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Täktverksamhet 
En undersökning av beslut om avgifter och nedsättning 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att utreda huruvida det råder en konsekvent hantering av 
tillsynsavgifter och ifall beslut om nedsättning tas på lika grunder. Tanken var att rapporten 
skulle kunna påvisa om verkligheten avspeglar lagstiftningen. 
 
Grunden till denna studie är frågeställningarna; 
1. Hur beslutar tillsynsmyndigheter om tillsynsavgifter? 
2. I vilken utsträckning beviljar tillsynsmyndigheter nedsättning av tillsynsavgiften? 
3. I vilken utsträckning begär verksamhetsutövare nedsättning av tillsynsavgiften? 
 
Begreppet täkt definieras som arbetsföretag vilket primärt syftar till att nyttiggöra det 
uttagna materialet. Detta sker antingen genom direktförsäljning eller i övrig verksamhet 
inom det egna företaget. Arbetet handlar endast om tillståndspliktiga täkter och i Sverige 
finns det omkring 2300 sådana igång. Tillsynsavgiften för täkterna ligger på omkring 800 
kronor per timme och i snitt läggs det enligt våra intervjuer tio timmar tillsynstid per täkt 
och år. Det sammanlagda beloppet på tillsynskostnader i Sverige ligger således på drygt 
arton miljoner kronor.  
 
Arbetet inleds med en teoridel där läsaren ges möjlighet att få en djupare förståelse för 
täkter, tillsynsavgifter, nedsättning och de lagrum som skall följas i samband med detta. 
Teorin grundas på litteraturstudier och samtal med sakkunniga. Följt av teorin kommer en 
undersökning som valdes att utföras genom intervjuer med ett visst antal kommuner, 
Länsstyrelser och verksamhetsutövare. Sammanställningen av intervjuerna blev grunden för 
det avslutande resultatet och de slutsatser som kunde tas av undersökningen.  
 
Resultatet av arbetet visar på att tillsynsmyndigheter fattar beslut om tillsynsavgifter och 
nedsättning på olika sätt och grunder. För att få en mer likvärdig hantering av frågorna 
skulle en tydligare och mer konkret lagstiftning behöva arbetas fram. Vi kunde också fastslå 
att Naturvårdsverket som har en tillsynsvägledande roll i sammanhanget inte verkar nå ut 
till de tillsynsansvariga då de flesta av dem inte vet om att Naturvårdverket tillhandahåller 
detta stöd. Det är många frågor som väcks efter att ha fullbordat denna studie och listan på 
förslag till framtida arbete kan därmed göras lång. 
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Quarries  
An investigation of decisions about reducing supervising fees 

Summary 

The purpose with this paper is to investigate whether there is a consistent handling of 
supervising fees and if decisions of reduction are taken on equal basis. The intention with 
the report is to show whether the reality reflects the legislation. 
 
The background to this paper is following three questions;  

1. On witch basis do authorities takes the decisions about supervising fees? 
2. The extent to which grants regulators reducing supervising fee? 
3. The extent to which requests the operator reduction of the supervising fee? 

 
The term quarry is defined as an operating company which primarily is aimed at utilizing 
the mined material. This can be done either by direct selling or in other activity within the 
company. This paper only deals with quarries that require permits and in Sweden there are 
about 2300 of those that are active. The supervising fee for the quarries amount to about 
SEK 800 per hour and according to our interviews the supervising takes ten hours per 
quarry on average. The total cost for supervising in Sweden is thus in excess of eighteen 
million crowns. 
 
The text consists of an introductory theoretical part where the reader can acquire a deeper 
understanding of quarries,  supervising fees, reduction of fees and the specific sections of 
law that are actual in this case. The theory is based on literature and discussions with 
experts. Then follows an investigation based on interviews with a number of municipalities, 
county administrative boards and operators. A summary of the interviews is the basis of 
the final result and the conclusions that can be drawn from this study. 
 
The result shows that authorities and municipalities decide about supervising fees and 
reduction in different ways and on different basis. To get a more equivalent handling of 
these issues a clearer and more concrete legislation is needed. We can also establish that 
Naturvårdsverket, which has a guiding role here, seems not to reach those responsible for 
supervising since most of them are not aware of this support, 
Many questions are raised after completing this paper and the list of suggestions for future 
work can thus be made long. 
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Förord 

 

Som avslutande kurs på lantmäteriingenjörsprogrammet Högskolan Väst i Trollhättan, har 

detta examensarbete på 15 högskolepoäng, genomförts tillsammans med WSP Group i 

Göteborg under våren 2012.  

Litteraturstudier, rapportskrivning och telefonintervjuer har vi utfört tillsammans. Telefon- 

eller mailkontakt tillämpades vid komplettering av frågorna. Här hade vi däremot enskilt 

ansvar för respektive intervju. Gemensamt har vi även tagit fram analys och slutsats. 

Till vår handledare på Högskolan Väst, Ulf Ernstsson, vill vi rikta ett varmt tack för att ha 
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med ett kritiskt öga och på så vis vässat våra kunskaper till det yttersta. 

Även ett stort tack till vår handledare Sara Hederos på WSP Group, som har hjälpt oss att 

bredda vårt kontaktnät. Utan denna hjälp hade vårt arbete fortskridit mycket långsammare.  

Vi vill även rikta ett tack till Jenny Malmkvist, miljökonsult för WSP Environmental i 

Västerås, som med sin insikt i täktverksamhet, hjälpt oss med de grundläggande idéerna för 

att arbetet skulle bli verklighet.  

De kommuner, Länsstyrelser och verksamhetsutövare som ställt upp på våra intervjuer vill 

vi tacka. Likaså till alla övriga som har bidragit med rådgivning av något slag som utmynnat 

till detta slutresultat av vårt examensarbete - Tack! 

Avslutningsvis vill vi tacka våra respektive, Björn Andersson och Rickard Winkvist, för ert 

tappra tålamod ni har haft med oss under våren. 

Stolta och rakryggade ger vi även oss själva en klapp på axeln – bra jobbat! 

 

Elin Andersson, Bäckefors 

Viktoria Ahl, Stora Höga 
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Nomenklatur 

FAPT förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

FBL fastighetsbildningslag  

FMH förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Fo Förordning 

JB jordabalk 

MB miljöbalk 

MKB miljökonsekvensbeskrivning 

MPD miljöprövningsdelegationen 

NJA nytt juridiskt arkiv 

NVL Naturvårdslagen 

RÅ regeringsrättens avgörande 

SBMI Sveriges bergsmaterialindustri 

 

 

 
 

Upplag = material som läggs upp med syfte att användas vid ett senare tillfälle 

Författning = samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter 

Lag = bindande bestämmelse med rättslig verkan. Utfärdas av riksdagen. 

Förordning = bestämmelse som utfärdas av regeringen. Bindande verkan. 

Föreskrift = skrift som utfärdas av viss myndighet. Bindande verkan. 

Allmänna råd = rekommendationer om hur en bestämmelse bör tillämpas. Vägledande 

men ej bindande. 

Tillsynsmyndighet = i denna C-uppsats avser detta kommuner och Länsstyrelser. 

Samrådskrets = den skara personer som berörs av den åtgärd vilken samrådet handlar om. 

Träda = ligga vilande, ingen aktivitet. 

Ballast = Sten-, grus- eller annat material som vanligtvis används till fyllnad 
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1 Inledning 

Täktverksamhetens omfattning och betydelse i korthet 
I vårt samhälle fattas politiska beslut om utbyggnad och underhåll av infrastruktur, 
bebyggelse samt industri. Detta leder bland annat till ett stort behov av ballastmaterial 
av olika slag. Branschen inom ballastproduktionen sysselsätter cirka 3000 personer. I 
siffror blir det ett värde av sex miljarder svenska kronor. Om även leveransen av 
material ut till kund inkluderas blir värdet istället nio miljarder kronor och då 
sysselsätts ända upp till 6000 personer. Produktionen av ballastmaterial i Sverige 
uppgick till 84,5 miljoner ton år 2009. Dessa siffror gör därmed bergmaterial till vår 
största industriprodukt.1 

1.1 Bakgrund 

För att få bedriva täkt av berg, naturgrus, odlingstorv eller andra jordarter krävs 
tillstånd2 av den myndighet vilken svarar för tillsynen i det län ansökan gäller. 
Täktverksamhet drivs vanligen i vinstsyfte och de som vill bedriva täktverksamhet 
önskar således en snabb och effektiv hantering av tillståndsprövningen. Enligt Jenny 
Malmkvist, miljökonsult på WSP (teknik- och konsultföretag) Environmental i 
Västerås, så är emellertid fallet sällan sådant och detta beror i regel på att 
tillsynsmyndigheter överlag har en pressad arbetssituation samt bristfälliga 
ansökningshandlingar. Jenny har arbetat med frågor som rör täktverksamhet i cirka tio 
år och är därför väl insatt i området. Flera verksamhetsutövare kan idag vittna om att 
hantering av begäran om nedsättning hanteras mycket olika tillsynsmyndigheter 
emellan. Något som även Jenny kan intyga. En del menar att det är självklart att sänka 
avgiften om täkten ligger i träda eller om verksamheten är mycket begränsad. Andra 
hävdar att det är så branschen fungerar, det vill säga att verksamhetsutövarna är med 
på noterna och att begränsade verksamheter inte utgör underlag för att sänka avgiften. 
För verksamhetsutövare med många täkter kan tillståndsmyndigheter som sätter ned 
avgiften i liten utsträckning resultera i stor ekonomisk belastning. 
 
I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter 
om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är 
bindande.3 Naturvårdsverket har en roll som tillsynsvägledare och skall se till att 
miljöbalken (MB) följs på ett likvärdigt sätt. Detta kan ske genom att de samordnar 
träffar för dem som arbetar med täkttillsynen, skapar nätverk etcetera.4  
 
De flesta verksamhetsutövare ifrågasätter ytterst sällan tillsynsmyndigheternas beslut 
om avgifter. De vill inte riskera att komma i olag med kommunen/Länsstyrelsen 
och/eller dra ut på de redan många gånger långa tillståndprövningarna. Av denna 
anledning är det passande att undersökningen utförs av personer som varken arbetar 
för kommun, Länsstyrelse eller verksamhetsutövare, det vill säga opartiskt. 

                                                 
1 Miljösamverkan Västra Götaland (2011) 
2 9 kap 1 § 3p MB 
3 www.naturvardsverket.se 
4 www.naturvardsverket.se 
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1.2 Syfte 

Studiens huvudsyfte handlar om hantering av tillsynsavgifter för täktverksamheter. 
Frågan är om det råder en konsekvent hantering av tillsynsavgifter i allmänhet, vad 
gäller nedsättning av avgifterna i synnerhet. Behandlas begäran av nedsättning på 
tillsynsavgifter gällande täkter lika oavsett om det är Länsstyrelse eller kommun som 
har tillsynsansvaret och sätts avgiften ned under likvärdiga förhållanden? Avspeglar 
verkligheten lagstiftningen?  
 
Studien ska vidare kunna fungera som ett underlag för utveckling och förbättring mot 
mer likvärdiga beslut om avgifter, tillsynsmyndigheter emellan. Genom att göra de 
parter som arbetar med frågorna medvetna om att det råder en icke konsekvent 
hantering av avgifterna kan detta vara ett första steg till förändring.  

1.3 Frågeställning 

Studien baseras till stor del på tre frågeställningar som har tagits fram tillsammans 
med Jenny Malmkvist, miljökonsult för WSP Environmetal i Västerås. Jenny har 
arbetat med frågor som rör täktverksamhet i cirka tio år och är därför väl insatt i 
området.  
 
Frågeställningar 
- Hur beslutar tillsynsmyndigheter om tillsynsavgifter? 
- I vilken utsträckning beviljar tillsynsmyndigheter nedsättning av tillsynsavgiften? 
- I vilken utsträckning begär verksamhetsutövare nedsättning av tillsynsavgiften? 

1.4 Avgränsning 

Studien handlar om täktverksamhet, där fokus ligger på de avgifter som 
tillsynsmyndigheterna tar ut för utfört arbete. Undersökningens tyngdpunkt ligger på 
hur avgifterna för just prövning och tillsyn av en täktverksamhet tas ut. Mer specifikt 
handlar det om huruvida myndigheterna tillämpar de författningar som stödjer olika 
beslut om tillsynsavgifter på ett likvärdigt sätt. Det finns olika slags täkter, vår studie 
ser endast på tillståndspliktiga sådana men även vattentäkter exkluderas. 
 
Vidare handlar studiens teoridel om frågeställningar och lagar som är gällande för 
nutiden. Tidigare författningar och kommande lagändringar har inte studerats.   
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

 
Studien kommer att baseras på en undersökning som skärskådar problematiken kring 
förfarandet av hantering av täktverksamhet med fokus mot nedsättning av avgifter.  
 
Arbetsprocessen kommer att ha följande etapper: 
 

- Utreda vad avgifter för täktverksamhet ska baseras på, enligt lagstiftningen. 
När bör ansökan om nedsättning bifallas? 
 

- Utvärdera vad sex utvalda kommuner samt tre Länsstyrelser grundar sina 
beslut om tillsynsavgifter och beviljande av nedsättningar på. Hanteras 
ärendena konsekvent och likvärdigt? (telefonintervjuer) 

 
- Intervjua fyra stycken verksamhetsutövare för att undersöka kunskaper om 

tillsynsavgifter.  
 

- Analysera ur tillsynsmyndighets respektive verksamhetsutövares perspektiv. 

2.2 Litteraturstudier 

Studien kommer att skrivas utifrån underlag från aktuella författningar (Miljöbalken, 
Avgiftsförordningar, Naturvårdverkets föreskrifter och allmänna råd), intervjuer (med 
kommuner och länsstyrelser), samtal med sakkunniga (företrädare för 
Naturvårdsverket, väl insatta konsulter) samt annan, i sammanhanget lämplig 
litteratur.  
 
Litteraturstudier utgör arbetets teoretiska faktadel. Kopplingar till dessa kan göras 
parallellt med hela arbetets gång. Studierna har gjorts utifrån lagtext (huvudsakligen 
MB), föreskrifter och förordningar (NFS 2000:8, NFS 1999:5, NFS 2002:16, Fo 
1998:940) , elektroniska dokument från Internet (Länsstyrelsens ”Information till dig 
som vill söka tillstånd om täkt”, Sveriges kommuner och Landstings ”Taxa inom 
miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning”, Naturvårdsverkets 
”Redovisning av regeringsuppdrag – Avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken” samt böcker i ämnet (Julstad Barbro ”Fastighetsindelning och 
markanvändning”). Slutsatserna har tagits bland annat med hjälp av utfall från 
intervjuer men även med inflytande av medarbetare på WSP som är insatta i området 
och som på något sätt arbetar med täkter. 

2.3 Intervjuer 

Frågeställningarna kommer att undersökas med hjälp av intervjuer. Intervjuerna består 
av nio frågor och de begränsas till att i normal samtalstakt ta cirka femton minuter. 
Intervjufrågorna har satts samman med stöd av handledare. De frågor som ställts till 
tillsynsmyndigheter har formulerats så att de blivit så kallade öppna frågor. Den 
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öppna frågetekniken valdes med avsikt att få fram icke styrd information, för att få en 
beskrivning som speglar tillsynsmyndigheternas uppfattning.5 De frågor som ställts till 
verksamhetsutövare var däremot ”ja eller nej”-frågor. Detta för att de skulle vara 
enklare att tyda. Omfattningen av frågor anpassades så att det i normal dialogtakt 
uppskattades ta mellan tio och femton minuter. För att vid behov få uttömmande svar 
har i vissa fall följdfrågor ställts. 
 
Sammanvägningen av intervjuerna gjordes dels genom att analysera varje intervju för 
sig men även genom att räkna ut procentsatser av jakande och nekande svar. För att 
kunna göra bra tolkningar av svaren har intervjuerna spelats in och skrivits ned. 
Inspelningarna har föregåtts av godkännande från samtliga av de intervjuade. För att 
få en god överblick sammanställdes svaren i en lättöverskådlig tabell. Utifrån denna 
kunde vi därefter dra våra slutsatser. 
 
Telefonintervjuerna spelades in för att möjliggöra en mer kvalitativ tolkning av svaren. 
Författarna har genomfört hälften av intervjuerna var. Syftet med intervjuerna var att 
få en bild av hur de tillsynsansvariga förhåller sig till tillsynsavgifter och framförallt i 
vilken utsträckning de beviljar nedsättning. Syftet var även att få en uppfattning 
huruvida de är medvetna om i vilka fall som nedsättning faktiskt bör bifallas. 
 
Telefon- eller mailkontakt tillämpades vid komplettering av frågorna. Författarna hade 
här enskilt ansvar för respektive intervjuer de höll. Varje svarande fick erhålla utdrag 
ur texten där dennes svar omnämndes. Svaranden har fått godkänna tolkningen av 
svaren innan arbetet offentliggjorts. För att se frågorna som ställts, se bilaga E, 
Frågeformulär tillsynsmyndighet. 

2.4 Urval 

Sverige är uppdelat i 290 kommuner. Dessa är i sin tur grupperade i landets 21 län. 
Studiens intervjuer kommer att riktas mot två kommuner och länsstyrelser i vardera 
tre län. Mot denna bakgrund bör tyngden av studiens resultat ses därefter. Då svaren 
från undersökningen kommer från knappt 2,1% av kommunerna och 14,3% av 
länsstyrelserna, är risken att svaren sammanfaller slumpvis stor.  
 
Länen valdes ut på grund av att de enligt Jenny Malmkvist, miljökonsult för WSP 
Environmental i Västerås, utmärker sig för att vara län som skiljer sig från övriga 
tillsynsmyndigheter vad gäller handläggande av täktverksamhet. Kommunerna inom 
respektive län valdes ut för att ha en bra geografisk spridning. Sistnämnda anledning 
gäller även tillvägagångssättet för hur verksamhetsutövarna valdes ut.  

2.5 Metodproblem 

Under studiens gång har flertalet oväntade vändningar varit nödvändiga. Studien har 
fått ta de riktningar som har krävts för att undersökningen ska ha kunnat fortskrida på 
ett tillfredställande sätt.  
 

                                                 
5 Engquist,  Anders (2007). s. 104 
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De första två intervjuerna gick exempelvis inte enligt plan varför resultatet av dessa 
fick raderas. I efterhand har kommunerna som de mindre lyckade intervjuerna hölls 
med fått fungera som pilotkommuner för vidareutveckling av intervjufrågorna. 
 
Ursprungstanken var vidare att intervjua medarbetare på WSP.  Konsultföretaget 
WSP hjälper bland annat verksamhetsutövare med ansökningshandlingar för 
täktverksamheter. Förhoppningen var att konsulterna även var insatta i det område 
som denna undersökning behandlar. Så var inte fallet skulle det visa sig och arbetet 
fick även här ta en något annan vändning. Intervjuerna fick efter denna insikt i stället 
hållas direkt med verksamhetsutövarna vilka var berörda täkthandläggare eller 
platschefer. 
 
Andra problem som kantat studiens väg har varit tekniska, såsom att ljudkvaliteten på 
inspelningarna varit dåliga i den bemärkelsen att ljudvolymen på majoriteten av 
uppspelningarna varit mycket låga. Vissa av de tillfrågade personerna var svåra att få 
tag på, varför oplanerat mycket tid har fått gå till att boka intervjuer.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Verksamhetens innebörd 

Täktverksamhet innebär brytning av naturmaterial. Berg-, grus och sandtäkter är 
vanliga typer men även täkter för morän, matjord, lera och torv hör till begreppet. Det 
material som bryts används oftast i samband med byggnationer, grundläggningar samt 
anläggningar av olika slag. Många gånger används även materialet för tillverkning av 
asfalt och betongframställning men även för växtförädling och energi.6 I Sverige finns 
det omkring 2300 täkter som bedrivs med tillstånd. Lite mer än hälften av dessa är 
grus-, sand eller moräntäkter. En fjärdedel är bergtäkter och resten är torv- och 
matjordstäkter.7  
 
Begreppet täkt definieras i förarbetena till Naturvårdslagen (NVL)8 som arbetsföretag 
vilket primärt syftar till att nyttiggöra det uttagna materialet. Detta sker antingen 
genom direktförsäljning eller i övrig verksamhet inom det egna företaget. Enligt 
utredningen är däremot uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan 
verksamhet inte täkt. 

3.2 Tillstånd och ansökan 

De flesta täktverksamheter anses vara miljöfarliga verksamheter.9 För att få bedriva 
täktverksamhet av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter krävs 
därmed tillstånd från Länsstyrelsen. Vid husbehovstäkter större än 10 000 ton 
naturgrus eller berg är det istället kommunen som lämnar ut tillstånd. 
Husbehovstäkter som maximalt tar ut 10 000 ton naturgrus eller berg är däremot 
befriad från tillståndsplikt. Detsamma gäller för torvbrytning som ej tar ut mer än 5 ha 
eller överstiger 50 000 m3 torv. För mer detaljer se Bilaga A.10  
 
Vid bedömning om en täkt kräver tillstånd ska hänsyn tas till det primära syftet med 
åtgärden. Om det exempelvis är att bygga en tunnel eller väg räknas åtgärden inte som 
en täktverksamhet, trots att åtgärden innebär bortforsling av ballast. Om åtgärden 
däremot går ut på att ta till vara på ballasten för att utgöra nytta för något (försäljning 
eller liknande) är denna tillståndspliktig.11 Ett annat exempel är om markägaren till en 
jordbruksfastighet tar sand för att gjuta en grund på den egna fastigheten fordrar inte 
detta tillstånd. Om samme ägare däremot skulle börja sälja sin sand så är han skyldig 
att ansöka om tillstånd för detta.12  
 
Ett tillstånd får endast utges om de villkor som finns uppräknande i 16 kap 3 § MB är 
säkerställda. För att få ett tillstånd måste ekonomisk säkerhet ställas av 
verksamhetsutövaren avseende efterbehandling och villkoren som är förenade med 

                                                 
6 www.mark.se  
7 www.naturvardsverket.se 
8 Prop 1964:148  
9 9 kap 1 § 3 p MB 
10 Ett kompendium om Miljöbalken (2010) 
11

Miljösamverkan Västra Götaland (2011) 
12 Julstad, Barbro (2010). s. 171 
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tillståndet för täkten. Denna säkerhet ska motsvara de kostnader som det innebär att 
iordningställa området efter det att täkten avslutats.  Stat, kommun, landsting och 
kommunalförbund behöver däremot inte ställa säkerhet.13  
 
Innan ansökan om tillstånd till täktverksamhet skickas in, ska verksamhetsutövaren 
utföra samråd. Samrådet går ut på att verksamhetsutövaren ska kontakta 
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet för att ta reda på om det finns några allmänna 
intressen som berörs och vilka som kan tänkas behöva blir kontaktade, den så kallade 
samrådskretsen. Om täkten är tänkt att utgöra ett uttag på mindre än 25 000 ton per år 
ska samråd ske med de enskilda som berörs av täkten, tillsynsmyndigheten samt 
Länsstyrelsen. Om det finns ett planerat uttag på mer än 25 000 ton per år anses täkten 
alltid medföra betydande miljöpåverkan som innebär att verksamhetsutövaren 
dessutom ska samråda med andra myndigheter, organisationer och allmänheten som 
anses vara berörda av täkten. Insamling av information om täkten såsom lokalisering, 
omfattning, utformning och miljöpåverkan som verksamheten kan tänkas medföra 
ska sammanställas innan samråd. Efter samrådet ska en samrådsredogörelse upprättas 
där närvaro, synpunkter och kommentarer dokumenteras.14  
 
När det planerade uttaget är mindre än 25 000 ton per år måste Länsstyrelsen göra en 
bedömning om verksamheten kan innebära en betydande miljöpåverkan med stöd av 
bilaga 2 i förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 1998:905. Vid 
bedömningen behöver de ha tillgång till samrådsredogörelsen. Om verksamheten 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan måste samrådskretsen utökas till att 
dessutom omfatta allmänhet, organisationer och berörda myndigheter. Om 
verksamheten inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan 
verksamhetsutövaren fortsätta att ta fram underlag för ansökan med en MKB. Denna 
ska resultera i en beskrivning av de faktorer som påverkas. Dessa blir därmed ett 
underlag för en sammanfattande bedömning av hur människor och miljö blir berörda 
av verksamheten. Om verksamheten antas utgöra en betydande miljöpåverkan ska 
man följa krav på innehåll enligt 6 kap 7 § MB. I övrigt avgör Länsstyrelsen vad som 
ska ingå i MKB:n. Oavsett om verksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller ej 
ska det alltid ingå vissa uppgifter i en tillståndansökan om täktverksamhet enligt 22 
kap 1 § MB. Det ska bland annat alltid finnas med ifylld ansökningsblankett, täktplan, 
karta och efterbehandlingsplan. För med detaljer se Bilaga B. Förutom MKB ingår 
även samrådsredogörelsen som en del av ansökan. Det finns ingen möjlighet att 
överklaga Länsstyrelsens bedömning om miljöpåverkan. Fullständig ansökan ska 
skickas till Länsstyrelsen i tio exemplar.15  
 
Som tidigare nämnts ska verksamheten alltid anses medföra betydande miljöpåverkan 
om det planerade uttaget är mer än 25 000 ton per år, som innebär att Länsstyrelsen i 
detta fall inte behöver fatta något särskilt beslut om detta.16 
 
Om verksamhetsutövaren inte hinner avsluta sin täkt innan tillståndet gått ut kan 
hon/han skicka in ansökan om ett så kallat förnyat tillstånd. Det fungerar likt en 
vanlig ansökan. Det enda som skiljer är att det ska redovisas vad som brutits och 

                                                 
13 9 kap 6a § MB, 16 kap 3 § MB 
14 Länsstyrelsen Västra Götaland 
15 Länsstyrelsen Västra Götaland 
16 Länsstyrelsen Västra Götaland 
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efterbehandlats hittills. Prövningstiden för att få ett förnyat tillstånd är beräknat till ca 
ett år.17  
 
Efter tio år från det att ett tillstånd vunnit laga kraft får tillståndsmyndigheten, helt 
eller delvis upphäva verksamheten. Tillståndet får även, om detta missbrukats under 
vissa förutsättningar, upphävas och förbjuda fortsatt verksamhet innan tio år har 
löpt.18 

3.3 Handläggning 

När de tio exemplaren av en fullständig ansökan om tillstånd mottagits av 
Länsstyrelsen kan handläggningen börja. Om det saknas vissa uppgifter i ansökan kan 
Länsstyrelsen begära komplettering av sökanden. När ansökan anses fullständig 
kungörs den i tidningen för att inhämta synpunkter inom en tidsbegränsning på tre 
veckor. Den sökande får senare ta del av synpunkterna för att få möjlighet att yttra sig 
och eventuellt anhålla ett offentligt möte. Därefter upprättar Länsstyrelsen ett förslag 
på beslut som skickas vidare till miljöprövningsdelegationen (MPD). Det är MPD som 
avgör om tillstånd kan beviljas eller ej. Vid bedömningen ska ställning tas till; hur 
viktigt är materialbehovet i förhållande till hur stor skada växt- och djurlivet kan 
tänkas ta? Vid prövningen ska bland annat de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB 
tillämpas det vill säga kunskapskravet, försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik, 
lokalisering, hushållnings och kretslopp, ansvar och stoppregeln.19  
 
Kunskapskravet säger att den som bedriver verksamhet (i detta fall en täkt) ska inhämta 
den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och 
olägenheter.20  
 
Försiktighetsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska vidta försiktighetsmått som 
behövs för att undvika olägenhet eller skada avseende människors hälsa och miljö. 
Detta gäller för såväl miljöstörningar (ex. buller, damm) som för värdefulla natur- och 
kulturmiljöer samt hushållning med naturresurser, energi och material.21  
Bästa möjliga teknik talar om att all teknik som används vid utformning, underhåll, drift 
och avslutning av verksamheten (täkten) ska vara industriellt möjlig att använda inom 
branschen ur teknisk och ekonomisk synpunkt.22  
 
Krav på lokalisering tillämpas för att avgöra om platsen där verksamheten är tänkt att 
utövas är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål (se 1 kap 1 § MB) och 
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB. Med andra ord ska val av plats utses så 
att minsta intrång görs avseende människors hälsa och miljö. Detta gäller oavsett om 
det är frågan om ny verksamhet eller utökning/omprövning av befintlig sådan.23  
 

                                                 
17 Länsstyrelsen Västra Götaland 
18 24 kap 3 § MB 
19 Länsstyrelsen Västra Götaland 
20 2 kap 2 § MB 
21 2 kap 3 § MB 
22 2 kap 4 § MB 
23 2 kap 6 § MB 
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Hushållning och kretslopp säger att verksamhetsutövaren ska använda råvaror och energi 
så effektivt som möjligt och ta vara på att använda möjligheterna till återvinning och 
återanvändning. I första hand ska man använda energikällor som är förnybara.24 
 
Ansvar innebär att verksamhetsutövaren ansvarar för att skador och olägenheter som 
uppkommit i miljön avhjälps. Detta ansvar gäller tills det att skadan faktiskt har 
åtgärdats det vill säga även om verksamheten upphört kvarstår ansvaret för att 
bekosta avhjälpning av skador som orsakats på grund av verksamheten.25  
 
Stoppregeln säger att man har rätt att ingripa på en verksamhet när balkens övriga regler 
inte skapar ett tillräckligt skydd mot farlig åtgärd/verksamhet. Regeringen har dock 
möjlighet under vissa omständigheter rätt att medge dispens från stoppregeln.26  
 
Om ett tillstånd medges av MPD innebär detta också att MKB och säkerhet är 
godkända. Beslut om tillstånd kungörs sedan i tidningen och beslutet kan också 
därmed överklagas till Miljödomstolen.27 För att få en översiktlig bild av 
handläggningens gång, se Bilaga C. 

3.4 Tillsyn 

”Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som meddelats 
med stöd av miljöbalken.”28  
 
Som ett led i att bland annat följa de nationella och regionala miljökvalitetsmålen 
”God bebyggd miljö”, ”Myllrande våtmarker”, ”Levande sjöar och vattendrag” och 
”Grundvatten av god kvalitet” krävs en myndighet som kan stå för tillsyn av 
täktverksamhet. Miljökvalitetsmålen är därför vägledande vid prövning och tillsyn av 
täktverksamhet.29  
 
Allmänt om tillsyn för täktverksamhet regleras i Miljöbalkens 26 kap MB. De 
myndigheter som är ansvariga för tillsyn av täktverksamhet skall fortlöpande följa upp 
att verksamhetsutövarna bedriver sin verksamhet i enlighet med den lagstiftning, 
villkor och andra övriga förpliktelser som är gällande.  
 
Det är i första hand Länsstyrelserna i respektive län som har ansvar för tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet (där täktverksamhet är inkluderat). Om kommunerna önskar 
att ta hand om tillsynen själva för sina täktverksamheter, kan de begära att få överta 
detta ansvar. Dock måste Länsstyrelserna göra en bedömning om aktuell kommun har 
tillräckligt med kompetens och resurser för att klara av vad som krävs för att agera 
som tillsynsmyndighet.30 
 

                                                 
24 2 kap 5 § MB 
25 2 kap 8 § MB 
26 2 kap 9 § MB 
27 Länsstyrelsen Västra Götaland 
28 www.lansstyrelsen.se 
29 26 kap 1 § MB  
30 26 kap 3 § MB 
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Dokumenten som ligger till grund för tillsynen är täkttillståndet, 
verksamhetsutövarens ansökningshandlingar, godkänd täktplan, efterbehandlingsplan 
samt kontrollprogram. Tillsynsmyndigheterna kan också behöva följa vissa 
begränsande villkor som tagits fram av bland andra Naturvårdsverket och Boverket. 
Dessa är vanligtvis utformade som normer och fungerar som riktlinjer. 31 Det finns 
villkor som har blivit så vanliga i dessa sammanhang att man har valt att alltid tillämpa 
dem, så kallade standardvillkor. Skulle det inkomma klagomål till tillsynsmyndigheten 
från exempelvis kringboende som menar på att de upplever att ljudvolymerna är 
störande så bör klagomålen avvisas, såvida verksamhetsutövaren kan visa att de inte 
överskrider normerna. Tillsynsmyndigheten har dock anledning att alltid ta upp frågan 
som klagomålen gäller och ta upp en diskussion om det är möjligt att vidta åtgärder 
för det som klagomålen rör.32  

3.4.1 Tillsyns- och föreskriftsrådet 

Till sin hjälp för en effektiv tillsyn enligt miljöbalken, har tillsynsmyndigheterna ett 
samrådsorgan för just detta – Tillsyns- och föreskriftsrådet. Rådet som administrativt 
är knutet till Naturvårdsverket är ett samråds- och samverkansorgan för 
myndigheternas arbete i frågor som rör just tillsyn och föreskrifter enligt 
miljöbalken.33  

3.4.2 Egenkontroll 

Egenkontroll är ett förebyggande arbete som utförs av en verksamhetsutövare. Syftet 
är att planera och ha kontroll över den egna verksamheten för att minska hälso- och 
miljöpåverkan. Egenkontrollen innefattas av fyra delmoment; att planera, genomföra, 
följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt. Naturvårdsverket tillhandahåller 
dokument för vägledning för egenkontrollen.34  

3.4.3 Naturvårdsverkets roll – tillsyn 

Naturvårdsverket är en myndighet i Sverige som ska överblicka miljöns välmående 
och miljöarbetets tillstånd. De ska dessutom samordna, följa upp och utvärdera 

arbetet kring landets miljömål där myndigheter samverkar.
35

 
 
Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledningen när det gäller tillämpning av 
miljöbalken. Denna vägledning ska bidra till att säkerställa syftet med MB. 
Tillsynsvägledningen uppdelas i stöd och råd, samordning samt uppföljning och 
utvärdering. 
 
Stöd och råd utges såväl muntligt som skriftligt och handlar om hur MB tillämpas i 
tillsynsarbetet. I skriftlig form finns detta på webben men också som allmänna råd, 
handböcker, faktablad och nyhetsbrev. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att de 
anordnar, alternativt deltar, på kurser och seminarier och informerar via telefon och e-
post. 
 

                                                 
31 Miljösamverkan Västra Götaland (2011) 
32 Miljösamverkan Västra Götaland (2011) 
33 www.tofr.nu 
34 www.naturvardsverket.se 
35 www.naturvardsverket.se 
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Naturvårdsverket vill dessutom stödja samordning av den operativa tillsynen med 
syftet att tillsynsmyndigheterna ska tillämpa miljöbalken på ett likvärdigt sätt. Detta 
ska kunna ske i form av deltagande i nätverk och kampanjer. 
 
Enligt myndigheten själv undersöker de även hur väl den operativa tillsynen fungerar 
och hur man kan hitta alternativ för att eventuellt förbättra den. Detta gör att de kan 
bli bättre på att tillsynsvägleda.36 

3.5 Avgifter 

3.5.1 Årliga avgifter 

När Länsstyrelsen bär ansvaret för tillsynen över tillståndspliktiga täkter ska avgifter 
för prövning och tillsyn betalas enligt Fo 1998:940 och miljöbalkens 27 kap. Det är 
regeringen eller den tillsynsmyndighet som av regeringen har utsetts som får meddela 
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn.37 För att få 
bedriva en tillståndspliktig täkt som anses vara miljöfarlig verksamhet, ska en fast 
(årlig) avgift betalas till Länsstyrelsen. Denna skall baseras på tillåtna 
produktionsmängd eller motsvarande som finns i tillhörande tillstånd. Alla som är 
skyldiga att betala avgift ska lämna de uppgifter som behövs för att avgifternas storlek 
skall kunna bestämmas. Uppgifterna skall lämnas till den myndighet som står ansvarig 
för tillsynen.38 Om en anläggning omfattar flera verksamheter så skall avgiften betalas 
med det högsta belopp som anges för någon av verksamheterna, med ett tillägg på 25 
% av summan av de belopp som anges för de övriga. Det totala tillägget ska dock inte 
uppgå till mer än 30 % av det högsta avgiftsbeloppet. För verksamheter som ingår i en 
och samma verksamhetsgrupp skall tillägget dock inte betalas.39  
 
De årliga avgifterna skall börja betalas så fort ett tillstånd till en verksamhet är taget i 
anspråk. Om verksamheten inte längre drivs så kan däremot betalningen inte behöva 
erläggas.40 Skulle en verksamhet överlåtas under ett avgiftsår men verksamheten i 
övrigt fortsätter oförändrad och fakturering har skett så bör inte avgiften betalas 
tillbaka. Har betalning däremot inte skett före överlåtelse så skall två separata fakturor 
tillskapas de två verksamhetsutövarna. Beloppen skall baseras på den tid vilken de har 
haft verksamheten i sin ägo.41 Om en verksamhet har upphört bör avgift debiteras för 
den tid då verksamheten faktiskt varit i drift.42  
 
Årsavgifterna till Länsstyrelserna skall täcka kostnader för:43 

- Tillståndsprövning – miljödomstolarnas och länsstyrelsernas kostnader  

- Operativ tillsyn – tillsynsarbete (exempelvis tillsynsbesök, provtagning 
etcetera) 

- Registerhållning – kostnader för förvaltning, support och drift av sitt 
dataregister 

                                                 
36 www.naturvardsverket.se 
37 MB 27 kap 1 § 
38 27 kap 3 § MB 
39 2 kap 3 § Fo 1998:940 
40 www.naturvardsverket.se 
41 NFS 2000:8 2 kap 5 § 5 st  
42 NFS 2000:8 2 kap 5 § 6 st  
43 www.naturvardsverket.se  



Täktverksamhet 
En undersökning av beslut om avgifter och nedsättning 

 

 12 

- Tillsynsvägledning – samtliga kostnader i samband med detta  
 
Om Länsstyrelsen har tillsynsansvaret skall denna som sagt täcka kostnader för både 
prövning och tillsyn.

44
 Har Länsstyrelsen däremot överlåtit tillsynen till kommunen skall 

ett annat, lägre belopp betalas till Länsstyrelsen då deras ansvar i och med överlåtelsen 
endast utgörs av prövning. Exempel: Länsstyrelsen har tillsynsansvaret och den totala 
årsavgiften (prövning och tillsyn) uppgår till 10 500 kronor. Hela summan skall gå till 
Länsstyrelsen. Har tillsynsansvaret lämnats över till kommunen skall däremot summan 
delas upp enligt följande: 3150 kronor betalas till kommunen (för tillsynen) och 7350 
kronor betalas till Länsstyrelsen (för prövningen). För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 10.11 eller 10.20 i bilagan till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ska avgiften betalas enligt nedan. Torvtäkter hamnar 
utanför tabellen då avgiften för dessa alltid är 1000 kronor, enligt punkt 10.10 i 
samma bilaga. Avgiften skall betalas det efterföljande kalenderåret från och med att 
tillstånd till verksamheten har givits. 
 
Tabell 3:1 Utdrag ur bilaga till Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

1 med 875 kronor (L) eller 610 kronor (K), om tillståndet gäller för mindre än  
1 000 ton 

2 med 1 300 kronor (L) eller 910 kronor (K), om tillståndet gäller för minst 1 000 
ton men mindre än 5 000 ton 

3 med 1 750 kronor (L) eller 1 225 kronor (K), om tillståndet gäller för minst 5 000 
ton men mindre än 10 000 ton 

4 med 4 375 kronor (L) eller 3 060 kronor (K), om tillståndet gäller för minst  
10 000 ton men mindre än 50 000 ton 

5 med 10 500 kronor (L) eller 7 350 kronor (K), om tillståndet gäller för minst  
50 000 ton men mindre än 200 000 ton 

6 med 17 500 kronor (L) eller 12 250 kronor (K), om tillståndet gäller för minst 
200 000 ton 

 
L = Länsstyrelsen har tillsynsansvaret. K = Kommunen har tagit över tillsynsansvaret. 
Samtliga belopp ovan skall utgå till Länsstyrelsen.  

 
Så här ser principen ut enligt Fo 1998:940, men eftersom att föreskrifter om avgifter 
för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn får meddelas av 
kommunalfullmäktige, kan kommunernas tillsynsavgifter variera.45 Prövningen ansvarar 
Länsstyrelsen alltid för oavsett om kommunen tagit över tillsynsansvaret eller inte. 
Som redan poängterats så bestämmer kommunerna själva tillsynsavgiften för de 
verksamheter de har tillsyn över. Oavsett om det gäller tillståndspliktiga eller 
husbehovstäkter.46  
 

                                                 
44 Ett kompendium om Miljöbalken (2010) 
45 27 kap 1 § MB 
46 Miljösamverkan Västra Götaland (2011) 
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3.5.2 Timavgifter 

För tillsyn över täkter enligt 12 kap miljöbalken får Länsstyrelsen, förutom den årliga 
avgiften, ta ut en så kallad löpande avgift. Denna skall betalas med 800 kronor för varje 
hel timme handläggningstid. Handläggningstiden innefattas av arbete såsom 
beredning, föredragning och fattande av beslut beträffande verksamheten.47 I 
handläggningstiden får tillsynsmyndigheten inte inkludera sådana avgifter som skall 
falla under årsavgiften. Sådana arbetsmoment är exempelvis kontorsgöromål, 
administration, kopiering, distribution av handlingar, diariehantering, arkivering 
etcetera.48 I handläggningstiden skall heller inte räknas in sådan restid som vid ett och 
samma resetillfälle överskrider två timmar.49 
 
Skulle timdebitering avse ett större antal timmar än vad som är normalt för en viss typ 
av ärende så bör Länsstyrelsen särskilt underrätta verksamhetsutövaren om detta. 50 

3.5.3 SKL’ riskklassificieringsmodell 

Somliga kommuner tillämpar en riskklassificeringsmodell som Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL) har tagit fram vid bedömning om avgifternas storlek. Modellen 
heter ”Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning”. Denna är tänkt 
att utgöra ett stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens 
område. Skriften är ett förslag som bygger på en så kallad risk- och 
erfarenhetsbedömning för bland annat miljöfarlig verksamhet och är ett underlag för 
att besluta tillsynsavgifter med mera, som motsvarar den tillsynstid som myndigheten 
lägger ner på varje enskild verksamhet. Modellen är uppbyggd i tre steg. Det är möjligt 
att endast tillämpa det första steget, som byggs på schabloner och fasta årliga avgifter. 
För en fortsatt tillämpning av modellen går man vidare till steg två där en 
riskbedömning görs. Vid steg tre läggs även en erfarenhetsbedömning till. I de sista 
två stegen är det de lokala förutsättningarna och verksamhetsutövarens erfarenheter 
av egentillsyn som spelar en avgörande roll. För att tillämpa steg två och tre måste 
man ha tagit hänsyn till steg ett.51 

3.5.4 Skatter 

Den som ska bedriva täktverksamhet kan komma att behöva betala skatt för uttaget 
från täkten. I detta fall skall vederbörande vara registrerad hos Skatteverket.  
 
Grus (dock inte morän) är skattepliktigt. Det är regeringen som har infört denna skatt 
på naturgrus och i dagsläget uppgår den till tretton kronor per ton uttaget naturgrus. 
Skatten ska leda till att främja en god hushållning med naturgrus och fungera som ett 
slags påtryckningsmedel för att öka användningen av bergkross.52  

3.5.5 Nedsättning avgifter 

Begäran om nedsättning hanteras olika från fall till fall beroende på rådande 
omständigheter. Tillsynsmyndigheternas beslut grundas på bedömningar och tolkningar. 

                                                 
47 NFS 1999:5 1 §  
48 NFS 2000:8 till 9 kap 1 §  
49 NFS 1999:5 1 § 3 st.  
50 NFS 2000:8 till 9 kap 1 § 
51 Sveriges Kommuner och Landsting, (2010) 
52 www.lansstyrelsen.se  
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Det finns i dagsläget ingen konkret vägledning att utgå ifrån för detta ändamål.53 I det 
enskilda fallet och med hänsyn till prövningens omfattning, tillsynsbehovet eller annan 
särskild omständighet, får miljödomstol eller förvaltningsmyndighet sätta ned eller 
efterskänka den avgift som beslutats.54 Om avgift erlagts för kalenderår och 
verksamheten upphör under denna period kan beslut om nedsättning beviljas i 
efterhand för den tid vilken verksamheten ej bedrevs. Det återbetalade beloppet bör ej 
utgå med ränta.55 Om beslut om avgift ändras avseende ett belopp så bör 
mellanskillnaden återbetalas snarast.56  
 
Tillsynsmyndigheten bör göra en skälighetsbedömning rörande det arbete som har 
lagts ned i förhållande till den avgift som anses täcka det arbetet. Skulle detta belopp 
vara onormalt högt i förhållande till liknande arbete bör avgiften sättas ned till skäligt belopp. 
Om flera små och likartade anläggningar prövas vid samma tillfälle bör nedsättning kunna 
tillämpas. Dels är det här fråga om minskat myndighetsarbete samt att full avgift kan 
anses motverka sitt syfte. Skulle en verksamhets tillsynsarbete vara väsentligt mycket lägre än 
normalfallet bör tillsynsavgiftens storlek sättas ned för att avspegla detta. Nedsättning av 
timavgift bör endast ske i mycket specifika fall, till exempel vid sjukdom eller om det beror på 
någon annan anledning där det är uppenbart att det är oskäligt att kräva betalning. 
Avgifter som understiger 300 kronor bör, om inte andra skäl talar emot detta till exempel 
om någon sätter i system att inte betala räkningar, efterskänkas.57 

3.5.6 Miljösanktionsavgifter 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet kan av tillsynsmyndigheten åläggas att 
betala särskild avgift (miljösanktionsavgift) till staten. Detta kan exempelvis bli 
gällande om verksamhetsutövaren åsidosätter eller bortser från villkor och 
bestämmelser som tillståndet har gjorts villkorat av. Storleken på 
miljösanktionsavgiften skall grundas på överträdelsens allvar och betydelsen av den 
bestämmelse som överträdelsen avser. Den skall dock uppgå till minst 1000 kronor 
och högst 1 000 000 kronor. För vägledning av belopp se bilaga till förordning 
1998:960 om miljösanktionsavgifter. Beslut om miljösanktionsavgift skall delges den 
skyldige och beloppet skall betalas inom trettio dagar efter att delgivning ägt rum, om 
inte annat har bestämts av tillsynsmyndigheten.58  

3.5.7 Beloppens storlek 

Hur tillsynsmyndigheterna beslutar om avgifter och i vilken utsträckning de beviljar 
nedsättning skiljer sig dels beroende på om det är kommun eller Länsstyrelse som är 
tillsynsmyndighet, men också beroende på vilken kommun som agerar beslutsfattare. 
Länsstyrelsernas tillsynsavgifter inkluderas i deras årsavgifter som regleras i den tabell 
vilken återfinns i avgiftsförordningen 1998:940. 
 

                                                 
53 Ingrid Johansson-Horner handläggare på Naturvårdsverket enheten för tillsynsvägledning och annan 
vägledning, telefonsamtal den 4 april 2012. 
54 Ett kompendium om Miljöbalken (2010) 
55 NFS 2000:8 2 kap 5 § 6st  
56 NFS 2000:8 9 kap 1 §  
57 NFS 2008:9 9 kap 3 §  
58 NFS 2002:16 
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Om kommunerna tagit över tillsynen kan avgiften variera med tanke på att 
kommunfullmäktige har möjligheten att besluta om en egen taxa.59 Enligt underlag 
från intervjuerna som kommer i nästa avsnitt, kan tillsyn för en täkt där verksamhet 
bedrivs ta mellan fem till nitton timmar per täkt och år. Faktorer som i regel avgör hur 
många timmar det tar att utföra tillsyn för en täkt är omfattning, storlek och typ. För 
att förstå beloppens storlek finns i bilaga D ett exempel på detta. 

                                                 
59 27 kap 1 § MB 
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4 Resultat 

4.1 Norrbotten län 

4.1.1 Kiruna kommun 

Personen som intervjuas är en man i 55-årsåldern och har sedan 1990 arbetat på 
Kiruna kommun som miljöinspektör. Han är ensam om att hantera tillsynen för 
täktverksamhet vid deras kontor. 
 
Kommunen har idag tillsyn över tretton stycken täkter som består av en dolomittäkt, 
en bergtäkt, två stycken moräntäkter, åtta stycken grustäkter samt en större grustäkt 
för husbehov. Dessutom har de en bergtäkt som har fått tillstånd men som inte är 
påbörjad. Uppskattningsvis läggs 0,5-10 timmar per täkt och år vad gäller tillsyn. En 
täkt som ligger i träda och har gjort det sedan tidigare verksamhetsår, kräver inte lika 
mycket tillsynstid som en där verksamhet bedrivs. En annan faktor som påverkar tid 
för tillsyn är storleken på själva verksamheten. 
 
I Kiruna kommun tillämpas inte SKL’s riskklassificeringsmodell. De har diskuterat 
fram en egen metod som grundar sig på typ, storlek, läge och risk för att bestämma 
avgiftens storlek. Tillsynsavgiften ligger på 800 kronor per timme vad gäller 
täktverksamhet. 
 
Den svarande tillfrågas om han kan ge ett exempel på anledningar till att bevilja 
nedsättning. En anledning till att bevilja nedsättning av tillsynsavgiften är enligt 
Kiruna kommun exempelvis om man inte räknar med att bedriva någon verksamhet 
under en längre tid. Begreppet längre tid innebär då cirka fem år, med tanke på att ett 
tillstånd för att bedriva en täkt sträcker sig upp till tio år. Fler omständigheter kommer 
han inte på.  
 
På en fråga om det är en orsak att sätta ned tillsynsavgiften om den skulle ligga högre 
än normalt, svarar Kiruna kommun instämmande att det kan vara en anledning till att 
lyfta frågan om nedsättning. Vad gäller om nedsättning bör beviljas på grund av 
verksamhetsutövarens sjukdom, anser svaranden att det kan vara en orsak till att sätta 
ned avgiften, dock under förutsättning att det leder till att någon verksamhet inte kan 
bedrivas. När det gäller att sätta ned tillsynsavgiften på grund av att en 
verksamhetsutövare har flera anläggningar inom samma område (det vill säga inom 
samma grop) blir svaret;  
 
”Sedan några år tillbaka är de anläggningar som brukar ingå i täktverksamhet som 
krossverk, sorteringsverk, upplag med mera oftast inbakade i tillståndet och ger inget 
"påslag" på tillsynsavgiften.” 
 
Under sin tid som miljöinspektör på Kiruna kommun har den svarande aldrig varit 
med om att en verksamhetsutövare begärt nedsättning. Han har aldrig funderat på om 
det finns tillräckligt med stöd i lagar och förordningar vad gäller beslut om 
nedsättning av tillsynsavgifter. 
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4.1.2 Arvidsjaur kommun 

Intervjun hålls med en kvinna i 35-årsåldern som har arbetat som miljöinspektör för 
kommunen i cirka nio år. I dagsläget har hon ensam tillsyn över sjutton stycken 
täktverksamheter, men som inom kort kommer att bli nitton stycken. Det är 
naturgrus-, morän- samt bergtäkter som hon utför tillsyn över. 
I snitt lägger man åtta till tio timmar per täkt och år vad gäller tillsyn i Arvidsjaur 
kommun och detta sker vartannat år.  
 
Arvidsjaur kommun tillämpar inte SKL’s riskklassificeringsmodell. De använder sig av 
en annan metod, där avgiften indelas i kategorier. Kategorierna grundar sig efter hur 
mycket tillstånd som ges för respektive täkt samt vad det är för typ. Avgiften i deras 
kommun är i dagsläget 800 kronor per timme, som grundar sig på de faktiska 
kostnaderna de har. Denna är samma för all tillsyn de bedriver enligt MB. 
 
I Arvidsjaur kommun har nedsättning av tillsynsavgiften beviljats vid ett tillfälle. 
Orsaken till detta var en täkt som verksamhetsutövaren inte hade varit inne och brutit 
i sedan tillståndet beviljats. Av den anledningen sattes tillsynsavgiften ned till två 
timmar per år. I detta fall var det verksamhetsutövaren som hade begärt 
nedsättningen. 
 
I ett annat fall begärde en verksamhetsutövare nedsättning med motivet att de inte 
tänkte bedriva verksamhet där under ett år. Dock hade de varit och brutit i täkten 
tidigare. Verksamhetsutövaren var även osäker på om de skulle fortsätta att bryta i 
täkten efter denna planerade trädan. I detta fall avslogs denna begäran, dels för att 
kommunen redan upprättat en tillsynsplan och dels för att ett års träda är en relativt 
kort tid för en täkt där man varit inne och brutit i, enligt svaranden. Om den 
planerade trädan skulle vara under betydligt längre tid än ett år hade kommunen 
eventuellt sett annorlunda på situationen. 
 
Utöver de två nämnda fallen har det varit flertalet verksamhetsutövare som tagit upp 
frågan om nedsättning men dock med fokus på själva taxan. Detta är något som 
kommunen aldrig har beviljat hittills, åtminstone inte under hennes tid. 
 
När det gäller att sätta ned en tillsynsavgift som är högre än normalfallet, har 
kommunen möjlighet att göra detta genom deras egen taxa. Dock har denna situation 
aldrig uppstått för just täkter under den tid som den svarande har arbetat för 
kommunen. 
 
Arvidsjaur kommun har idag ingen verksamhetsutövare som har flera anläggningar 
inom samma område (det vill säga inom samma ”grop”). Enligt den svarande skulle 
det vara en orsak till att bevilja nedsättning för tillsynsavgiften, men det är en fråga de 
får behandla närmare om det skulle bli aktuellt. Däremot skulle de inte bevilja 
nedsättning på grund av en verksamhetsutövares sjukdom. 
 
 
Den tillfrågade anser att det saknas tydliga riktlinjer för att räkna ut själva timavgiften 
för tillsyn samt vad dessa timmar ska täcka (vilka arbetsmoment som ska sättas under 
exempelvis ett visst arbetsmoment.) Informanten arbetar också med livsmedel. Inom 
detta område är det lättare att räkna ut detta. 
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4.1.3 Länsstyrelsen Norrbotten län 

Intervjun med Länsstyrelsen i Norrbotten Län genomförs med en man i 45-årsåldern. 
Han har arbetat som handläggare på miljöskyddsenheten i tolv år. Utöver honom är 
det ytterligare en person som arbetar med tillsynsfrågor vid deras kontor. 
 
I dagsläget har Länsstyrelsen tillsyn över trettio stycken täktverksamheter i tre 
kommuner; Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Typerna av täkter de har tillsyn 
över är berg, grus, sand samt morän. Uppskattningsvis lägger de ner sexton timmar 
per täkt och år på just tillsyn av dessa verksamheter. De tar ut en fast årlig avgift 
utifrån förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. 
 
Företrädaren för Länsstyrelsen i Norrbotten Län tillfrågas om han kan tala om under 
vilka omständigheter det skulle vara aktuellt att bevilja nedsättning avseende 
tillsynsavgiften. Spontant blir svaret att han inte kommer på något exempel för 
tillfället och är osäker på om det ens finns möjligheter till detta i lagen med tanke på 
att man ska förhålla sig till denna.   
 
Personen som håller intervjun ger istället några exempel på eventuella omständigheter 
för eventuell nedsättning av tillsynsavgiften, för att höra hur Länsstyrelsen i 
Norrbottens Län ser på detta. Med tanke på att den svarande är osäker på om det 
finns något lagstadgat kring detta blir samtliga svar nedan endast ur ett hypotetiskt 
perspektiv. Om en täkt legat i träda under en längre tid skulle det hypotetiskt sett vara 
en orsak att studera frågan närmare, dock endast om det kommer in en begäran om 
detta. De har heller inga motiv för att en tillsynsavgift skulle sättas ned under den 
omständigheten att skulle vara högre än normalfallet. Detta på grund av att det 
vanligtvis inte regleras riktigt så hos dem. Hypotetiskt sett skulle det vara en orsak om 
tillsynsavgiften skulle ligga högre än vad man kan motivera, med dock om det som sagt 
finns lagrum för detta. När det är frågan om att sänka tillsynsavgiften på grund av att 
flera anläggningar ligger inom samma område svarar han ”nej”. Vad gäller nedsättning 
på grund av ”verksamhetsutövarens sjukdom” kan detta eventuellt vara en fråga att 
lyfta hypotetiskt sett, om det fanns lagrum för detta enligt den tillfrågade. 
 
Det har aldrig varit någon verksamhetsutövare som begärt nedsättning under 
svarandens tid som handläggare. Däremot har han hört talas om att Arvidsjaurs 
kommun, som har tagit över tillsynen för täktverksamhet, har haft 
verksamhetsutövare som gjort detta men han vet inte hur utgången blev. 
 
När vi frågar om han tycker att det finns tillräckligt med stöd i lagen vad gäller 
nedsättning av tillsynsavgiften blir svaret att han inte vet om det finns någon sådan lag 
för dem att tillämpa. Han har aldrig varit med om det. Om det hade funnits lagrum 
för detta hade han visserligen tillämpat det. För Länsstyrelsens del regleras avgifter 
utifrån avgiftsförordningen, säger han. Här är det de tillståndsgivna mängderna som 
avgör hur stor den årliga avgiften blir. 
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4.2 Örebro Län 

4.2.1 Örebro Kommun 

Örebro kommun företräds av en manlig svarande som arbetar som miljöinspektör. 
Han är 60 år och har haft sin nuvarande tjänst i 37 år.  
 
I Örebro kommun har endast en person hand om tillsynen av totalt nitton täkter. 
Täkterna består mestadels av grustäkter men även en del bergtäkter. Svaranden 
uppskattar att han lägger cirka 200 timmar per år på tillsynsarbetet för de täkter han 
har tillsyn över. Fördelat på nitton täkter blir det i snitt ca 10,5 timmar per täkt och år. 
I Örebro kommun tillämpar man inte SKL´s riskklassificeringsmodell som grund vid 
bedömning om avgifters storlek. Svaranden menar att avgiften istället baseras på hur 
mycket verksamhetsutövaren ges tillstånd att bryta och handläggningskostnaden ligger 
på 750 kronor per timme.  
 
Nedsättning beviljas i de fall en täkt ligger vilande. Här finns ingen specifik tidsram 
för hur länge verksamheten skall ha varit i träda innan nedsättning beviljas, utan så 
fort det inte bedrivs någon verksamhet så sätts avgiften ned. Om avgiften skulle bli 
högre än i normalfallet kan han inte besvara om avgiften skulle sättas ned då han 
under sina 37 verksamma år aldrig varit med om att detta har hänt. Skulle däremot 
nedsättning begäras ”på grund av sjukdom” så skulle detta kunna vara en möjlig 
anledning för beviljande av nedsättning. Detta har dock heller aldrig hänt men 
svaranden tänker sig att om sjukdomen resulterar i en vilande täkt, är det en anledning 
till nedsättning. Om en och samma verksamhetsutövare har flera anläggningar inom 
ett och samma område svarar han nej på att det skulle kunna bli fråga om någon form 
av nedsättning eller reducerad avgift. 
 
Svaranden har aldrig varit med om att en verksamhetsutövare har begärt nedsättning. 
På frågan om han anser att det finns tillräckligt med stöd i lagen för honom att fatta 
skäliga och rättvisa beslut i fråga om tillsynsavgifter och nedsättning blir svaret att han 
”tror att det finns stöd för att ta dessa beslut.” Han menar att han inte har upplevt 
några problem direkt. 

4.2.2 Askersunds kommun 

Efter telefonkontakt med Askersunds kommun bokades en tid för intervju. Några 
dagar efter hörde kommunen av sig via e-post igen och talade om att de var tvungna 
att avboka intervjun på grund av andra saker som var tvunget att prioritera. Ett flertal 
förslag på nya tider för intervju skickades via e-post. Efter detta har kommunen inte 
hört av sig igen. På grund av vår tidsbegränsning på tio veckor fanns ingen tid att 
invänta på att de skulle besvara detta. Av denna anledning uteblev intervjun med 
Askersunds kommun. 

4.2.3 Länsstyrelsen Örebro län 

Via mailkontakt med Länsstyrelsen i Örebro Län visade det sig att de hade överlåtit all 
tillsyn över täktverksamheter till kommunerna. På grund av detta fanns ingen 
anledning att boka in en tid för intervju med Länsstyrelsen i just det länet. Däremot 
väcktes en nyfikenhet kring varför de valt att agera på detta sätt? Det beslutades att 
ringa upp dem och ställa frågan vad de tror anledningen är till att tillsynsansvaret 
överlåtits till samtliga kommunerna? Spontant svarade de att de tror att det beror på 
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att Länsstyrelsen i detta län arbetar mycket med tillsynsvägledning. Detta sker genom 
att handläggarna i länet får träffas och lyfta viktiga frågor genom diskussioner och 
delta i nätverk. En annan orsak kan vara ett sätt för att skapa fler arbetstillfällen vilket 
i sin tur ger en intäkt till kommunen. Ytterligare saker som eventuellt kan ha påverkat 
denna situation är politiska beslut och antalet täktverksamheter i respektive kommun. 
Det är upp till kommunerna själva att begära om få ta över detta ansvar. Därefter är 
det Länsstyrelsen i sin tur som gör en bedömning om kommunen har tillräckligt med 
resurser för att klara av att ta över tillsynsansvaret och detta är något som 
kommunerna i Örebro Län levt upp till med tanke på hur det ser ut i dagsläget.   

4.3 Gävleborgs Län 

4.3.1 Hudiksvall kommun 

Intervjun med Hudiksvall kommun hålls med en 48-årig man som har tjugofyra års 
erfarenhet av sitt arbete som miljöinspektör. Svaranden har ensam hand om 
tillsynsarbetet för de i kommunen 40 täkterna som till största del består av bergtäkter, 
några enstaka grustäkter samt ett tiotal moräntäkter. Uppskattningsvis lägger man 
mellan åtta och tio timmar per täkt och år på tillsynsarbetet. 
 
I Hudiksvall kommun uppgår kostnaden för handläggning till 800 kronor per timme 
men man tillämpar inte SKL´s riskklassificeringsmodell vid bedömning om avgiften. 
Denna är istället satt utifrån kommunens egen taxa. 
 
Vid frågan om under vilka omständigheter som ansökan om nedsättning skulle kunna 
beviljas blir det spontana svaret att det endast gäller de täkter där tillstånd beviljats - 
men verksamhet aldrig påbörjats. Det vill säga att man inte har ”öppnat gropen” eller 
ens ”tagit dit några maskiner”. I dessa fall utgår ingen tillsynsavgift eftersom att det 
enligt svaranden inte finns någon verksamhet att ha tillsyn över. Nedsättningen i 
beskriven situation har gjorts på kommunens initiativ och är alltså inte föranledd av en 
ansökan om nedsättning. Svaranden är tydlig med att poängtera att det endast är ett 
fåtal gånger som en verksamhetsutövare har ansökt om ett täkttillstånd och sedan inte 
utövat någon verksamhet. Det är ytterst sällsynt att det kommer in begäran om 
nedsättning överhuvudtaget. 
 
Vi går vidare med själva nedsättningen och frågar om det skulle kunna bli tal om 
reducerad avgift i de fall som de inser att tillsynsavgiften skulle bli högre än i 
normalfallet. Här blir svaret ”nej”. Likaså fås ett tvärt ”nej” på frågan om nedsättning 
eller någon annan form av reduktion av tillsynsavgiften skulle bli aktuell om en 
verksamhetsutövare har flera anläggningar inom samma område. Skulle svaranden få 
en ansökan om nedsättning på grund av sjukdom så vet han inte riktigt hur han skulle 
behandla den ansökan. ”Det vågar jag inte svara på” medges det. Den tillfrågade 
uppger även att det inte är han som handläggare som bestämmer. Han har aldrig varit 
med om detta scenario och vill inte ta ställning till det. Avslutningsvis menar han att 
”eventuellt om det är frågan om små täkter där en enstaka person har tillstånd över 
täkten, då skulle man eventuellt kunna behandla frågan”. 
 
Om täkten ligger i träda sätter inte Hudiksvall kommun ned tillsynsavgiften. 
Svaranden berättar att begäran om nedsättning på grund av vilande verksamhet har 
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kommit in men att det inte är något som de har beviljat. Vi frågar om det spelar någon 
roll hur länge som täkten ligger i träda men även här blir svaret ”nej”. 
 
Avslutningsvis ställs en fråga till informanten huruvida han anser att det finns 
tillräckligt med stöd i lag och förordningar för att kunna fatta beslut om avgifter. 
Saknar han något och vad skulle det kunna vara? Här uppstår en tystnad uppkommen 
av eftertänksamhet. ”Hmm, det kan jag inte svara på. Det är rättspraxis från domar 
som är grunden till hur vi agerar idag.” 

4.3.2 Gävle kommun 

Gävle kommun företräds av en manlig svarande som med sina 56 år har tjugoåtta års 
erfarenhet av arbetet som miljöinspektör. Han har ensam hand om tillsynsarbetet över 
de sexton stycken tillståndspliktiga täkterna. Det läggs i snitt 6,25 timmar på vardera 
täkt vilka utgörs av sju stycken berg-, fyra stycken grus/sand-, fyra stycken morän-, 
samt en matjordstäkt.  
 
Vad gäller SKL´s riskklassificeringsmodell svarar miljöinspektören att det tidigare har 
gjorts ett försök att tillämpa modellen men att de i dagsläget jobbar utifrån ett eget 
system för handläggning per timme ligger enligt detta system på 874 kronor.  
 
Verksamhetsutövare skickar sällan in begäran om nedsättning. Likaså är nedsättning 
mycket ovanligt. Svaranden berättar att den matjordstäkt som kommunen i dagsläget 
har tillsyn över däremot var en sådan täkt som hade ”hamnat i en tokig grupp” enligt 
kommunens egna avgiftssystem. Tillsynsavgiften sattes av den anledningen ned. Han 
tycker att det är svårt att svara på den här frågan då de inte har några direkta kriterier 
att utgå ifrån. Om en täkt skulle ligga i träda skulle det inte bli fråga om nedsättning. 
Det har hänt att bergtäkter har legat i träda under längre perioder men trots detta har 
en tillsynsavgift tagits ut.  
 
Om en verksamhetsutövare, enligt den tillfrågade, skulle ha flera anläggningar inom 
ett och samma område skulle full avgift få betalas för huvudverksamheten och 25 % 
av totalbeloppet för de resterande anläggningarna. Se förordning 1998:940. 
 
Vad gäller frågan om nedsättning skulle bli aktuell på grund av sjukdom svarar den 
tillfrågade att han får svara hypotetiskt då denna situation aldrig uppkommit. 
Svaranden menar att det hypotetiskt sett skulle kunna bli aktuellt om det handlar om 
mindre täktverksamheter och där enskilda personer har del i verksamheterna skulle 
drabbas av sjukdom. 
 
Svaranden säger att de egentligen bara har ett stöd som han känner till och det är att 
de får göra en egen taxa. Taxan får i stort sett utformas hur som helst för att sedan 
prövas och eventuellt överklagas. Men i och med att det är en bedömningsfråga kan 
han ändå tycka att vägledning om i vilka fall man bör sätta ned tillsynsavgiften saknas. I 
varje enskilt fall får han i dagsläget sätta sig ned med kollegor och chefer och 
tillsammans gå igenom avseende hur han ska och bör handla. Svaranden ger exempel 
på hur denna vägledning skulle kunna utformas; ”om man har varit långvarigt sjuk 
och kan uppvisa intyg eller om det handlar om ett ytterst litet uttag så ska avgiften 
sättas ned med hälften eller 25 %. Likaså om täkten har legat i träda under ett visst 
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antal dagar etcetera”. I vissa avseenden tycker han att det är ett magert underlag för att 
kunna fatta skäliga beslut om tillsynsavgifter och nedsättning. 

4.3.3 Länsstyrelsen Gävleborgs län 

För Gävleborgs län svarar en manlig enhetschef, 53 år gammal, som har haft sin 
befattning i sex år. I dagsläget är det ingen specifik person som har tillsynsansvar över 
länsstyrelsens tjugoåtta tillståndspliktiga täkter. Ordinarie handläggare som har arbetat 
med dessa frågor är på väg att gå i pension och när vi pratar med enhetschefen är en 
rekryteringsprocess igång. Svaranden uppger att mellan pensionsavgång och 
nyanställning så är det han själv som har ansvar för tillsynen. 
 
Gävleborgs länsstyrelse lägger cirka femton timmar per täkt och år och avgiften består 
endast av en årlig avgift. Denna skall täcka den årliga tillsynen samt prövningen för 
verksamheten. Årsavgiften styrs av förordningen 1998:940.  
 
Vid frågan om när nedsättning av en tillsynsavgift skulle kunna bli aktuell menar 
svaranden på att om en verksamhetsutövare har ett tillstånd som tillåter en viss 
produktion, så skall denne också betala den årliga avgiften eftersom att det inte bara är 
den operativa tillsynen som ingår i denna avgift utan även alla kostnader som uppstår i 
samband med prövningen. Enhetschefen förklarar att det inte är ovanligt att man har 
en separat avgift för prövningen men att den i detta fall inkluderas i den årliga 
avgiften.  
 
Skulle en verksamhet ligga i träda så skulle detta dock kunna vara en möjlig anledning 
för att sätta ned avgiften. Det är däremot väldigt sällsynt och även om verksamheten 
skulle vara mycket begränsad så skulle nog inte Länsstyrelsen sätta ned avgiften. 
Svaranden tar upp detta med att även prövningen skall täckas i årsavgiften varför han 
menar att årsavgift ändå utgår.  
 
Sjukdom är inte en anledning för att sätta ned tillsynsavgiften och det skulle heller inte 
bli någon reduktion på avgiften om en och samma verksamhetsutövare har flera 
anläggningar inom samma område. ”Våra avgifter bygger på tillståndsgiven 
produktion, man kan inte ha två olika tillstånd för samma verksamhet. Har du ett 
tillstånd betalar du den avgiften, i det fall man har flera tillstånd för olika delar av en 
grop betalar man avgift för vart och ett av tillstånden.” 
 
Avslutningsvis vill vi veta om svaranden tycker att det finns tillräckligt med stöd i 
lagen för att kunna fatta skäliga och välgrundade beslut om tillsynsavgifter och 
nedsättning. Svarande anser att en definition av kriterier för nedsättning i 
förordningen inte vore helt fel. 
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4.4 Sammanställning tillsynsmyndighet 

När intervjuerna var sammanställda, upprättades en tabell över utfallet; 

Tabell 4:1 Utfall intervjuer tillsynsmyndigheter, källa: Underlag från intervjuer 

 

 
Förklaring alternativ: 
a.) Nedsättning möjlig vid träda 
b.) Nedsättning möjlig om verksamhetsutövare (VU) har flera anläggningar inom 

samma verksamhetsområde 
c.) Nedsättning möjlig om tillsynsavgiften skulle bli högre än i normalfallet 
d.) Nedsättning möjlig om den begärs på grund av sjukdom 

 
Efter samtliga intervjuer avslutats kunde det konstateras att det fanns olika 
tillämpningar vad gäller beslutande av kostnader för tillsyn kommunerna och 
Länsstyrelserna emellan. Ingen av kommunerna tillämpade SKL’s 
riskklassificeringsmodell. Länsstyrelserna hade en gemensam fast, årlig timavgift för 
tillsyn, med tanke på att har förordning (Fo) 1998:940 att förhålla sig till.  
 
Vad gäller hur mycket tid tillsynsmyndigheterna lade ner på tillsyn var skillnaderna 
stora. Orsakerna till detta kan vara många – typ, storlek, omfattning. 
 
Större delen av de tillfrågade ansåg att träda var en anledning till att behandla frågan 
om nedsättning av avgiften. Endast Gävle kommun och Hudiksvall kommun svarade 
nej på denna fråga. 
 
Utfallet på frågan om en nedsättning är möjlig om verksamhetsutövare har flera 
anläggningar inom samma verksamhetsområde blev – 50/50, det vill säga 50 % 
svarade ja och 50 % nej.  
 

KMN/LST h/täkt 
& år 

Kr/h Tillämpar 
SKL´s 
modell 

a.) b.) c.) d.) Utsträckning 
verksamhetsutövare 
begär nedsättning 

Saknar stöd i 
lag som 
beslutsunderlag 

Lst 
Norrbotten 

16 800 --- Ja Nej Ja Ja Aldrig erfarit Vet ej 

Kiruna 
kmn 

4,75 800 Nej Ja Ja Ja Ja Aldrig erfarit Vet ej 

Arvidsjaur 
kmn 

9 800 Nej Ja Ja Ja Nej Sällsynt Ja 

Örebro 
kmn 

10,5 750 Nej Ja Nej Vet 
ej 

Ja Aldrig erfarit Vet ej 

Lst 
Gävleborg 

15 800 --- Nej Nej  Nej Sällsynt Ja 

Hudiksvall 
kmn 

9 800 Nej Nej Nej Nej Ja Sällsynt Vet ej 

Gävle  
kmn 

6,25 874 Nej Nej Ja Ja Ja Sällsynt Ja 
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Större delen av personerna som intervjuades svarade ”ja” på möjligheten att sätta ned 
tillsynsavgiften om den skulle bli högre än i normalfallet. Örebro kommun svarade 
”vet ej” på denna fråga medan Hudiksvall kommun svarade ”nej”. 
 
Den vanligaste orsaken till att bevilja nedsättning av tillsynsavgiften var på grund av 
verksamhetsutövarens sjukdom, under förutsättning att det i sin tur leder till att ingen 
verksamhet bedrivs. Endast Arvidsjaur kommun svarade ”nej” på den frågan. 
 
Hälften av de tillfrågade kommunerna/Länsstyrelserna anser att det är mycket 
sälltsynt att någon verksamhetsutövare begär nedsättning och andra hälften svarar att 
detta aldrig har inträffat. 
 
Fyra stycken av de tillfrågade svarar ”vet ej” när frågan ställs om de tycker att det 
saknas stöd i lagar och förordningar angående nedsättning av tillsynsavgiften. Två 
kommuner svarar ”ja” på denna fråga. 

4.5 Verksamhetsutövare 

Samtliga tillfrågade verksamhetsutövare var män. Dessa var antingen täkthandläggare 
eller platschefer. Intervjuerna tog i snitt åtta minuter och frågeformuleringarna 
anpassades till att vara ja eller nej-frågor. För exakt frågeunderlag, se bilaga E, 
Frågeformulär verksamhetsutövare. Samtalen spelades in för att möjliggöra en mer 
kvalitativ tolkning av svaren.  
 
Syftet med frågorna var att få en bild av hur verksamhetsutövaren ser på nedsättning 
av tillsynsavgiften. Syftet var även att få en känsla huruvida de är medvetna om i vilka 
fall som nedsättning är aktuellt.  
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4.6 Sammanställning verksamhetsutövare 

Tabell 4:2 Utfall intervjuer tillsynsmyndigheter  

Verksamhetsutövare Antal 
täkter 

Typ 
av 
täkter 

Känner 
till 
SKL´s 
modell 

a.) b.) c.) d.) Begärt 
nedsättning 

Swerock, SYD Ca 
15 st.  

Berg 
och 
grus 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Swerock, VÄST 8-9 
st.  

2 
grus, 
övriga 
berg 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Swerock, Sörmland 4 st. 2 
berg, 
2 grus 

Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

NCC Ballast, 
ÖST 

Ca 
100 
st. 

Ca 30 
berg, 
övriga 
grus 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Förklaring alternativ: 
a.) Nedsättning bör vara möjlig vid träda 
b.) Nedsättning bör vara möjlig om VU har flera anläggningar inom samma 

verksamhetsområde 
c.) Nedsättning bör vara möjlig om tillsynsavgiften skulle bli högre än i 

normalfallet 
d.) Nedsättning bör vara möjlig om den begärs på grund av sjukdom 

 
De tillfrågade hade alltifrån fyra upptill 100 stycken verksamheter och samtliga av 
dessa bestod av berg- och grustäkter. 
 
Endast en av de fyra tillfrågade visste vad SKL’s riskklassificeringsmodell var för 
något, men var dock inte väl insatt i detta. 
 
Tre av de tillfrågade ansåg att man bör få beviljat nedsättning under den 
omständigheten att en täkt ligger i träda och samtliga fyra tycker att man bör få 
beviljat nedsättning om en verksamhetsutövare har flera verksamheter inom samma 
verksamhetsområde (inom samma grop). Alla svarade även ”ja” på frågan att man ska 
få beviljat nedsättning av en tillsynsavgift som ligger högre än normalfallet. Vid det 
sista alternativet, att en tillsynsavgift ska sättas ned på grund av en 
verksamhetsutövares sjukdom blev resultatet 50/50 - två stycken sade ”ja” och två 
svarade ”nej”. Vid frågan om någon av de tillfrågade verksamhetsutövarna själva 
begärt nedsättning av tillsynsavgiften vid något tillfälle svarade endast NCC Ballast 
Öst jakande på detta.  
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5 Diskussion 

Naturvårdsverket har i uppgift att dels vara tillsynsvägledande men också att se till att 
MB följs på ett likvärdigt sätt. De skall genom att anordna träffar och skapa nätverk 
mellan tillsynsansvariga, upprätthålla en dialog dem emellan för att de skall kunna 
erhålla ett erfarenhetsutbyte. Vi anser att det är bra att det finns ett organ som har en 
samordnande roll då författningar i detta sammanhang är så pass flexibla och då 
mycket handlar om bedömningsfrågor från fall till fall. Eftersom en minoritet av de 
intervjuade tillsynsmyndigheterna uppger att de känner till Naturvårdsverkets roll och 
därför heller inte har deltagit i någon träff eller är med i något nätverk, verkar det som 
att Naturvårdsverket har misslyckats med sitt uppdrag inom tillsynsarbetet för 
täktverksamheter. Detta kan vara en av anledningen till att vår hypotes stämmer. 
Givetvis måste myndigheten prioritera sina ansvartaganden men med tanke på utfallet 
av intervjuerna borde frågan om nedsättning av tillsynsavgiften för täktverksamheter 
vara en aktuell prioritering. 
 
Majoriteten av de tillfrågade tillsynsmyndigheterna svarar ja på frågan om nedsättning 
kan bli aktuell om en täkt skulle ligga vilande. Däremot har de olika syn på hur länge en 
täkt ska ligga/har legat i träda för att nedsättning ska vara aktuell. Någon kommun 
drar gränsen vid fem år medan en annan säger att tiden inte spelar någon roll. Den 
sistnämnda kommunen sätter alltså ned avgiften så fort det inte bedrivs någon 
verksamhet i täkten, dessutom på eget initiativ.  
 
Bortsett från Naturvårdsverkets tillsynsvägledande roll torde problematiken även bero 
på att det inte finns någon tydlig och konkret författning som skall följas. Begäran 
hanteras i dagsläget olika beroende på att det från fall till fall är en tolknings- och 
bedömningsfråga huruvida begäran skall komma att gå igenom eller inte. I vilken 
utsträckning en verksamhetsutövare får nedsatt sin tillsynsavgift av olika anledningar 
borde inte, som det i dagsläget ser ut, ha med den geografiska lokaliseringen att göra. 
Det ska inte vara så att man har ”tur” för att man bor i ett län där en 
kommun/Länsstyrelse lättare beviljar nedsättning av tillsynsavgiften respektive ”otur” 
för att man bor i ett län där man aldrig tillämpar nedsättning av denna avgift. Det 
borde vara en självklarhet att tillämpningen ser lika ut oavsett lokalisering. 
 
Vi anser att det föreligger ett behov av att arbeta fram tydligare och mer konkreta 
författningar för att kommuner ska agera på ett likvärdigt sätt. Den skulle exempelvis 
kunna innefatta att om en täkt ligger i träda ett visst antal dagar ska begäran om 
nedsättning alltid beviljas. Om en enskild verksamhetsutövare är sjuk i ett visst antal 
dagar och detta kan intygas så skall en viss procent av tillsynsavgiften sättas ned. Flera 
kommuner reducerar avgiften för verksamhetsutövare som har flera anläggningar 
inom ett och samma område. Här behöver definitionen område konkretiseras. Någon 
tillsynsmyndighet säger att de har satt ned avgiften för de anläggningar som inte är 
huvudverksamheten då de legat 0,5-1 km ifrån varandra. En annan anser att de ska 
ligga inom samma ”grop” för att frågan skall bli aktuell. Vi ställer oss även frågande 
till varför inte kommunerna har samma krav på sig att tillämpa den förordning som 
länsstyrelserna följer.  
 
Förutom tydligare riktlinjer i författningar verkar det att Naturvårdsverket behöver se 
över och utvärdera sin roll som tillsynsvägledande organ. Av intervjuerna att döma 
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verkar det som att de behöver medvetandegöra tillsynsansvariga runt om i landet om 
att de fungerar som stöd i dessa frågor. En av de tillfrågade tillsynsmyndigheterna 
menade på att de i dagsläget inte visste vem de skulle rådfråga och en annan svarade 
på samma fråga att deras bedömningar görs ihop med chefer och kolleger. Hade de 
känt till Naturvårdsverket hade det funnits mycket tid och därmed pengar att spara. 
Pengar som annars verksamhetsutövaren får betala. 
 
Inte en enda av de tillfrågade kommunerna/Länsstyrelserna svarar att de tycker att det 
finns tillräckligt med stöd i lag och förordningar som beslutsunderlag i fråga om 
tillsynsavgifter och beviljande av nedsättning. Flera svarar att de inte vet om det finns 
tillräckligt med stöd. Någon svarar att det enda stöd de känner till är att de i 
kommunen får upprätta en egen taxa och att de utifrån denna får göra som de själva 
bestämt. En annan svarande kommun jobbade även med livsmedelstillsyn. Denna 
menar på att det finns mycket att hämta därifrån då de upplever det lättare att fatta 
beslut på redan satta grunder. Några av de intervjuade tillsynsmyndigheterna menar 
att de gärna skulle se tydligare riktlinjer, liknande de vi nämnt i föregående stycke. Vad 
som är intressant är att ingen av de tillfrågade känner sig helt säker på denna fråga och 
ingen ger ett direkt ja. Man kan ställa sig frågan om varför det tas fram modeller, 
föreskrifter och allmänna råd om ytterst få använder eller ens läser dem? 
 
En verksamhetsutövare undrade varför inte kommunerna kan tillämpa samma 
riktlinjer som Länsstyrelserna. De drog en parallell till svensk bilprovning. Det spelar 
ingen roll vart i landet man besiktar sin bil, avgiften grundas på samma faktorer och är 
därmed enhetlig. Svaranden undrar varför inte kommunerna kan ha samma system 
och detta är en fråga som väcker flera tankar.  
 
Flera av verksamhetsutövarna känner till att avgiften bör bli lägre om tillsynsansvaret 
överlämnas från Länsstyrelse till kommun. De har dock upplevt motsatsen, nämligen 
att avgiften blir högre. Det vore intressant att ha haft med detta i åtanke under 
intervjuerna med kommunerna för att se hur de försvarar detta faktum. Med tanke på 
att nedsättning rent hypotetiskt sett skulle kunna beviljas i 67% av de gånger som 
ansökan kommer in är det svårt att förstå att verksamhetsutövare inte begär 
nedsättning i högre grad. Många av de tillsynsansvariga som vi intervjuat hade aldrig 
varit med om att begäran om nedsättning kommit in. Detta bekräftas även vid 
intervjuerna med verksamhetsutövarna då endast en av fyra uppger att de någon gång 
begärt nedsättning. Vi fick en känsla av att verksamhetsutövare tror att den avgift som 
är satt är den som gäller och att den redan har prövats varför begäran om nedsättning 
av olika orsaker är lönlöst. Andra anledningar till varför de begär nedsättning i så liten 
grad verkar vara att de inte vill offra tid som de kan lägga på sin verksamhet samt att 
de inte vill komma i olag med tillsynsmyndigheterna.  
 
Verksamhetsutövare som har sina tillståndspliktiga täkter i Kiruna kommun kan 
känna sig nöjda. Av de kommuner och Länsstyrelser som vi har intervjuat är Kiruna 
den kommun som i störst grad sätter ned tillsynsavgiften av olika anledningar och då 
är det inte heller föranlett av ansökningar utan kommunen sätter oftast ned avgifterna 
på eget initiativ. 
 
Vem bär ansvaret för att nedsättning av tillsynsavgiften för täktverksamhet inte 
hanteras lika i Sverige - Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, kommunerna, 
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verksamhetsutövaren? Svaret på denna fråga är svår att fastställa. Men en sak är säker 
– tydligare riktlinjer i förordningar och föreskrifter är något som skulle underlätta för 
samtliga tillsynsmyndigheter. Det är en viktig grundsten som behöver förbättras för 
att få en röd tråd vad gäller tillämpningen. Fler och tydligare ramar skulle möjliggöra 
en mer enhetlig tillsyn regionalt sett. Vi tror även att alternativ nummer tre till viss del 
kan stämma. Verksamheter som har med att MB att göra är många och variationsrika. 
Naturvårdsverket kan därför inte alltid se till att samtliga områden efterföljs. 
Prioriteringar är ett måste för att de ska få struktur i sin roll som tillsynsvägledande 
myndighet. Vi vill poängtera att nästa gång de diskuterar sin planering, är 
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS) 2000:8 en föreskrift som bör prioriteras att jobba 
vidare med. Naturvårdsverket behöver även bli bättre på att informera 
tillsynsmyndigheter, framförallt kommuner, om deras vägledande roll. Endast en av 
kommunerna som vi intervjuade kände till att Naturvårdsverket var tillsynsvägledare.  
 
Det är svårt att fastställa en specifik felande länk i sammanhanget. Däremot tror vi att 
bristande diskussion kring ämnet har gjort att ingen heller har försökt att bidra till 
förbättring. Många av de intervjuade visste inte riktigt vad de skulle svara på frågan 
om de ansåg att det fanns tillräckligt med stöd i författningar. Det var även få som 
kände till Naturvårdsverkets roll i sammanhanget.  
 
Vi tror att skillnaderna i hantering av nedsättning, tillsynsmyndigheter emellan, kan 
bero på bristande stöd i lag, förordningar och föreskrifter. Vi kan även konstatera att 
det överhuvudtaget finns alldeles för magert med riktlinjer om nedsättning vad gäller 
tillsynsavgifter i dagens gällande författningar – dessa kan förbättras. 
Naturvårdsverket bör också bli bättre på att informera om sin roll och det stöd de 
kan/ska kunna tillfoga.  
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6 Slutsats 

Utifrån våra tidigare frågeställningar kan följande fastställas;  
 
Hur beslutar tillsynsmyndigheter om tillsynsavgifter? 
Om tillsynsavgifter beslutar tillsynsmyndigheter på olika sätt beroende på om det är 
Länsstyrelse eller kommun som har tillsynsansvaret. Detta beror på att länsstyrelser 
har striktare ramar för hur de ska besluta och vilka avgifter de får ta ut. Beslut om 
nedsättning ter sig olika Länsstyrelser emellan. Kommuner har däremot friare tyglar i 
detta avseende. Kommuner kan arbeta fram egna taxor och de har inga föreskrifter att 
följa. Detta är helt klart en av anledningarna till att kommunerna svarar väldigt olika 
på vad för situationer det är som skulle leda till en nedsättning av tillsynsavgiften. 
 
I vilken utsträckning beviljar tillsynsmyndigheter nedsättning? 
Utifrån underlag från de intervjuer vi har gjort kan vi fastställa att de kommuner och 
Länsstyrelser vi har intervjuat skulle kunna bevilja ansökan om nedsättning i 67 % av 
fallen. Det är däremot svårt att slå fast att fallet verkligen är sådant då detta endast är 
en hypotetisk siffra grundad på flera ”om” och ”utifall att”. ”Vi kan möjligtvis sätta ned 
avgiften om täkten har legat i träda i ett visst antal år” är ett exempel på ett svävande 
med vanligt svar. 
 
I vilken utsträckning begär verksamhetsutövare nedsättning? 
Enligt utfallet från våra intervjuer begär verksamhetsutövare nedsättning i liten grad. 
De önskar få in avgift nedsatt i en klar majoritet av de situationer vi nämner för dem 
men de ansöker ändå sällan om nedsättning. 
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7 Slutkommentar och framtida arbete  

Under arbetets gång har många tankar väckts. Vissa av dem har stillats ganska 
omgående medan andra har fått bero på grund av de avgränsningar vi av olika 
anledningar varit tvungna att sätta. Rapporten hade alltså kunnat utökas något 
ofantligt. I takt med att vi har lärt oss mer om ämnet har vi tydligare kunnat se vad 
som ytterligare hade varit bra att titta närmare på. När arbetets slutsatser är utarbetade 
kan därför följande förslag på framtida arbete fastslås; 
 
- Utreda Naturvårdsverkets roll i tillsynsarbetet och ta fram förslag på förbättringar 
för hur detta kan samordnas bättre. Hur skulle Naturvårdverket kunna 
medvetandegöra tillsynsansvariga om deras vägledande roll?  
 
- SKL´s klassificeringsmodell är bra men varför är det så få användare. En företrädare 
för en kommun menade att det hade gjorts försök att använda den men att den varit 
krånglig. Utred detta och ta fram förslag på förbättringar i syfte att öka användandet 
av modellen med mål att skapa bättre förutsättningar för enhetligare avgifter och 
beslut om nedsättning. 
 
- Utreda varför verksamhetsutövare begär nedsättning i så liten grad. Arbeta fram en 
modell för att informera verksamhetsutövare om deras ”rättigheter”.  
  
Vi anser att syftet med arbetet är uppfyllt. Huvudmålet var att utreda om det råder en 
konsekvent hantering av tillsynsavgifter för täktverksamheter i allmänhet och ur 
verksamhetsutövares perspektiv i synnerhet. Vidare var målet att undersöka om 
begäran om nedsättning hanteras lika tillsynsmyndigheter emellan och om avgiften 
sätts ned under liknande förhållanden. Vi anser inte att verkligheten till fullo avspeglar 
lagstiftningen. När du som läsare kommit till denna avslutande del har du fått erhålla 
en mångsidig uppfattning om hur den juridiska problematiken rörande täkter ser ut 
för såväl tillsynsmyndighet som verksamhetsutövare. För dig som är tillsynsmyndighet 
(kommun/Länsstyrelse) eller verksamhetsutövare kan detta fungera som ett underlag 
för utveckling och förbättring mot en mer likvärdig hantering av frågorna. 
Åtminstone kan arbetet förhoppningsvis hjälpa till att väcka en debatt och vara 
startgnistan till ett förändringsarbete mot en mer enhetlig tillsyn, likvärdiga avgifter 
samt nedsättning på lika grunder.  
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Bilaga A:1 

A. Utdrag ur bilaga till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899)  

Bilaga 

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga 

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller 

anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §. 

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning har 
följande innebörd. 

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. 

B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kommunala 
nämnden. 

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer av ett 

EU-direktiv. 

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siffror och 

ett snedstreck anger den eller de EU-rättsakter som har relevans för tillstånds- eller 
anmälningsplikten (EU-koder). EU-koderna har följande innebörd. 

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av 

spilloljor(7), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/76/EG(8), 

85/337-1: bilaga 1 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt(9), senast 
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG(10), 

85/337-2: bilaga 2 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt(11), senast 

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG(12), 

91/157: rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och 

ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen(13), senast ändrat genom 
kommissionens direktiv 98/101/EG(14), 

91/271: rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av 

avloppsvatten från tätbebyggelse(15), senast ändrat genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1882/2003(16), 

91/689: rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(17), 

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
166/2006(18), 

96/59: rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av 
polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)(19), 

96/61: rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade 

åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(20), senast ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006(21), 

99/13: rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av 

utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska 

lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar(22), senast ändrat genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG(23), 
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99/31: rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall(24), 

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1882/2003(25), 

00/53: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 

2000 om uttjänta fordon(26), senast ändrat genom rådets beslut 2005/673/EG(27), 

00/76: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 

2000 om förbränning av avfall(28), 

01/80: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 

2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora 
förbränningsanläggningar(29), senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG(30), 

02/96: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 

(WEEE)(31), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/108/EG(32), 

06/12: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om 
avfall(33), och 

06/21: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 

om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 

2004/35/EG(34). 

Varje verksamhetsbeskrivning börjar med en sifferkod som syftar till att underlätta 
identifieringen av de olika verksamhetsbeskrivningarna. 

 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.  

Berg, naturgrus och andra jordarter 

B e 85/337-1 10.10 Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte  

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 

2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

B e 85/337-1 10.11 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. 

B e 85/337-2 10.20 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 

naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte  

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
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4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 

avslutad. 

C 
  

10.30 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 

naturgrus (totalt uttagen mängd). 

C e 85/337-2 10.40 Täkt för markinnehavarens husbehov av  

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

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

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

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 

verksamheten 

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) 
om vissa torvfyndigheter, eller 

2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

C 
  

10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 

eller andra jordarter  

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

C 
  

10.60 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 

bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv 

per kalenderår. 

   
Råpetroleum, naturgas och kol 

A e 85/337-1 11.10 Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som 

anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

B e 85/337-1 11.20 Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 
som avses i 11.10. 

C e 85/337-2 11.30 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

   
Malm och mineral  

A e 85/337-1 13.10 Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral 

eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 10.10–10.40. 

A e 85/337-2  13.20 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1985q620x_lopnr188
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96/61 om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30. 

B e 85/337-2  

96/61 

13.30 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 

provändamål. 

A e 85/337-2 13.40 Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 13.50. 

B e 85/337-2 13.50 Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 

malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

B e 85/337-1  

96/61 

13.60 Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 

   
Annan utvinningsindustri  

C e 85/337-2 13.70 Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20. 
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B. Vad en ansökan om täkttillstånd ska innehålla enligt 
checklista av Länsstyrelsen i enlighet med 22:1 MB 

 

VAD EN ANSÖKAN OM TÄKTTILLSTÅND SKA INNEHÅLLA  
 

(se 22 kap. 1 § MB)  

 

• Ifylld ansökningsblankett  

• Uppgifter om sökande: namn, företag, organisationsnummer/personnummer, adress, 

telefon mm  

• Fastighetsbeteckning och fastighetsägare  

• X- och y-koordinater  

• Ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållande-na på platsen, 

total och årlig produktion samt användningen av råva-ror, andra insatsvaror och 

ämnen samt energianvändning  

• Karta som visar täktens verksamhetsområde (t ex kan den ekono-miska kartan 

användas som underlag)  

• Täktplan, ritning över området för den planerade verksamheten med gräns för 

brytning och verksamhetsområdet.  

• Efterbehandlingsplan, verksamhetsområdet så som det planeras att utformas efter 

avslutad verksamhet.  

• Uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt förslag till de 

åtgärder som kan behövas för att förebygga upp-komsten av avfall  

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  

• Samrådsredogörelse inklusive karta som visar de fastigheter som ta-git del av 

informationen i samrådet med närboende.  

• Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de öv-riga uppgifter som 

behövs för att bedöma hur de allmänna hänsyns-reglerna i 2 kap. MB iakttas  

• Förslag till övervakning och kontroll av verksamheten  

• Formulär gällande utmärkningen av täktområdet  

 

Fullständig ansökan skall inges till Länsstyrelsen i  

10 exemplar.  

 

 

 



Täktverksamhet 
En undersökning av beslut om avgifter och nedsättning 

 

Bilaga B:1 

C. Översikt Handläggning 

 

Taget ur Naturvårdsverkets Handbok om prövning av täkter. 

Täktärendets gång: 
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D. Beloppens storlek 

 

 

En kommun tar ut en taxa för tillsyn på 750 kronor per timme. En enskild täkt är 
beräknad till att ta i snitt tio timmar för tillsyn per år. En verksamhetsutövare får då 
betala 10*750=7 500 kr per år i tillsynsavgift. 

 

Föreställ er att ni är en verksamhetsutövare som har haft verksamhet i en täkt men som 
nu planerar att ha den i träda i fem år. Om nedsättning i någon form inte skulle beviljas, 
innebär detta att verksamhetsutövaren får betala 7 500*5=37 500 kr för dessa totalt 
fem år. Med tanke på att tillsynen under trädan kommer att gå betydligt fortare eller bli 
närmast obefintlig jämfört med när verksamhet bedrivs är detta en hög avgift i 
förhållande till arbetet som tillsynsmyndigheten lägger ner på täkten. 

 

Det finns många fler exempel att titta närmare på. Vad som vill uppmärksammas är att 
det blir mycket pengar en verksamhetsutövare får betala i tillsyn trots att en täkt står i 
träda under ett flertal år. 
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E. Frågeformulär tillsynsmyndighet 

 

Under telefonintervjuerna ställdes nedanstående frågor till respektive 
kommun/Länsstyrelse. 

 

1. (Namn), ålder, befattning (hur länge), (kön). 
 

2. Hur många täktverksamheter har ni tillsyn över i dagsläget? (typ av täkter?) 
 

3. Hur många timmar lägger ni på tillsynen uppskattningsvis för era täkter? (h/år, 
%/heltidstjänst eller liknande) 

 

4. Hur många är ni som arbetar med tillsynsfrågor för X kommun/län? 
 

5. Fråga till KOMMUN: Tillämpar ni riskklassificeringsmodellen som SKL har tagit fram 
vid bedömning om avgifters storlek? 

 

6. Vad ligger er avgift för handläggning tillsyn på? (kr/h) (Vad baseras den på?) 
(LÄNSSTYRELSEN 800 kr/h?) 

 

7. Under vilka omständigheter beviljar ni nedsättning för tillsynsavgifter? (Motivera) 
Om nedsättning begärs på grund av: 
- Att täkten har legat i träda under längre tid? 
- Att ni inser att en tillsynsavgift skulle bli högre än i normalfallet? 
- Att en verksamhetsutövare har flera anläggningar inom samma område? 
- Sjukdom?  
 

8. I vilken utsträckning begär verksamhetsutövare nedsättning enligt er?  
 

Vad gäller beslut om nedsättning av tillsynsavgiften - tycker ni att det i lagtext och 

förordningar finns tillräckligt med stöd för er som tillsynsmyndighet? (Saknar ni något, 

vad?) 
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F. Frågeformulär verksamhetsutövare 

 

1. Hur många aktiva tillståndspliktiga täkter har ni igång i dagsläget? 

 
2. Vad är det för typ av täkter? 

 
3. Vet ni vad SKL´s riskklassificeringsmodell är för något? 

 
4. Tycker ni att nedsättning bör vara möjlig för en täkt som ligger i träda? 

 
5. Tycker ni att nedsättning bör vara möjlig om en och samma verksamhetsutövare har 

flera anläggningar inom samma område (grop)? 

 
6. Tycker ni att nedsättning bör vara möjlig om tillsynsavgiften skulle bli högre än i 

normalfallet? 

 
7. Tycker ni att nedsättning bör vara möjlig om den begärs på grund av sjukdom? 

 
8. I vilken utsträckning begär ni nedsättning? 

 

 

 

 

 

 


