livet. Det finns en uppsjö av filmer om lag som vinner. 
Filmer hur ett lag och dess olika spelare hanterar en förlust är mer sällsynta. Att byggas upp, 
rivas ner och sedan komma igen kräver många egenskaper. 

Den styrkan som Fällman och Eliasson visar efter sina förluster manar till eftertanke. 
Deras liv tar helt olika vändningar. Eliasson gör ett avslut och Fällman är på väg in i sin 
dröm.
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De två hockeyspelarna vi följer närmare är:
Emma Eliasson - utsedd till Sveriges bästa hockeyspelare 2016. 
Eliasson började träna hockey vid sex års ålder och har, liksom de flesta andra tjejerna i sin 
generation, tränat hockey med grabblag fram till det att hon redan som 14 åring blev uttagen att 
spela i landslaget. Med damkronorna har hon tagit två VM-brons, samt ett OS-silver. Totalt sett 
har hon spelat 230 landskamper med Damkronorna. I början av Emmas karriär spelade hon i 
Modo och pendlade, under sin högstadietid varje helg 75 mil enkel väg, för att få spela hockey på 
elitnivå.

Eliasson växte upp och uppfostrades av sin ensamstående mamma i Kiruna. Modern körde 
henne till alla träningar, stod vid rinken och coachade henne att följa sin dröm – att bli Sveriges 
bästa hockeyspelare. Modern lärde även Emma att säga ifrån och att våga gå först när det är 
något som behöver förändras. 

Eliassons berättar: ”När jag som sextonåring kom hem från OS i Turin med ett OS silver satte 
hockeyklubben i Kiruna upp mitt porträtt i Lombia ishallen bredvid alla de stora spelarna, Salming, 
Wällitalo som har rötter från Kiruna. Men de fick ta ner mitt porträtt efter en månad. För mitt 
porträtt blev nedspottat och demolerat. Så nu hänger inte jag där, varför kunde de inte bara varit 
stolta över mig?” Det som skedde med Emmas tavla skedde för 10 år sedan. Mycket har hänt i 
hockey-Sverige sedan dess. Eliasson är en av de spelarna som banat vägen.

Efter många övervägande som handlar om de övergripande villkoren för en damhockeyspelare, 
heltidsstudier och en förlorad plats i landslaget beslutar sig Eliasson för att lägga skridskorna på 
hyllan för att efter ett par träningsfria månader börja spela fotboll. Eliasson är en imponerande 
idrottskvinna med integritet. Hon blir en vinnare i filmen för att hon står på sig. Det handlar inte 
alltid om att vinna en match eller bli utvald till ett lag. Ibland handlar det om att välja sig själv, 
sitt liv och att äga sin egen tid. Att vinna sig själv.

Johanna Fällman spelare i damkronorna och Luleå Hockey/MSSK
Johanna Fällman är född och uppvuxen i Luleå och kallas för den intellektuella spelaren av 
landslagstränaren Leif Boork. Fällman har gjort 117 landskamper för Damkronorna och är även 
uttagen till landslaget i år. Tillsammans med Eliasson tog Fällman hem SM guldet 2016 med 
laget Luleå Hockey/MSSK

Eliasson har sedan hon var fjorton år aldrig suttit på bänken medan Fällman däremot har haft 
mycket bänktid. ”Bänken är hård och kall”, säger Fällman. Hösten 2015 hände något. Formen 
kom och Fällmans speltid steg i snabb takt. ”Jag har krigat mig fram till en plats i landslaget”, 
säger hon. När alla andra vilar en stund efter träningen kör Fällman intervaller eller ligger på 
golvet och gör armhävningar. Trots att hon genom hela sin tonårstid oftast spelat med de lag 
som förlorat har hon ändå fortsatt. Hennes målmedvetenhet är imponerande.

Efter förlusten i semifinalen mot HV71 är Fällman förbannad och extremt revansch-sugen. När 
det blir dags för VM blir Fällman, 27 år gammal, matchhjälte då hon kassar in två mål mot 
Tjeckien. Fällman står för kämpaglöd, envishet och vilja. Hon gör sig själv till en vinnare genom 
att aldrig ge upp sin dröm. Hennes livsberättelse är rörande. När Fällman står inför det faktum 
att be om ursäkt till förbundskaptenen eller tappa sin plats i landslaget blir valet ursäkten. Att all 
träning och alla livsval skulle riskera att gå förlorade för en utebliven ursäkt är inte ett alternativ 
för Fällman. 
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Idrotten är ramen, seriespelet vår tidsaxel, damkronorna är utblicken mot världens 
hockeyspelare.

PREMIÄR
 Biopremiär på valda biografer 27 januari 2018. Luleå den 28 januari 2018
 SVT premiär i samband med OS i februari 2018 sänds i SVT 4 gånger under OS samt 

ligger på SVT play.

Distributionsplan:
Filmcentrum
Visning i SVT, YLE, DRK och NRK

Samtliga Lekfalks filmer har även distribuerats till skolor och institutioner via 
Filmcentrum. I två av Lekfalks filmer, Jenny Gud och Tystnaden och Tjejer typ tolv, författades 
även en lärarhandledning till filmerna för att vidga skolans användning av filmen i 
undervisningssyfte. Lekfalks filmer är sålda till över 40 länder och som producent har hon god 
vana att nå internationella marknader. Underdogs har potential att visas i många sammanhang 
utanför de traditionella visningsfönstren samt på internationella arenor. 

Regissörens reflektioner:
Skydden gör att vi får anstränga oss för att se vilka de är under de könlösa numrerade maskerna. 
Den generationens tjejer som spelar hockey i dag är så mycket mer än idrottare. De bär alla på 
en oberättad historia om sin egen strid och det motstånd de fått möta. Johanna Fällman säger att 
hon är en krigare och Emma Eliasson beskriver sig själv som en världsmästare i att flytta fokus. 

Jag ser en ruffigt vackert film. Det handlar om stolta unga kvinnor som bryter upp de sista 
bitarna av cement och betong så att det krackelerar i hockeyns bygge av hierarkier och 
strukturer. De bokstavligen spränger upp ny mark. Med vacker film menar jag som ett exempel 
stativ och vida naturbilder från ormberget i Luleå när laget springer uppför de branta backarna. 
Det ångar från deras kroppar, ögonfransarna är fulla med frost och deras andetag gör luften tät. 
Med ruffighet menar jag att vi monterat en kamera på domarens hjälm för att följa dem intimt i 
spelet när de möter motspelare i full kraft i den tuffa kampen på isen. 

Jag tänker under inspelningen om och om igen – varför utsätter de sig för detta? Ingen lön, ingen 
fritid och dessutom med människor runt omkring dem som säger att de inte duger. I 
kommentarsfältet på sportsidorna, i bloggar och insändare. Kärringar kan inte spela hockey åk 
hem till spisen istället, den typen av kommentarer är vardag.

Ljudet av pucken som stenhårt åker in i sargen får gestalta de skott de tar emot och sedan är 
beredda att leverera i retur.  Tjejernas kontraster är intressanta - de stora skydden till nakenhet 
i omklädningsrummet visualiserar deras yta och inre – stenhårda och sköra. Vi jobbar med täta 
bilder som berättar om laget som omsluter Eliasson och Fällman för att i en kontrast med vida 
bilder gestalta deras ensamhet utanför rinken. För hockeylivet gör dem också ensamma. 

Vi har ett helt lag med kvinnor som alla är villiga att låta oss följa dem in i framtiden vilket sedan 
kommer att bli en viktig bit idrottshistoria. Emma Eliassons berättar: ”När jag som sextonåring 
kom hem från OS i Turin med ett OS silver satte hockeyklubben i Kiruna upp mitt porträtt i Lombia 
ishallen bredvid alla de stora spelarna, Salming, Wällitalo med rötter från Kiruna. Men de fick ta 
ner mitt porträtt efter en månad. För mitt porträtt blev nerspottat och demolerat. Så nu hänger 
inte jag där”.

När jag hör Emma berätta tänker jag på Natalie 14 år som pendlar sexton mil varje dag från 
Piteå till Luleå för att få spela hockey. När hon kommer hem från OS i Sydkorea 2018 med en 
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medalj ska ingen spotta på hennes tavla. Emma Eliasson har hon tagit strid, gått först och 
bidragit till att bredda vägen för unga flickor som är på väg in i hockeyvärlden. Johanna Fällmans 
historia likadan fast ändå annorlunda. Hennes utveckling är omkullvältande på ett annat sätt. 
För att hon fortsätter, i timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka, månader och år 
tränar hon för att få spela i ett OS. Oavsett deras livsval så är de starka kvinnor och förebilder. 
Jag är som regissör rörd över att jag fått möjligheten att följa dem. Ett år där de båda fattade 
stora beslut och ett år där vi fick möjlighet att följa deras liv med kamerans öga i 
dokumentärfilmen – Underdogs.

Filmteamets huvudfunktioner:
Ingela Lekfalk, erfaren och prisbelönt dokumentärfilmare
Martina Iverus, fotograf. Just nu aktuell i SVT:s stora satsning FÖDD.
Margareta Lagerqvist, en av Sveriges bästa klippare. Senast klippare av Beck, Wallander samt 
ett flertal dokumentärfilmer
Lo Pettersson, ljudteckniker med vana att ta upp ljud under svåra förhållanden som ”Det 
största äventyret” och ”Gymnasieläraren.

I teamet finns även Jan-Olov Granqvist, Stefan Hertz och köpta tjänster av Ljudbang.

Finansiering: se bifogad budget
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Ansökan om finansiering av Luleå kommun

Luleå Hockey/MSSK är föregångarna i Sverige när det gäller damhockeyn. Stadens satsning på 
damerna är unik. Den här berättelsen tar avstamp från damerna som är en del av Luleås 
jämställdhetsarbete. Arenan är hockeyrinken, tidsaxeln seriespelet, handlingen gestaltar 
Fällman och Eliassons personliga utveckling. Båda har sina segrar ur olika aspekter.

Genom alla dessa lager av berättelser går en röd tråd av jämställdhetsfrågor. Filmen kommer att 
visas i SVT, NRK, YLE och DRK samt på festivaler runt om i hela världen. 
Dokumentärfilmen kommer även att användas av idrottsföreningar i deras jämställhetsarbete 
samt andra forum där jämställdhetsfrågor ska sättas på dagordningen. 

Vid varje tillfälle som dokumentärfilmen visas synliggörs Luleå för sitt jämställdhetsarbete. Ett 
arbete som genererar tillväxt och gör Luleå till en modern och attraktiv ort att bo- och leva på.

I förstudien- och förproduktionen gick tillväxtkontoret in med en finansiering på 60 000 kr. Det 
ledde till att vi kunde provfilma för att söka finansiering av SVT och Filmpool Nord vilket 
resulterade i finansiering av produktionen av dokumentärfilmen. 

Nu söker vi finansiering för dokumentärfilmens biovisning samt viktiga spridning. I dagsläget 
har vi en budget för TV-visning men ej för bio. Vi är nära målet men behöver medel för att 
förverkliga offentliga visningar vilket innebär en kopia och format för större salonger.

Med en finansiering a´ 80 000 kr erbjuds Luleå kommun:
 Vara värd på premiären i Luleå den 28 januari. 
 Fyra fria visningar för skola eller vald publik. Efter de fyra fria visningarna hyrs filmen ut 

av filmcentrum för 2200 kronor per visning. 
 Synliggörs kommunen med sitt namn i eftertexterna i samband med offentliga, fria- och 

köpta visningar. 

Med en finansiering a´120 000 kr erbjuds Luleå kommun:
 Vara värd på premiären i Luleå den 28 januari. 
 Obegränsad fri visning i kommunens skolor*
 Synliggörs kommunen med sitt namn i eftertexterna i samband med offentliga, fria- och 

köpta visningar. 

*Vid de fria visningarna erhåller kommunen 10 kopior av filmen som skolorna får låna fritt.

Med hopp om stöd och samarbete

Ingela Lekfalk
Producent/regissör 

ingela@nuota.se
mobil: 070 5 196 585
www.nuota.se

Nouta AB
Furugatan 1
974 42 Luleå
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Produktionsbudget 58 minuter
Producent  250 000 kr
Regi  180 000 kr
Fotograf  220 000 kr
Kamerautrustning 140 000 kr
Klippare  480 000 kr
Dramaturg 20 000 kr
Ljudtekniker 120 000 kr
Transkription 20 000 kr
Loggning/synkläggning 40 000 kr
Ljudmix 50 000 kr
Musik  30 000 kr
Postproducent 50 000 kr
Rättigheter 30 000 kr
Insp media band/hårddiskar 40 000 kr
Resor 80 000 kr
Boende  80 000 kr
Översättning 20 000 kr
Ljussättning 30 000 kr
Grafik/trycksaker 20 000 kr
Administration 30 000 kr
Hyra av lokal 50 000 kr
Overhead 40 000 kr
SUMMA: 2 020 000 kr

Finansieringsplan 58 minuter
Filmpool Nord produktionsstöd 700 000 kr
Sveriges television produktionsstöd 530 000 kr
Luleå kommun 60 000 kr
Piteå kommun 40 000 kr
Region Norrbotten 80 000 kr
Konstnärsnämnden 100 000 kr
Nordkalottrådet 80 000 kr
Nouta AB 260 000 kr
Luleå kommun 120 000 kr
SVT ljussättning 30 000 kr
SVT översättning 20 000 kr
SUMMA: 2 020 000 kr
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-11-08

 
2017/1255-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av Luleå Big Air 2018
Ärendenr 2017/1255-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 200 tkr till evenemanget
Luleå Big Air. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Vintersportföreningen ansöker om 250 tkr till Luleå Big Air 2018. 
Evenemanget genomförs under en dag på universitetsområdet. Tidsmässigt 
samordnas evenemanget med Norrbotten Media Week i början av februari 
2018. Luleå Big Air 2018 består av hopp med skidor och snowboard i en 20 
meter hög ramp, inspiration till vinteraktiviteter samt en scen med livemusik. 

Under 2018 har eventgruppen som mål att lyfta fram kvinnor så mycket som 
möjligt. Målet ska bland annat uppfyllas genom en åkarklass för kvinnor i 
både snowboard och skidor. Föreningen byter även sin grafiska profil till en 
kvinna.

Målsättningen är 10 000 besökare och medial spridning i hela Sverige. Den 
totala budgeten för evenemanget beräknas uppgå till 475 tkr. Evenemanget 
genomfördes på ett lyckat sätt i 2017 och lockade då över 7 000 deltagare.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att det är ett bra evenemang som bidrar 
till bilden av vinterstaden Luleå. Det är bra att evenemanget tidsmässigt 
bidrar till utbudet kring Norrboten Media Week. Kvalitet & 
samhällsutveckling föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Budget (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Big Air föreningen
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Framgångssagan fortsätter! 

I februari gick det succéartade eventet Luleå Big Air av stapeln på universitetsområdet i Luleå med över 
7000 besökare. År 2018 ska vi göra det igen! Nästa års upplaga kommer bestå av en endagsfestival på 
Luleås universitetsområde. Huvuddelen är eventets höjdpunkt Big Air tävlingen, där åkare från hela 
landet bjuder publiken på de mest spektakulära tricken. Under dagen kommer det finnas 
vinterinspirerande aktiviteter i häftig tappning som isklättring, hundspann, längdskidtest och ren-släde! 
Syftet med aktiviteterna är att visa upp det goda friluftsliv som Luleå erbjuder och ge besökarna en 
heldag med upplevelser kopplade till det norrländska vintern.  

En video från eventet i år kan ses här nedan skapad av Jim Sandstén på Egerup. 

Målsättningen nästa år är 10 000 besökare till hela festivaldagen och med en medial spridning över hela 
landet. Festivalen ska erbjuda nöje för alla invånarna i Luleå och dessutom vara ett attraktivt evenemang 
som folk från hela landet kommer för att besöka. Festivalen ska få hela Sverige att förstå vilken attraktiv 
och nyskapande stad, Luleå är. Kombinationen av idrott, friluftsliv och musik ska komponeras på ett 
sådant vis att den tilltalar alla åldersgrupper. 

I år har eventgruppen satt upp egna mål att lyfta fram kvinnor så mycket som möjligt. Målet ska bland 
annat uppfyllas genom att fylla årets kvinnliga åkarklass i både snowboard och skidor. Vi byter dessutom 
vår grafiska profil till en kvinna för att verkligen framhäva kvinnor till detta event. Det här är något som 
vi anser ligger i tiden och är viktigt för skididrotten i Sverige.  

Marknadsföringen för festivalen kommer gå ut nationellt genom en eventspecifik hemsida, forum som 
freeride.se, tacky.se och sociala medier som Facebook och Instagram. Regional marknadsföring 
kommer att ske genom lokala medier, annonseringen och affischering. Själva eventet kommer precis 
som förra året livesändas på webben och därför säkra en nationell spridning. Det skall även tilläggas att 
förra årets lyckade event har gett möjlighet till en stark grafisk profil och ett varumärke med hög 
igenkänningsfaktor i Norrbotten. Detta kommer underlätta marknadsföringen avsevärt jämfört med 
tidigare år. 

Arrangören i år är den ideella föreningen Luleå Big Air föreningen som verkar för att ge människor en 
möjlighet att ta del av och prova på vinteraktiviteter i Luleå. Eventet stora finansiella motor är även i år 
Luleå Tekniska Universitet och företag från näringslivet i Luleå. För att bygga vidare på succén knyter 
föreningen samarbeten med nya parter, det arbetet fortgår löpande. Marknadsavdelningen på LTU har 
sett potentialen i evenemanget, och dess betydelse för att locka fler studenter och skapa ett mervärde 
till de studenter som idag finns i Luleå. Samarbetet med LTU har varit mycket betydande för att eventet 
har kunnat utvecklas och genomföras, där eventgruppen har haft stort stöd i både 
marknadsföringsresurser som ekonomiska resurser. 
Eventgruppens förhoppningar med eventet är att få eventet att växa så stort så att det verkligen sätter 
Luleå på kartan. Vi vill verkligen att Luleå kommun är med oss på den resan. Tanken med eventet är att 
kunna utvecklas mer och skapa ett mervärde för samtliga boende i Luleå med omnejd.  

De senaste åren har det funnits väldigt få tävlingar i stadsmiljö inom grenen Big Air i Sverige. Vilket visar 
på vilket unikt evenemang detta är. Evenemanget kan på sikt komma att hållas utanför 
universitetsområdet, till exempel i stadskärnan för att ge en ännu starkare förknippning med Luleå.  

Efter fjolårets lyckade samarbete så kommer vi även i år samköras med det lyckade event Norrbottens 
Media Week, NMW. Detta vet vi är ett koncept som gynnar båda parter och kommer lyfta hela veckan. 
Vi har ett tätt samarbete med Sanna Eriksson som bland annat sitter med som arrangör i NMW. 

I samband med eventdagen har eventgruppen tillsammans med marknadsavdelningen på LTU bestämt 
att försöka samköra en dag i studentrekryteringen. Dagen går ut på att blivande studenter från Luleå 
och övriga Sverige får komma till universitet för att se vad som erbjuds för studenter på universitet och i 
Luleå. Att ha denna dag i samband med eventet är ett koncept som vi tror på, för att locka nya studenter 
till Luleå.  

Med argumenten i texten och bifogad kostnadskalkyl söker föreningen Luleå Big Air föreningen summan 
250000 kronor från Luleå kommun i syfte att genomföra eventet Luleå Big Air 2018. 
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Kostnader antal á	pris moms Total
Ställning
Ramp
Transport 2 6000 1,25 15000
Material 1 8000 1,25 10000
Arbetsledning 1 7000 1,25 8750
Projektering 1 7000 1,25 8750
Konstruktion 25000
Demontering 15000
Arbetsredskap 3000

Läktare
				Hyra 2 7000 1,25 17500
Transport 2 6000 1,25 15000

Totalt 118000
Preparera	hoppet
Grävmaskin 10 1000 1,25 12500
Pistmaskin 5 1000 1,25 6250
Hjullastare 20 800 1,25 20000
Höglyftare 16 1000 1,25 20000

Totalt 58750
Eventområde
Ljud 1 25000 1,25 31250
Förtäring 1 10000 1,25 12500
Ljus
Spotlight 20 100 1,25 2500
Blinders 3500
Ljusmast 6 1000 1,25 7500

Staket 14500
Container 5000
Tält 5 2500 1,25 15625
Värmare 5 1500 1,25 9375
Bord	och	sittplatser 7500
Uppförande 10000
Demontering 6000

Totalt 125250

Kostnadskalkyl

Luleå	BIG	AIR	2018
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Tävlingsorganisation
Domare 6000
Speaker 4000
Storbildsskärm 10000
Filmteam 10000
Sjukvårdare 4000
Checkar 2500
Priser 12000
Totalt 48500
Marknadsföring
Profilering 5000
Collateral	material 5000
Hemsida 5000
Totalt 15000
Konsert
Ljud 1 20000 1,25 25000
Artistbokning 30000
DJ-bås 1 1500 1,25 1875
Scen 35000
Arbetskraft 50 100 1,25 6250
Totalt 98125
What	if 30000

Övrigt 1000

Totalt 494625
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Financiär Total
Luleå	kommun 250000
Bergnäsetsställningsmontage 20000
LTU	Marknadsavdelning 100000
Studiesociala	samfonden	LTU 85000
Exponeringsytor 25000
Piteå	Extremsport 4000
Event	intäkter 10000
Totalt	 494000

Luleå	BIG	AIR	2018
Finansieringskalkyl
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-11-14

 
2017/1444-1.1.2.3

Gunilla Lundin

Ordföranden i styrelsen för Luleå kommunföretag AB
Ärendenr 2017/1444-1.1.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i styrelsen för Luleå 
kommunföretag AB ska vara en extern opolitisk ledamot.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att utse styrelse för Luleå 
kommunföretag AB. Den består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Till 
ordförande utsågs dåvarande kommunstyrelsens ordförande. Nuvarande 
kommunstyrelseordförande lämnar sitt politiska uppdrag vid årsskiftet och 
en ny ordförande i bolagsstyrelsen ska utses.

Luleå kommunföretag AB med dotterbolag står inför omfattande förändringar 
de närmsta åren. Energimarknaden är under kraftig omdaning. Hamnen står 
inför stora investeringar och får en ny roll med ökad verksamhet. 
Kollektivtrafiken befinner sig i en tillväxtfas med vidgat uppdrag och 
omfattande investeringar. Avfallshantering, återbruk och återvinning blir 
alltmer kritiskt för att minska klimatpåverkan och förbättra miljön. 

Verksamheten inom flygteknik blir allt viktigare för försvarsmakten men har 
kvarstående problem med lönsamhet. Bostadsbyggandet är fortsatt kritiskt för 
Luleås utveckling och det bostadssociala uppdraget utvecklas ytterligare när 
kommunen växer. Detta är några exempel på de frågor och utmaningar 
koncernen står inför. 

Om fullmäktige beslutar att ordförande i kommunföretagets styrelse ska 
tillsättas med extern opolitisk ledamot blir finansieringen av detta en fråga för 
moderbolagets styrelse. En konsekvens av det är att beslutet om 
ersättningsnivåer för förtroendevalda i kommunala bolag måste revideras. 

Kommunledningsförvaltningens förslag
För att möta detta behöver styrelsen i Luleå kommunföretag stärkas upp med 
en extern ordförande. Uppdraget kommer kräva en ordförande med mer tid, 
kunskap och erfarenhet för att fullgöra uppdraget att bättre stödja och 
utveckla koncernen med dess olika dotterbolag.
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Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Luleå kommunföretag AB, kommunledningsförvaltningens kansli
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Översyn av nämndstruktur, nämndstorlek, arvoden till 
förtroendevalda mm
Ärendenr 2017/383-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra förändringar från och 

med 2019-01-01 enligt kommundirektörens och 
kommunledningsförvaltningens förslag; 
a)    fritidsnämnden och kulturnämnden läggs samman till en kultur-
       och fritidsnämnd
b) miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd
c)   räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas
d) räddningstjänsten kvarstår som förvaltning i avvaktan på de 

utredningar som pågår inom området
e)   barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ska bestå av 15 
ledamöter och 9 ersättare

f)  miljö- och byggnadsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 5 
ersättare

g) revisionen ska bestå av representanter för de partier som tagit 
mandat i kommunstyrelsen. Idag skulle det motsvaras av 7 stycken 
förtroendevalda revisorer.

h) en evenemangsstrategi upprättas och kommundirektören får i 
uppdrag att samordna arbetet med evenemang.

i)    miljö- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnads-
förvaltningen   

j)    den del av parkverksamheten som arbetar med evenemang flyttar 
från stadsbyggnadsförvaltningen till den nya kultur- och 
fritidsförvaltningen 

k) Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på 
reglementen för berörda nämnder. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att revidera ”Ersättningsnivåer till 
förtroendevalda” gällande arvoden till ordförandeuppdragen. 
Förändringarna ska gälla från 2019-01-01 och framgår med kursiv text i 
bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-10 att ge kommundirektören i uppdrag 
att genomföra en översyn gällande nämndstruktur och nämndstorlek, 
arvoden mm.
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Externt konsultstöd upphandlades och uppdraget gick till Public Partner. 

Public Partners rapport
Slutrapporten från Public Partner innehåller ett antal olika förslag att ta 
ställning till. Kostnaderna för politisk verksamhet i Luleå avviker inte i 
förhållande till andra jämförbara kommuner. Om Luleå vill sänka sina 
kostnader rekommenderar Public Partner en minskning av antalet ledamöter 
och ersättare i samtliga nämnder samt en begränsning av heltidsarvoderingen 
till de största nämnderna, i första hand barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden. Ytterligare åtgärder framgår av rapporten.

Kommundirektörens förslag
Nedan följer en uppräkning av kommundirektörens förslag till förändringar 
mot bakgrund av den genomförda översynen.

1. Sammanläggning av kulturnämnden och fritidsnämnden
Kulturnämnden och fritidsnämnden läggs samman från och med 
2019-01-01. Kommundirektören får uppdraget att skapa lämplig 
förvaltningsstruktur kopplat till den nya nämnden. 

Motiv: Det råder en stor samsyn i organisationen när det gäller 
sammanläggning av kultur- och fritidsnämnden. Detta möjliggör en 
effektivisering som innebär ökade möjligheter till flera arrangemang 
samt en ökning av det kulturella utbudet för målgruppen unga. 

2. Samordning evenemang
Skapa en tydlig politisk riktning och ambitionsnivå, en evenemangs-
strategi, som stärker varumärket Luleå. Kommundirektören får 
uppdraget att samordna arbetet med evenemang, detta genom att 
samordningsansvaret klargörs, upphandlingsregler följs och att 
hanteringen av allmänna handlingar beaktas, evenemangsråd bildas 
samt att funktionen evenemangslots inrättas.

Motiv: I dagsläget är det ett flertal kommunala aktörer som är 
inblandade i aktiviteter för att ordna evenemang. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden renodlas
Miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd. 
Vidare får stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
uppdraget att upprätta moderna samarbetsformer med exempelvis 
gemensamma beredningar för att öka effektiviteten. 
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Kommundirektören får uppdraget att, på lämpligt sätt, vara behjälplig 
i arbetet med nya samarbetsformer mellan nämnderna. Kommun-
direktören får dessutom uppdraget att inkludera nuvarande miljö- och 
byggnadsförvaltning till en avdelning inom stadsbyggnads-
förvaltningen. Detta ska ske utan att jävsliknande konflikter uppstår. 
Kommundirektören får också uppdraget att utreda optimal 
organisering av de verksamheter inom miljö- och byggnadsförvalt-
ningen som inte innebär myndighetsutövande, exempelvis energi-
rådgivning och luftövervakning.

Motiv: Det finns behov av en effektivare och mer proaktiv 
samhällsbyggnadsprocess. Detta ställer krav på ett bra samarbete 
mellan miljö- och byggnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltningar. 

4. Avveckla räddnings- och beredskapsutskottet
Räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas. Räddningstjänsten 
som förvaltning kvarstår i väntan på vad de statliga utredningarna 
kommer fram till. Räddningstjänsten i Luleå ska dock fortsätta att 
verka för och utveckla det samarbete som finns inom regionen och 
med Västerbotten.

Motiv: Det är få ärenden som idag hanteras inom räddnings- och 
beredskapsutskottet. Dessa ärenden skulle kunna hanteras direkt av 
kommunstyrelsen. Det pågår tre större statliga utredningar gällande 
räddningstjänsten och totalförsvaret. Dessa utredningar kommer att 
påverka framtidens organisering av räddningstjänsten.

Nämndstorlek och arvoden
Den lokala arbetsgruppen för nämndstorlek och arvoden är inte överens om 
ett gemensamt förslag. Kansliet har uppfattat att arbetsgruppen haft samsyn 
gällande två saker; att använda riksdagsledamots grundarvode som 
referenspunkt för arvodesnivåerna och att revisionen ska bestå av 
representanter för de partier som tagit mandat i kommunstyrelsen, vilket idag 
skulle motsvaras av 7 stycken förtroendevalda revisorer. 

Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningens kansli 
sammanställt ett förslag som underlag för beslut. 

Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår en förändring avseende antal 
ledamöter och ersättningsnivåer från 2019-01-01 som innebär att miljö- och 
byggnadsnämnden består av 11 ledamöter med 5 ersättare. Barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt 
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stadsbyggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare. Revisionen 
ska bestå av representanter för de partier som tagit mandat i 
kommunstyrelsen. Idag skulle det motsvaras av 7 st förtroendevalda 
revisorer. 
Arvoden för ordförandeuppdrag enligt Förslag till ersättningsnivåer för 
förtroendevalda i Luleå kommun, baseras på en procentsats av 
riksdagsledamots grundarvode. Det är ersättningsnivåerna som föreslås 
förändras medan regelverket Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
förblir oförändrat. 

Beskrivning av ärendet
Arbetet har bedrivits i två delar med en lokal styrgrupp för nämndstorlek och 
arvoden samt en styrgrupp för övriga uppdragsområden. Styrgruppen för 
nämndstorlek och arvoden har bestått av kommunstyrelsens vice ordförande 
Niklas Nordström och Carola Lidén, gruppledare för centerpartiet. 

Styrgruppen för övriga uppdragsområden har bestått av kommundirektör 
Mikael Lekfalk och ett antal tjänstemän inom berörda områden.

Ärendet har behandlats i kommunövergripande samverkan (KÖS) 2017-11-07. 
Yrkanden inkom från Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Sveriges 
Arkitekter. Yrkandena gäller förslaget enligt punkt i) om att miljö- och 
byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen, se bilagd 
skrivelse från fackliga företrädare. Förhandlingen avslutades i oenighet 
gällande den punkten.

Beslutsunderlag
 Direktiv översyn av nämndstruktur
 Public Partners slutrapport
 Bilaga 2 Förslag till ersättningsnivåer för förtroendevalda
 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2019-2022, (oföändrad)
 Protokoll från KÖS med bilaga om yrkanden från fackliga 

organisationer

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli, ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN FÖRSLAG BILAGA 2 Dnr 1 (4)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet 2017-10-31

ERSÄTTNINGSNIVÅER FÖR FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ 
KOMMUN

Bilagan är kopplad till ”Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
i Luleå kommun. 

Årsarvoden fr o m 2018

Föreslagna nivåer utgår från riksdagsledamots skattepliktiga grundarvode som för 2018 
uppgår till 748 800 kr/år.

Årsarvoden för heltidsengagerade förtroendevalda

Ersättning 
2018-01-01

Ersättning
2019-01-01

Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande 824 040 kr/år (105 %)  kr/år (110%)
Kommunstyrelsens vice 
ordförande

 745 560 kr/år (95%) kr/år (100%)

Ersättning 
2018-01-01

Ersättning
2019-01-01

Ordförande i nämnd
Socialnämndens ordförande  706 320 kr/år (90%) kr/år (oförändrat 90%)
Barn- och utbildningsnämndens ordf  667 080 kr/år (85%)

650 760 kr/år (85 %
kr/år ( oförändrat 85%)

Stadsbyggnadsnämndens ordf  667 080 kr/år (85%) kr/år ( oförändrat 85%)
Miljö- och byggnadsnämndens ordf  667 080 kr/år (85%) kr/år (60%)

Årsarvode för förtroendevalda som fullgör uppdrag på betydande del av heltid
 (40 % eller mer)

Ordförande i nämnd Ersättning 
2018-01-01
299 520 kr/år (40 
%)

Ersättning 2019-01-01

Fritidsnämndens ordförande  313 920 kr/år (40%) 0
Kulturnämndens ordförande  313 920 kr/år (40%) 0
Kultur- och fritidsnämndens ordf  0 kr/år (60%)
Kommunfullmäktiges ordförande  313 920 kr/år (40%) kr/år (oförändrat 40%)

Dokumenttyp 
Regeldokument

Dokumentnamn 
Bilaga
ersättningsbestämmelser

Fastställd Giltighetstid
2019-01-01– 2022-12-31

Dokumentansvarig 
Kanslichef

Senast reviderad
2016-02-29

Beslutsinstans 
KF § 

Dokument gäller för 
Förtroendevalda i Luleå 
kommun

FÖRSLAG
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Förtroendevalda med uppdrag som understiger 40 % av heltid
Arvodet justeras med det procentuella genomsnittet av Luleå kommuns totala 
löneökning. Arvodet utgår från riksdagsledamots grundarvode per månad, dvs 65 400 
kr/månad.   

Uppdrag Ersättning 
2018-01-011

2019-01-01 
kr/år, x %

 
grundarvode

Barn- och utbildningsnämnden, vice ordf 9 057  kr/år (20%)
Fritidsnämnden, vice ordförande 9 057 kr/år (0%)
Kommunfullmäktige, 1e och 2e vice ordf 45 468 kr/år (70%)
Kultur- och fritidsnämndens vice ordf 0 kr (20%)
Kulturnämnden, vice ordförande 9 057 kr/år (0%)
Miljö- och byggnadsnämnden, vice ordf 9 057 kr/år (20%)
Revisionen, ordförande 30 687 kr/år  (50%)
Revisionen (arvodet delas lika mellan 
revisorerna med undantag av ordföranden)

114 271 kr/år (175%)

Räddnings- och beredskapsutskottet, ordf 21 878 kr/år  (0%)
Räddnings- och beredskapsutskottet, vice ordf 5 473 kr/år  (0%)
Socialnämnden, vice ordförande 99 709 kr/år (55%)
Stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande 9 057 kr/år (20%)
Valnämnden, ordförande valår 45 468 kr/år (70%)
Valnämnden, ordförande ej valår 9 057 kr/år (15%)
Överförmyndarnämnden, ordförande 51 676 kr/år (80%)
Överförmyndarnämnden, vice ordf 5 473 kr/år (10%)

1 Inklusive uppräkning avseende 2017 års lönerevision i Luleå kommun

Gruppledare i fullmäktige
Belopp framgår med utgångspunkt från 2015 års mandatfördelning i 
fullmäktige. Grundstödet utgör 35 % av riksdagsledamots grundarvode 
(65 400 kr i 2018 års nivå) och mandatstödet utgör 6 % av detsamma.

2015 2018 2018 2018 2018
Mandat grundstöd mandatstöd per mån per år

M 9 22 890 35 316 58 206 659 232
V 4 22 890 15 696 38 586 463 032

MP 4 22 890 15 696 38 586 463 032
L(FP) 3 22 890 11 772 34 662 415 944

C 2 22 890 7 848 30 738 368 856
RS 2 22 890 7 848 30 738 368 856
KD 2 22 890 7 848 30 738 368 856
Lpo 1 22 890 3 924 26 814 321 768
SD 3 22 890 11 772 34 662 415 944
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Obs stödet till moderaterna är begränsat till motsvarande 80 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande.

Arvode för sammanträden mm

1 Sammanträdesarvode utgår med 330 kronor (helt grundarvode) för 
första timmen och med 68 kronor för varje därefter påbörjad halv- 
timme. Arvode utgår med högst 942 kronor/dag.

2 Till ersättare som tjänstgör i stället för ordinarie ledamot utgår helt 
grundarvode/ sammanträdesarvode. Till ersättare i utskott samt 
insynsplatser för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, 
fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden utgår helt 
grundarvode/sammanträdesarvode. Till ersättare samt insynsplatser i 
övriga organ utgår halvt  grundarvode/sammanträdesarvode.

2 Till ordförande som inte har årsarvode och till ledamot som tjänstgör i 
ordförandens ställe, utgår utöver sammanträdesarvode ett tillägg med 300 
kronor per sammanträde.

Ersättning för gruppsammanträde
Uppdrag Ersättning 2018-01-01
Ordinarie ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen

370 kr

Förtroendevald från annan nämnd som 
kallats och deltar i gruppsammanträde 
vid behandling av visst/vissa ärenden

370 kr

Barntillsynskostnader

Ersättning betalas med styrkta underlag, maximalt 500 kronor/dag.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk

Verifierat belopp.

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Verifierat belopp.

Ersättning för justering av protokoll

Till justerare, dock inte till ordinarie ordförande och heltidsarvoderade förtroendevalda, 
utbetalas ersättning med 170 kronor per protokoll när justering sker på protokollets 
förvaringsplats och vid annan tidpunkt än det sammanträde som protokollet avser.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Dnr 3 (12)

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

§ 1

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (1991:900) och innefattar förtroendevalda i kommunala 
beslutsorgan såväl som kommunala bolag, såvida inget annat anges av det 
kommunala moderbolaget.

1.1
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande, socialnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande) har rätt till årsarvode enligt bilaga.

För ovan nämnda grupp utgår inte ersättning för 
sammanträdesarvode/sammankomster enligt § 2 samt förlorad 
arbetsinkomst § 3.

För förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på betydande del av heltid, 
40 % eller mer (ordförande i kommunfullmäktige, fritidsnämnden och 
kulturnämnden) har även rätt till årsarvode, förlorad semesterförmån. För 
denna grupp gäller ersättningsberättigade sammanträden enligt § 2 och rätt
till förlorad arbetsinkomst § 3, utom vid sammanträden i den egna nämnden 
eller för uppdrag som har ett direkt samband med ordförandeuppdraget.

För gruppledare gäller rätt till ersättning för årsarvode, sammanträdesarvode 
vid sammanträden i kommunfullmäktige, valberedningen, Luleå 
Kommunföretag AB och landsbygdskommittén. För gruppledare utgår ej 
ersättning vid sammanträden i kommunstyrelsen och dess utskott, 
gruppmöten samt för uppdrag som har ett direkt samband med de externa 
beredningsuppgifterna och kontakterna enligt § 8.

Ovan nämnda grupper har rätt till ersättningar för resekostnader och 
traktamenten, barntillsynskostnader, kostnader för vård och tillsyn av 
funktionsnedsatt eller svårt sjuk, funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda 
kostnader och övriga kostnader enligt §§ 11-15.
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1.2

Förtroendevalda samt insynsplatser med uppdrag som understiger 40 % av 
heltid, har rätt till samtliga former av ersättningar.

Ersättningsberättigade sammanträden m m

§ 2

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare, insynsplatser och andra 
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning för

- förlorad arbetsinkomst,
- förlorad semesterförmån
- pensions- och avgångs-/omställningsersättning,
- arvode för sammanträde samt ersättning för rese-/barntillsyns- 

kostnader,
- ersättning för kostnader för och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk,
- ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader samt
- övriga kostnader om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl 

funnits för dessa kostnader.

Följande typer av sammankomster är ersättningsberättigade:
a sammanträde med kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndbered- 
ningar, liksom revisorernas sammanträden,

b sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper

c protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts för detta

d konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som 
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Kom- 
munstyrelsens ordförandes godkännande krävs alltid för att representa- 
tion vid årsmöten, invigningar, måltider etc ska få räknas som ersätt- 
ningsberättigad
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e förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorga- 
nisation eller annan motpart till kommunen

f överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör

g sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 
organ

h överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommu- 
nala organ den förtroendevalde själv tillhör

i presidiemöte i kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, 
nämnd eller utskott

j besiktning eller inspektion

k överläggning med utomstående myndighet eller organisation

l fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

Ersättning för gruppsammanträde

För gruppsammanträde före varje kommunstyrelsesammanträde äger 
ordinarie ledamot/ersättare av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
rätt till ersättning enligt bilaga.

Förtroendevald vilken inte är ordinarie ledamot av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen som särskilt kallats till och deltar i gruppsammanträde vid 
behandling av visst eller vissa ärenden, äger också rätt till ersättning enligt 
bilaga.

Ersättning för justering av protokoll

Till justerare, dock inte till ordinarie ordförande och heltidsarvoderade 
förtroendevalda, utbetalas ersättning enligt bilaga, per protokoll när 
justering sker på protokollets förvaringsplats och vid annan tidpunkt än det 
sammanträde som protokollet avser.
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT 
SEMESTERFÖRMÅNER

Förlorad arbetsinkomst

§ 3

Vid deltagande i sammanträde, förrättning, gruppsammanträde samt vid 
justering av protokoll utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning 
utgår för halv eller hel dag då ledamoten/ersättaren annars skulle ha arbetat.

Ersättning utgår med faktisk och redovisad förlorad arbetsinkomst. 
Ledamoten/ersättaren ska med intyg visa för vilken tid han/hon har förlorat 
arbetsinkomst.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare ska utgå med 
belopp motsvarande den inkomstuppgift som lämnats till försäkringskassan 
alternativt med styrkt kostnad för vikarie eller ersättare.

Ersättning för förlorad sjukersättning/sjukpenning

§ 3.1

I de fall ledamoten/ersättaren förlorar sjukersättning/sjukpenning ska den 
förlorade ersättningen redogöras för via intyg från Försäkringskassan.

Ersättning utgår för halv eller heldag och grundas på kalenderdagsbaserad 
sjukersättning/sjukpenning.

Ersättning utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid (40 % eller mer).

Förlorad ersättning från arbetslöshetskassa

§ 3.2

I de fall ledamot/ersättare förlorar ersättning från arbetslöshetskassa p g a 
uppdrag i nämnd eller utskott ersätts denne mot uppvisande av faktiskt och 
redovisat avdrag från arbetslöshetskassan.
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Förlorad semesterförmån

§ 4

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 
verifierat belopp, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad ar- 
betsinkomst.

Utbetalning av ersättning för förlorad semesterförmån sker årligen under 
februari och maj månad.

PENSIONSIONSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA

§ 5

Bestämmelser om pension och avgångsersättning finns i 
Kommunfullmäktiges beslut 2005-03-29, § 42, 2012-09-24, § 174.
För nya förtroendevalda som tillträtt från och med mandatperioden 2015- 
2018 gäller OPF-KL enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 148. 
Närmare bestämmelser framgår av bilaga.

Särskilda arbetsförhållanden mm

§ 6

Rätten till ersättning för förlorad
- arbetsinkomst,
- semesterförmån
- pensions- och avgångs-/omställningsersättning

omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider 
eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när de inte kan anses skäligt att de 
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt ovan omfattar tid för resa till och från samman- 
trädet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande.
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Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst 
eller för styrkta förlorade pensions- eller semesterförmåner om schabloner- 
sättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade 
förmånerna.

ARVODEN MM

Årsarvode

§ 7

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid (40 % eller mer) och övriga ordföranden samt vice ordföranden med 
uppdrag understigande 40 % av en heltid samt gruppledare har rätt till 
årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.

Årsarvodena fastställs inför varje mandatperiod och ska justeras årligen 
däremellan.

Gruppledare i kommunfullmäktige med uppdrag på betydande del 
av heltid (40 % eller mer)

§ 8

Varje parti med representation i kommunfullmäktige ska ställa en 
ledamot (gruppledare) till kommunstyrelsens förfogande för att fullgöra 
särskilda beredningsuppgifter och externa kontakter.

Gruppledare erhåller ett årsarvode som ersättning för de med uppdraget 
förenade förrättningar inom kommunen.

Gruppledarens uppdrag innebär att denne ska
- sätta sig in i kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges ärenden för att 

förmedla detta i sin partiorganisation som underlag för politiskt 
ställningstagande

- företräda sitt parti i de av kommunen anordnade samverkansytorna 
för medborgare, andra myndigheter och  organisationer

- samordna partiets politiska arbete i kommunen
- allmänt stötta sina partimedlemmar som har uppdrag i kommunen.
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För detta utgår årsarvode under förutsättning att ledamoten inte är heltids- 
engagerad och för detta erhåller arvode. Efter särskild överenskommelse 
med kommunstyrelsens ordförande kan i vissa fall årsarvodet fördelas till 
ersättare.

Arvodet består av ett grundbelopp och ett tillägg per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbeloppet är 35 % av riksdagsledamots 
grundarvode. Tillägget per mandat är 6 % av riksdagsledamots 
grundarvode. För 2018 har riksdagsledamots grundarvode fastställts till 
65 400 kronor. Det innebär att grundarvodet uppgår till 22 890 kronor och 
att tillägget per mandat uppgår till 3924 kronor år 2018. Totala arvodet kan
dock inte uppgå till högre belopp än 80 % av arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande.

Förtroendevalda med uppdrag mindre än 40% av heltid

§ 9

Förtroendevalda med uppdrag som ordförande eller vice ordförande i 
styrelser och nämnder, har rätt till begränsat årsarvode/deltidsersättning i 
den utsträckning som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.

Arvode för sammanträden mm

§ 10

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade på heltid, har rätt till ersättning 
per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller 
motsvarande med ett fast belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt 
bilaga.

Till ersättare som tjänstgör i stället för ordinarie ledamot utgår 
grundarvode/sammanträdesarvode. Till ersättare samt insynsplatser i 
utskott för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, 
fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden utgår helt 
grundarvode/sammanträdesarvode. Till ersättare samt insynsplatser i övriga 
organ utgår halvt grundarvode/sammanträdesarvode.
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Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än 
det som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

Resekostnader och traktamenten

§ 11

Kostnader för resor, överstigande 10 km enkel väg, till och från samman- 
träden eller motsvarande (räknat från bostaden) ersätts enligt de grunder 
som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet, 
(enligt bilersättningsavtalet BIA alternativt tillämpligt avtal för de 
kommunala bolagen). Ersättning för parkeringsutgift gäller endast under 
förutsättning att resans längd överstiger 10 km enkel väg.

Ersättning utgår enligt traktamentsavtal (Trakt 04).

Barntillsynskostnader

§ 12

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 
tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk

§ 13

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt 
eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
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Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående.

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

§ 14

Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande.

Övriga kostnader

§ 15

För andra kostnader än som avses i 11-14 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur man begär ersättning
För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till kommunfullmäktiges 
eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

Utbetalning
Årsarvoden betalas ut utan föregående anmälan med en tolftedel per månad. 
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut i efterskott en gång per månad.

Om sammanlagda arvoden för förtroendevald överstiger ett belopp 
motsvarande arvodet för kommunstyrelsens ordförande ska ersättningen 
begränsas till detta belopp.
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Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast 
inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande som 
förlusten avser.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast 
inom två år från pensionstillfället.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast 
inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande, som förlusten 
avser.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas 
senast inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande, 
som förlusten avser.

TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen.

Fastställd 2014-12-15 § 274
Revideringar : 2016-02-29 KF § 35, 
2017-12-18?
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Kommunövergripande 
partsforum - KÖS

2017-11-07

Närvarande:
Arbetsgivarparter TCO
Mikael Lekfalk
Birgitta Nilsson
Eva-Stina Johansson

Övriga:
Niklas Berglund 
Johan Strömbäck
Mattias Kenttä

KLF, ordförande
KLF
PKT, sammankallande

PKT
PKT, kommunhälsan
PKT, kommunhälsan
Fritid

Anette Gustavsson 

SACO 
Michael Öhman
Carina Holmqvist
Maria Mattsson

LO
Krister Johansson 
Inez Thomasson-Olofsson

Vision

Sveriges Ingenjörer
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna

Kommunal
Kommunal

Ej närvarande
Jan Öström
Magdalena Jonsson
Patrick Zetterqvist

KLF
SOC
Fritid

Ej närvarande:
Bo Eriksson
Vakant

Lärarförbundet
Vårdförbundet

Kommunövergripande partsforum – KÖS

Datum: 2017-11-07

Tid: Kl: 13.15 – 16.00

Plats: Stadshuset, Havet våning 1 

1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Mikael Lekfalk hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Jämte ordförande utses följande till justerare:
Anette Gustavsson, TCO
Michael Öhman, SACO 
Krister Johansson, LO

3. Föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll som godkändes och läggs 
till handlingarna. 

4. Fastställande av dagordning
Ordförande fastställer dagordningen med ett tillägg under 19 § MBL 
Information: Utse fackliga representanter till rekrytering av förvaltningschef 
AMF. 

5. Skyddskommitté/Arbetsmiljöfrågor
Niklas Berglund, Kommunhälsan samt arbetsmiljönätverket, redovisar årlig 
uppföljning SAM 2017. Svaren bygger på chefernas svar på 26 arbetsmiljöfrågor 
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i Stratsys, kommunens planerings- och uppföljningssystem. I Stratsys finns 555 
arbetsenheter varav 380 har svarat, vilket motsvarar 68% och är en ökning från 
förra året. Vidare presenterades arbetsmiljönätverkets förslag till handlingsplan 
med prioriterade områden för år 2018. 

Mikael Lekfalk poängterar fråga 17, vikten av att genomföra planerade 
riskbedömningar, utifrån att det kommer att vara flera organisations-
förändringar i kommunen framöver. 
Kommunal lyfter vikten av att riskbedömningar görs i tid – så det inte kommer 
efteråt när det är för sent att påverka.
Arbetsgivaren poängterar vikten av riskbedömningar, särskilt med dagens 
förändringstryck, och kommer att lyfta frågan i olika forum:
Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) – Mikael Lekfalk
Personalchefens ledningsgrupp (PCG) – Birgitta Nilsson
Fackliga organisationer – via skyddsombud
Arbetsgivaren uppmanar de fackliga organisationerna att stärka sina 
skyddsombud i frågan. 
Niklas Berglund påminner om att fråga 17 i handlingsplanen hör ihop med 
fråga 6, systemstöd. Kommunhälsa finns också som stöd i riskbedömningar.
Vision lyfter fråga 26 som en mycket viktig fråga – om skyddsombud och/eller 
medarbetare medverkat när frågorna besvarats. 
Vision lyfter frågan om varför tillbudsrapporteringen är i så hög % här, i 
jämförelse med den redovisning KÖS fick vid mötet 171010? Vid det mötet 
redovisades att tillbudsrapporteringen minskat och arbetsskador ökat? Kan det 
vara så att detta hänger ihop med fråga 26 – skyddsombudens medverkan?
Arbetsgivaren förtydligar svaret: vid mötet 171010 redovisades alla tillbud som 
medarbetarna själva rapporterar in i systemet LISA. Dagens redovisning av 
tillbud är chefernas svar som de rapporterat i Stratsys. Det är två olika delar.   

Förslaget på prioriteringarna i Handlingsplanen godkänns 171107.

Bilaga: Presentation 2017 års uppföljning SAM LK

Johan Strömbäck redovisar Kommunhälsans planering för att registreras i 
vårdgivarregistret, vilket är en formalia för att följa rådande lagstiftning. 

Bilaga Presentation Kommunhälsan KÖS 2017

6. 11 § MBL- Förhandling Organisationsförändring BUF/Fritid
Mattias Kenttä redovisar förslag till organisationsförändring där två 
skolvaktmästare från BUF övergår till Fritidsförvaltningen som Servicemän, 
enligt bifogad bilaga Förhandlingsunderlag BUF Fritid
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Arbetsgivarens förslag till beslut:
Att anta förslaget enligt bilaga Förhandlingsunderlag BUF Fritid

Avslut och beslut:
Förhandlingen avslutas i enighet 171107. Arbetsgivaren fattar beslut 
enligt ovan och bifogad bilaga.

11 § MBL- Förhandling Översyn av nämnds- och förvaltn.struktur
Mikael Lekfalk redovisar förslag till beslut, översyn av nämnds- och 
förvaltningsstrukturen, som ska till KSAU 20/11. Observera att 
punkten 2 Arvoden, inte behandlas inom KÖS. 

Bilaga Beslutsunderlag 171031

Yrkande har inkommit gemensamt från Naturvetarna, Sv Ingenjörer och Sv 
Arkitekter gällande förslag till beslut. Yrkanden gäller punkten:
i) miljö- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnads-förvaltningen: 

Yrkande i första hand, att miljö- och byggnadsförvaltningen även 
fortsättningsvis ska vara en fristående förvaltning direkt under miljö-och 
byggnadsnämnden. 
Yrkande i andra hand, att jävsfrågan analyseras noggrant innan någon 
förändring genomförs för att i största möjliga utsträckning eliminera risken för 
jäv. 
Yrkande även, att utbildningsinsatser om jäv och oberoende genomförs. 
Regelbundna revisioner för att följa upp att myndighetsutövningen 
genomförs/kan genomföras utan otillbörlig påverkan bör också genomföras. 
Yrkande, att Myndighetsutövningen enligt lagstiftningen om 
bostadsanpassningsbidrag (bostadsanpassningen) ska vara kvar på miljö-och 
byggnadsförvaltningen (eller – avdelningen). 

Oavsett om miljö-och byggnadsförvaltningen införlivas som en avdelning 
under stadsbyggnadsförvaltningen eller inte ser man i dagsläget inte några 
fördelar med att flytta de frågor som inte är myndighetsutövning 
(energirådgivning, energicoach/Fairtrade och/eller miljöövervakning) någon 
annanstans. Nuvarande organisationstillhörighet för icke-myndighetsfrågorna 
är möjlig även fortsättningsvis, om det skulle visa sig vara det bästa optimala 
alternativet.

Vision frågar under punkten:
h) en evenemangsstrategi upprättas och kommundirektören får i 
uppdrag att samordna arbetet med evenemang. 
- Vem som ska äga samordningsuppdraget av evenemangen? 
Arbetsgivaren svarar att samordningsuppdraget ska ligga på 
Kultur/Fritidsnämnden, under förutsättning att dessa nämnder slås 
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samman. Samordningen av befintliga evenemang kommer att starta 
redan år 2018, medan arbetet med evenemangsstrategin startar senare 
20190101.  

Bilaga Översyn av nämnds och förvaltningsstruktur – yrkanden KÖS den 7 november 
2017

Underlagen behöver vara förhandlade till den 13/11 för att följa den 
politiska processen. 
KSAU 20/11  
KS 4/12
KF 18/12

Arbetsgivarens förslag till beslut:
Att anta förslaget enligt bilaga Beslutsunderlag 171031

Avslut och beslut:
Förhandlingen avslutas i oenighet 171107. Parterna är överens om att 
arbetsgivaren, trots oenigheten, kan fatta beslut enligt bifogad bilaga.

7. 19 § MBL Information
Mikael Lekfalk informerar om samverkan mellan Luleå/Piteå gällande framtida 
kostförsörjning. Piteå kommer att ha samordningsköket och Luleå är medpart, där 
transporter ska lösas. Båda parter Luleå/Piteå är överens och FÖS 
Socialförvaltningen ansvarar för uppdraget. Planerad start 180201. 

Återkoppling från SIFO
Punkten utgick. Protokoll finns på intranätet.

Rekrytering
Rekrytering av förvaltningschef AMF påbörjas. Fackliga representanter utsågs; 
från Kommunal Inez Thomasson-Olofsson, från Lärarnas Riksförbund Carina 
Holmqvist och från Vision Anita Klockare. 

8. Övriga frågor
Vision har en fråga om varför inte Kommunhälsan är representerade i KÖS, 
eftersom de har bra överblick över hela organisationens hälsa och ohälsa – att ta 
tillvara på den kunskapen. 
Arbetsgivaren svarar att de adjungeras in vid behov. Generellt är ett närvarande 
ledarskap på arbetsplatsen bästa sättet att förebygga ohälsa och främja hälsa. 
Mötet är överens om att skärpa upp punkten 5 Arbetsmiljö/skyddskommitté till att 
handla mera om hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete.
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Eva-Stina Johansson informerar om att arbetsgivaravdelningen börjar med korta 
filminspelningar i utbildningssyfte. Först ut blir ett Lönesamtal. Det finns förslag 
på namn för skådespeleri, Fredrik Bergstedt, kommunal. Förslaget godkändes av 
mötet. 

9. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet/Eva-Stina Johansson

Justeras
För Luleå kommun För arbetstagarparten
Luleå 2017-      - Luleå 2017-     -

Birgitta Nilsson Anette Gustavsson, TCO

För arbetstagarparten
Luleå 2017-     -

Michael Öhman, SACO

För arbetstagarparten
Luleå 2017-     -

Krister Johansson, LO
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Maria Mattsson, Michael Öhman, Thomas Nylund 

Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter 

    Personalkontoret 

    Luleå kommun 

Översyn av nämnds – och förvaltningsstruktur-yrkanden: KÖS den 7 november 

2017 

Inledning och avgränsning 

De synpunkter och yrkanden som framförs nedan är i huvudsak avgränsade till det som 

framförs angående miljö-och byggnadsnämndens-/förvaltningens verksamhet. Vi är dock 

positiva till att parkavdelningen, med undantag för evenemangsdelen, enligt förslaget blir 

kvar på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi är positiva till att inte förändra räddningstjänstens 

verksamhet i nuläget med tanke på pågående utredningar.  

Yrkanden 

Med hänvisning till det som framförs nedan yrkar vi följande. 

I första hand yrkar vi att miljö- och byggnadsförvaltningen även fortsättningsvis ska vara en 

fristående förvaltning direkt under miljö- och byggnadsnämnden.  

Till dess att en eventuell annan organisationstillhörighet för ”icke-myndighetsfrågorna” 

(energirådgivning, energicoach/Fairtrade och miljöövervakning (luft – och buller m.m.) 

utretts och det konstaterats att dessa ”passar bättre” någon annanstans yrkar vi att dessa 

uppgifter finns kvar på miljö-och byggnadsförvaltningen.  

Myndighetsutövningen enligt lagstiftningen om bostadsanpassningsbidrag 

(bostadsanpassningen) yrkar vi också ska vara kvar på miljö-och byggnadsförvaltningen. 

Om Luleå kommun väljer att gå vidare med förslaget att miljö-och byggnadsförvaltningen 

ska införlivas som en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen så yrkar vi i andra hand: 

 Ingen delegation ska gå via stadsbyggnadschefen (så som det står i förslaget), utan all 

delegation från miljö-och byggnadsnämnden ska gå direkt till miljö-och 

byggnadsavdelningen-/chefen. Detta gäller såväl myndighetsfrågor som personalfrågor.  

 Miljö-och byggnadsnämnden-/avdelningen ansvarar för sin egen budget och för tillsyns-

/verksamhetsplanering. 

 Avdelningschefen för miljö-och bygg ska vara anställd av miljö-och byggnadsnämnden. 

 De administrativa resurser och övrigt stöd för myndighetsarbetet som i dagsläget finns 

på miljö-och byggnadsförvaltningens avdelning för lednings-och verksamhetsstöd ska 
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finnas kvar på miljö- och byggavdelningen (med undantag för de som överförs till 

centrala funktioner i samband med samordningen av stödprocesser och kundservice). 

 Energirådgivning, energicoach/Fairtrade och miljöövervakning stannar på miljö-och 

byggavdelningen till dess att det klargjorts om det finns bättre (eller i alla fall lika bra) 

alternativ. 

 Bostadsanpassningen stannar på miljö- och byggnadsavdelningen.  

 Jävsfrågan analyseras noggrant under 2018 för att i största möjliga utsträckning 

eliminera risken för jäv. 

 Eftersom risken för delikatessjäv inte går att undvika i den föreslagna organisationen bör 

utbildningssatsningar om jäv och oberoende genomföras, såväl på miljö-och 

byggnadsavdelningen som på resten av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 Regelbundna revisioner, förslagsvis årligen, bör genomföras för att följa upp att 

myndighetsutövningen på miljö-och byggavdelningen kan genomföras/genomförs utan 

otillbörlig påverkan.  

Sammanfattning 

Med utgångspunkt från en utredning som Public Partner genomfört föreslås miljö- och 

byggnadsförvaltningen införlivas som en avdelning under stadsbyggnadsförvaltningen. 

Med hänvisning till de nackdelar en sådan organisation för med sig med tanke på risken för 

jäv, och även risk för sämre arbetsmiljö för inspektörerna med anledning av detta, så yrkar vi 

i första hand på att miljö- och byggnadsförvaltningen även fortsättningsvis ska vara en 

fristående förvaltning direkt under miljö-och byggnadsnämnden. I andra hand yrkar vi på 

att jävsfrågan analyseras noggrant innan någon förändring genomförs för att i största 

möjliga utsträckning eliminera risken för jäv. Dessutom yrkar vi på att utbildningsinsatser 

om jäv och oberoende genomförs. Regelbundna revisioner för att följa upp att 

myndighetsutövningen genomförs/kan genomföras utan otillbörlig påverkan bör också 

genomföras.    

Myndighetsutövningen enligt lagstiftningen om bostadsanpassningsbidrag 

(bostadsanpassningen) yrkar vi också ska vara kvar på miljö-och byggnadsförvaltningen 

(eller – avdelningen). 

Oavsett om miljö-och byggnadsförvaltningen ska införlivas som en avdelning under 

stadsbyggnadsförvaltningen eller inte så kan vi i dagsläget inte se några fördelar med att 

flytta de frågor som inte är myndighetutövning (energirådgivning, energicoach/Fairtrade 

och/eller miljöövervakning) någon annanstans.  

Utredningen 

Public Partner har fått uppdrag att genomföra en utredning med utgångspunkt från 

frågeområden som beslutats i kommunstyrelsen. Uppdragsformuleringar var bl. a: 

o ”Ändra miljö- och byggnadsnämndens uppdrag till att enbart omfatta 

myndighetsutövning inom nuvarande ansvarsområde, med motsvarande anpassning av 
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miljö- och byggnadsförvaltningen. Speciellt fokus på hur myndighetsutövandet ska 

säkerställas utan risk för jäv. Samtliga uppgifter, med undantag av myndighetsutövning, 

flyttas till stadsbyggnadsnämnden och bildar en ny avdelning under 

stadsbyggnadsförvaltningen”. Följande utredningsfrågor ställdes; 

 För- och nackdelar med överföring av miljö-och byggnadsförvaltning till 

stadsbyggnadsförvaltningen? 

 Hur kan organisations- och jävsfrågor hanteras på bästa sätt? 

 Hur utformas bäst en modern myndighetutövning?  

 

o ”Överflyttning av parkavdelningen från Stadsbyggnadsförvaltningen till 

fritidsförvaltningen”, med följande utredningsfråga; 

 För – och nackdelar med överföring av parkavdelning till fritidsförvaltning? 

Synpunkter på slutsatser och rekommendationer 

En PPT (Rapport 171003) har lagts ut på intranätet, och är det material som redovisats 

gällande utredningen. I denna redovisas inga resonemang med utgångspunkt från de 

utredningsfrågor som anges ovan gällande miljö-och byggnadsförvaltningen eller 

myndighetsutövning. Det är därmed oklart för oss hur Public Partner kommit fram till de 

slutsatser och rekommendationer (kursiv stil nedan) som redovisas på den sida i PPT (bild 

19) som handlar om miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bli en renodlad myndighetsnämnd och föreslås ha något färre 

ledamöter. 

Kommentar; Det är positivt att miljö-och byggnadsnämnden även fortsättningsvis föreslås 

vara en fristående nämnd. På så sätt undviks intressekonflikter på nämndsnivå. Vi kan dock 

inte i nuläget se någon fördel med att flytta ”icke-myndighetsfrågorna” som i dagsläget 

ligger inom miljö-och byggnadsnämndens ansvarområde någon annanstans.   

Stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att ta initiativ till 

moderna samarbetsformer med exempelvis gemensamma beredningar för att öka effektiviteten (gäller 

framförallt dragning och beredning av detaljplaner). 

Kommentar; Miljö-och byggnadsförvaltningens roll i samhällsplaneringen, bland annat 

beredningen av detaljplaner, är att återföra de erfarenheter och den kunskap vi får i samband 

med myndighetsutövningen. På så sätt kan man exempelvis undvika framtida olägenheter 

med anledning av buller, markföroreningar m.m. Nya samarbetsformer på tjänstemannanivå 

har efter senaste omorganisationen börjat fungera allt bättre. Det största hindret som vi ser i 

dagsläget är inte organisationen, eller bristande vilja, utan att den tidspress som har funnits, 

och finns, i processen gjort att den gemensamma beredningen inte alltid hunnits med på 

tjänstemannanivå.  
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Avseende tjänstemannaorganisationen rekommenderar vi att föra över miljö- och 

byggnadsförvaltningen till stadsbyggnadsförvaltningen. Den införlivade miljö- och byggnad föreslås 

bilda en egen avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen med en avdelningschef som har strikt 

delegation från stadsbyggnadschefen avseende arbetsledning och lönesättning. Detta för att undvika 

jävsliknande konflikter. 

Kommentar; Med tanke på att utredningen ska ha ”ett speciellt fokus på hur 

myndighetsutövandet ska säkerställas utan risk för jäv” och att frågan om hur organisations- 

och jävsfrågor kan hanteras på bästa sätt har ställts av kommunstyrelsen är det förvånande 

att det enda som sägs om detta är att det ska vara en ”strikt delegation från 

stadsbyggnadschefen avseende arbetsledning och lönesättning”. Detta klargör inte 

frågeställningen om den föreslagna organisationen kan genomföras utan risk för jäv. Det 

finns för övrigt ingenting i den rapport (PPT) som redovisats om för – eller nackdelar med en 

överföring av miljö- och byggnadsförvaltningen till stadsbyggnadsförvaltningen. Inte heller 

något om hur en modern myndighetsutövning bäst kan utformas.  

Miljö- och byggnadsnämnden idag har utöver myndighetsutövning ansvar för energirådgivning, 

bostadsanpassning, luftövervakning m.m. (som ej är myndighetsfrågor). För dessa frågor kan annan 

organisationstillhörighet prövas. Det är inte självklart att dessa icke-myndighetsfrågor passar i 

stadsbyggnadsnämnden. 

Kommentar; Så som vi redan framfört är vår handläggning enligt lagstiftningen om 

bostadsanpassningsbidrag myndighetsutövning. Med tanke på den nära och naturliga 

kopplingen mellan denna myndighetsutövning och bygglovfrågor så anser vi att den bör 

finnas kvar på miljö- och byggnadsförvaltningen (eller -avdelningen). 

Miljöövervakning (förutom luftövervakning är även bullerfrågor en viktig del) skulle kunna 

ha en annan tillhörighet organisatoriskt. I denna utredning verkar det dock inte ha gjorts 

någon analys av vilka andra alternativ som i så fall skulle kunna vara aktuella och för- eller 

nackdelar med en sådan flytt. Uppdraget är väl inarbetat i miljö- och 

byggnadsförvaltningens verksamhet och i denna funktion finns i dagsläget även miljö-och 

byggnadsförvaltningens spetskompetens inom bullerområdet.   

Två personer på miljö-och byggnadsförvaltningen arbetar med energirådgivning och som 

kombinerad energicoach/Fairtradesamordnare. Det finns fördelar med att energirådgivaren 

och energicoachen finns på miljö-och byggnadsförvaltningen. Exempel på detta är det 

samarbete som sker mellan tillsyn enligt miljöbalken och energirådgivning, där 

energirådgivaren medverkar vid tillsynsbesök, samordning mellan 

energirådgivning/energicoach/tillsyn så att det inte uppkommer krockar för aktuella företag.  

Det finns också naturliga beröringspunkter mellan plan – och bygglagen och energifrågorna. 

Framöver kommer det ställas högre energikrav vid nybyggnationer också större krav på 
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kommunal uppföljning av den faktiska energianvändningen efter inflyttning, vilket gör att 

energirådgivningen behövs på bygglovavdelningen.  

Det är en fördel för de som arbetar med energirådgivning/energicoachning att ha tillgång till 

miljö-och byggnadsförvaltningens ärendehanteringssystem för kontaktuppgifter m.m.  

Bild 17 i PPT handlar om ”Slutsatser och rekommendationer avseende parkavdelningen”. 

Den mesta tiden/största delen av park- och evenemangs uppdrag verkar vara nära 

stadsbyggnadsförvaltningens övriga delar, vilket talar för att behålla nuvarande 

organisationstillhörighet. 

Kommentar; vi ser det av vikt att ansvarsförhållande för allmän platsmark och kvartersmark 

samt anläggningar tydliggörs kopplat till förslag på organisation och uppdrag. Frågan har 

tidigare utretts och landat i att det är fördelar med att renodla uppdragsansvaret kopplat till 

allmän plats. 

Evenemangsdelen inom stadsbyggnadsförvaltningen bör emellertid överföras till den föreslagna 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kommentar; vi ser fördelar med att renodla uppdragsansvaret kopplat till allmän plats och 

särskilja evenemang från detta uppdrag. Ansvar vid t.ex. upplåtelse blir därmed tydligare. 

Vi ser inga tydliga vinster med att överföra hela park och evenemang till den nya kultur och 

fritidsförvaltningen. 

Kommentar; instämmer till fullo i förslaget. 

En fråga att genomlysa framöver är om vissa delar av nuvarande fritidsförvaltnings ansvar gällande 

anläggningar m.m. istället skulle kunna organiseras inom stadsbyggnadsförvaltningen. 

Kommentar; om anläggningar som är kopplade till kvartersmark därmed samordnas med 

fastigheters uppdrag så ser vi driftekonomiska fördelar. 

Övriga synpunkter 

Utöver det som framförs i PPT (slutrapport 171003) så har även information lämnats tidigare, 

bland annat på intranätet. Efter den information som höll på Kulturens Hus den 19 

september gjordes en sammanfattning på Luleå kommuns intranät om vad som sades vid 

detta tillfälle, bland annat: ”Med stöd av SKL1 föreslås Miljö- och bygg att bli en 

myndighetsnämnd med färre antal ledamöter. Rekommendation även att föra över Miljö-och 

byggnadsförvaltningen till Stadsbyggnadsförvaltningen”.  

                                                      
1 Sveriges Kommuner och Landsting 
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Med anledning av detta har vi bett om att få ta del av det material där SKLs stöd till förslaget 

framgår. Det har senare framkommit att det material som avses är en enkät som SKL 

genomfört 2015. I denna skrift finns bland annat två checklistor som enligt SKL syftar till att 

ge stöd i arbetet med att forma en ändamålsenlig och juridiskt hållbar nämnds- och 

förvaltningsorganisation. Vi har dock svårt att se att denna skrift i sig innebär ett stöd för 

den föreslagna organisationen. Snarare är det så att anledningen till att SKL återkommande 

gör dessa undersökningar är att följa upp hur kommunerna valt att organisera sin 

verksamhet och myndighetsutövning, och att en viktig aspekt är hur kommunerna klarar 

kommunallagens regler om jäv eftersom det har betydelse för trovärdigheten i 

kommunernas myndighetsutövning2. 

Den ena av checklistorna kan användas för att testa förvaltningsorganisationen. Fråga 7 

lyder: ”Kan en utomstående uppfatta det som att förvaltningschefen kan utsätta personal 

inom miljökontoret/avdelningen för otillbörlig påtryckning när det gäller miljötillsyn som 

riktar sig mot kommunen”? Det är en brist i utredningen att det inte förts något resonemang 

kring denna fråga (risken för delikatessjäv). Enligt vår uppfattning så finns det en uppenbar 

risk att utomstående (allmänhet eller företag m.fl.) skulle kunna uppfatta det på ett sådant 

sätt när den myndighet som utövar tillsyn är en avdelning inom den förvaltning som 

bedriver verksamhet som myndigheten bedriver tillsyn över.  

Arbetsmiljö 

Naturvetarna genomförde 2013 två separata enkätundersökningar (en riktad till miljö- hälso- 

och livsmedelsinspektörer i kommuner, och en riktad till djurskyddsinspektörer) som 

redovisades i en rapport ”Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation”. En fråga 

som ställs är om inspektören upplevt försök till otillbörlig påverkan, från politiker, från 

andra tjänstemän, från förvaltningschef eller från annan. Genomgående var det fler 

inspektörer som arbetade i en sammanslagen organisation (sammanslagen nämnd och/eller 

förvaltning) som svarade att man utsatts för sådana försök. Naturvetarna menar i rapporten 

att bland annat oklara organisationsformer för tillsynen med jävsproblematik innebär en 

problematisk arbetssituation för inspektörerna. 

Allmänt om jäv och oberoende 

Miljö-och byggnadsnämndens-/förvaltningens huvuduppdrag är även i dagsläget 

myndighetsutövning. Av Regeringsformen (1 kap. 9 §) framgår att 

…”förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Enligt 

kommunallagen (6 kap. 25 § p. 3) är en anställd inom kommunen jävig om ”ärendet rör 

tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till”… (tillsynsjäv) eller (6 

                                                      
2 Jäv och beroende-Enkät om miljö-och hälsoskydd i kommunerna 2015 
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kap- 25 § p. 5)…”det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet till hans opartiskhet i frågan”…(delikatessjäv). Vad gäller 

livsmedelslagstiftningen så framgår det av förordning (EG) nr 882/20043  bland annat att det 

inte får föreligga någon intressekonflikt för den personal som utför den offentliga kontrollen, 

och att de behöriga myndigheterna (i Sverige Livsmedelsverket) ska kontrollera detta. 

 

 

Maria Mattsson   Michael Öhman 

Naturvetarna   Sveriges Ingenjörer 

 

 

Thomas Nylund 

Sveriges Arkitekter 

                                                      
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 

kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 
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