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Allmänt om taggar 
Taggarna kan vara av några olika typer: 

1. Vanliga taggar, som fylls i när handlingen skapas 

2. Tabelltaggar, syftar till att skapa tabell med upprepade data (nedan markerade ”Tabelltagg”) 

Används genom att i en mall lägga in en tvåradig tabell med valfritt antal kolumner. Skriv 

kolumnrubriker i första raden och en tabelltagg i vardera cellen i andra raden. Vid 

användning av mallen skapar taggarna det antal rader som behövs. Tabelltaggar fungerar 

enbart i tabeller. 

3. Listtaggar (upprepar flera poster i en lista) 

4. Upprepande taggar (skapar en rad av poster, skilda åt av ” , ” samt ett ” och ”) 

5. Taggar som fylls i vid upprättande av en handling (nedan markerade ”Fylls i vid upprätta”) 

6. Taggar med avslutningen ”-Proper” konverterar text som är skriven med VERSALER till 

”Proper”, dvs inledande versal och övriga tecken med gemener. 

  



  

  

Teckensnitt 
De allra flesta taggar fylls med det teckensnitt som själva taggen är skriven med i malldokumentet. 

Om exempelvis taggen [UpprättatDatum] är skriven med   Arial 11 punkter   så kommer den också 

att ha detta teckensnitt när dokumentet upprättats. 

Observera att vissa taggar alltid använder det typsnitt som är angivet som standard för 

malldokumentet (kallas i Word för Normal). Beteendet gäller framförallt sådana taggar som fyller 

listor, exempelvis många av taggarna för tillsyn. Du ändrar standardteckensnitt i Word genom 

dialogen Teckensnitt [Ctrl+D]. Se bild nedan. 

 

Observera också att en användare som skapar handling ifrån en mall, på sin klientdator måste ha 

installerat den eller de fonter som använts i mallen. I annat fall kommer Word att ersätta 

originaldokumentets fonter med den ”närmast besläktade” fonten utifrån en förbestämd logik som 

ligger helt utanför Ecos. 

På samma sätt som klientdatorn måste ha mallens fonter installerade, så måste dessa också finnas på 

den server där Ecos dokumentkonverterare är installerad. Om så inte är fallet så kommer den slutliga 

upprättade handlingen i PDF-format inte att ha rätt typsnitt. 



  

  

 

 

Handling 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[UpprättatDatum] Datum då en handling upprättas 2016-10-28  Ja   

  

  

Användare generellt 
Observera att dessa taggar av tekniska orsaker inte kan hämta användaruppgifter till handlingar om de används: 
- av applikationer utanför Ecos, t.ex. ”Tillsyn”, eller 
- av utskicksrutinen  
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[InloggadAnvändareTelefon] Telefonnummer till den just nu 
inloggade användaren 

0123-123 45  Ja  

[InloggadAnvändareMobil] Mobiltelefonnummer till den just nu 
inloggade användaren 

0700-123 123  Ja  

[InloggadAnvändareMail]  E-postadress till den just nu inloggade 
användaren 

hanna.gustavsson@demostad.se  Ja  

[InloggadHandläggare] Namnet på den inloggade användaren Hanna Gustavsson  Ja  

[InloggadAnvändareTitel] Titeln för den inloggade användaren Miljöinspektör  Ja  



  

  

Fastighet - generellt 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[FastighetsKommun] Hämtar från FB kommunen som en fastighet är 
belägen i, alternativt kommunen som en anläggnings 
fastighet är belägen i. Kan hämta flera kommuner. 
Upprepar inte återkommande värden. 

Mora och Orsa    Ny 

 

Anläggningar generellt 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[AnläggningsAdress] Aktuell anläggnings besöksadress Åkerbärsvägen 16    

[AnläggningsAdress-Proper] Aktuell anläggnings besöksadress     

[AnläggningsFastighet] Aktuell anläggnings fastighet 
 

   

[AnläggningsFastighet-Proper] Aktuell anläggnings fastighet     

[AnläggningsKommun] Kommunen aktuell anläggning är belägen i. Data 
hämtas från FB, inte fältet ”Kommuntillhörighet” 

Sundbyberg   Beskrivning 
uppdaterad 

[AnläggningsPostort] Postorten aktuell anläggning är belägen i 
 

  
 

[AnläggningsSenasteTillsyn] Datumet för en enskild anläggnings/verksamhets 
senaste tillsynshändelse 

 
  

 

[AnläggningsStatus] En enskild anläggnings/verksamhets status Beviljad   
 

[AnläggningsTillsynsstatus] Tillsynsstatusen för en enskild 
anläggning/verksamhet 

Ej godtagbar   
 

[AnläggningsPlats] Hämtar värdet angivet i fältet ”Plats” Norra hörnet av Stortorget   Ja 

 



  

  

Anläggning enskilt avlopp 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[InkommandeAvloppsvatten] Aktuell anläggnings inkommande 
avloppsvatten 

WC + BDT    

[PersonEkvivalenter] Aktuell anläggnings dimensionerade 
personekvivalenter 

4    

[ReningsstegAttributLista] Listar det aktuella avloppets alla aktuella 
reningsstegs samtliga angivna attribut 

Listar alla reningssteg på en anläggning, i punktform 
tillsammans reningsstegets alla ifyllda attribut, i punktform. 
Exempel: 
- Slamavskiljare 
   - Installationsdatum: 2012-05-10 
   - Dimensionering: 2 PE 
- Markbädd 
   - Installationsdatum: 2012-05-10 
   - Dimensionering: 5 PE 
   - Upplyft: Ja  
- Fosforfälla 
   - Installationsdatum: 2010-10-02  
   - Beräknad livslängd: 2 år 

   

[ReningsstegLista] Listar det aktuella enskilda avloppets 
alla reningssteg 

Listar alla reningssteg på en anläggning, i punktform. Exempel: 
- Slamavskiljare 
- Markbädd 
- Fosforfälla 

   

 

 

 



  

  

Anläggning fett-/oljeavskiljare 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[AvskiljareBeteckning] En enskild anläggnings id-nummer eller motsvarande  
(icke att blanda samman med modellbeteckning) 

 
 

  

[AvskiljareTypgodkänd] Om en enskild anläggning är typgodkänd 
 

 
  

[AvskiljareInstallationsdatum] En enskild anläggnings installationsdatum 
 

 
  

[AvskiljareModell] En enskild anläggnings modellbeteckning 
 

 
  

[AvskiljareTömningsintervall] En enskild anläggnings tömningsintervall 
 

 
  

[AvskiljareÖverfyllnadslarm] Om en enskild anläggning är försedd med  
överfyllnadslarm eller inte 

 
 

  

 

 



  

  

 

  

Anläggning hälsoskydd 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[H-AvgiftsGrupp] En hälsoskyddsverksamhets avgiftsklass och grupp 4:2   
 

[H-AvgiftsKlass] En hälsoskyddsverksamhets avgiftsklass 4   
 

[H-TillsynsTid] En hälsoskyddsverksamhets planerade tillsynstid 8:0   
 

[H-VerksamhetsBeskrivning] En hälsoskyddsverksamhets 
verksamhetsbeskrivning 

Idrottsanläggning, gym eller 
motsvarande 

  
 

[H-VerksamhetsBransch] En hälsoskyddsverksamhets bransch Idrott och liknande   
 

[H-Verksamhetsdelar] En hälsoskyddsverksamhets riskfaktorer/tillägg  
Piercing 
Uteservering 

  
 

[H-VerksamhetsKod] En hälsoskyddsverksamhets verksamhetskod 200.50-1   
 



  

  

Anläggning cisterner 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[CisternBeteckning] En enskild cisterns beteckning Cist0984   
 

[CisternPlacering] En enskild cisterns placering Utomhus, ovan mark   
 

[CisternMaterial] En enskild cisterns material Plåt   
 

[CisternTyp] En enskild cisterns typ K-cistern   
 

[CisternInnehåll] En enskild cisterns innehåll Diesel   
 

[CisternVolym] En enskild cisterns volym 3 m3   
 

[CisternIntervall] En enskild cisterns kontrollintervall 6 år   
 

[CisternInstallationsår] En enskild cisterns installationsår 2009   
 

[CisternPåkörningsskydd] Om en enskild cistern är påkörningsskyddad Ja   
 

[CisternInvallning] Om en enskild cistern är invallad, och i så fall 
invallningens volym 

Ja, 4 m3   
 

[CisternDubbelmantling] Om en enskild cistern är dubbelmantlad Ja   
 

[CisternUnderjordsledning] Om en enskild cistern har en underjordsledning Ja   
 

[CisternKorrosionsskyddadLedning] Om en enskild cisterns ledning är korrosionsskyddad Ja   
 

[CisternNästaBesiktning] En enskild cisterns nästa besiktningstillfälle 2018-09-12   
 

 

  



  

  

Anläggning köldmedia 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[RapportskyldigAnläggning] Anger om en anläggning är rapportskyldig  
eller inte. 
Gäller alltid anläggningens aktuella rapportskyldighet. 

Ja   
 

[RapportskyldigMängd] En köldmedieanläggnings rapporterings- 
skyldiga köldmediemängd 

70   
 

[TotalFyllnadsmängd] Anläggningens totala fyllnadsmängd 
Aktuell, rapporteringsskyldig mängd köldmedier i 
anläggningen, oavsett köldmedietyp/er 

73   
 

 

Anläggning köldmedia - aktuella aggregat 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[T-AggregatAnvändning] Ett köldmediaaggregats användningsområde 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

Frys Ja  Uppdaterad 

[T-AggregatBeteckning] Ett köldmediaaggregats beteckning 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

Aggregat 45-8 Ja  Uppdaterad 

[T-AggregatFyllnadsmängd] Ett köldmediaaggregats fyllnadsmängd i kg 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

12 Ja  Uppdaterad 

[T-AggregatInstallationsÅr] Installationsåret för ett köldmediaaggregat 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

2015 Ja  Uppdaterad 

[T-AggregatKontrollIntervall] Ett köldmediaaggregats kontrollintervall, i månader 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

24 Ja  Uppdaterad 

[T-AggregatKöldmedium] Ett köldmediaaggregats köldmedium 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

R404A Ja  Uppdaterad 

[T-AggregatLäckvarnare] Om ett köldmediaaggregat har läckagevarnare 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

Ja Ja  Uppdaterad 

[T-AggregatTillslutet] Om ett köldmediaaggregat är hermetiskt tillslutet 
Skrotade och makulerade aggregat tas inte med 

Ja Ja  Uppdaterad 



  

  

 

Anläggning köldmedia - nyligen upphörda aggregat 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[T-AggregatAnvändningNuDå] Ett köldmediaaggregats användningsområde 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

Frys Ja  Ny 

[T-AggregatBeteckningNuDå] Ett köldmediaaggregats beteckning 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

Aggregat 45-8 Ja  Ny 

[T-AggregatFyllnadsmängdNuDå] Ett köldmediaaggregats fyllnadsmängd i kg 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

12 Ja  Ny 

[T-AggregatInstallationsÅrNuDå] Installationsåret för ett köldmediaaggregat 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

2015 Ja  Ny 

[T-AggregatKontrollIntervallNuDå] Ett köldmediaaggregats kontrollintervall, i månader 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

24 Ja  Ny 

[T-AggregatKöldmediumNuDå] Ett köldmediaaggregats köldmedium 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

R404A Ja  Ny 

[T-AggregatLäckvarnareNuDå] Om ett köldmediaaggregat har läckagevarnare 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

Ja Ja  Ny 

[T-AggregatTillslutetNuDå] Om ett köldmediaaggregat är hermetiskt tillslutet 
Aggregat skrotade eller inaktiva under föregående år tas 
med 

Ja Ja  Ny 

  



  

  

Anläggning köldmedia - Köldmedierapport 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[RapportBedömning] Listar de fel/avvikelser som angetts till bedömningen av 
årsrapporten 

7. resultatet av utförda kontroller, 
8. datum för utförda kontroller 

  
 

[RapportPåfylltHFC] Totalt påfylld mängd köldmedier under valt år, avseende HFC. 
Avser rapporten 2012, är det den mängd som angetts för 2012 
som hämtas. 
Det är operatörens information som avses. Avser rapporten 
2012, är det den mängd som angetts för 2012 som hämtas. 
Det är operatörens information som avses. 

4   
 

[RapportInstalleratHFC] Installerade mängd köldmedier under valt år, avseende HFC. 
Avser rapporten 2016, är det den mängd som angetts för 2016-
12-31 som hämtas. 
Det är operatörens information som avses. 

4   
 

[RapportInstalleratHCFC] Installerade mängd köldmedier under valt år, avseende HCFC. 
Avser rapporten 2016, är det den mängd som angetts för 2016-
12-31 som hämtas. 
Det är operatörens information som avses. 

4   
 

[RapportOmhändertagetHCFC] Omhändertagen mängd köldmedier under valt år, avseende 
HCFC. 
Avser rapporten 2016, är det den mängd som angetts för 2016-
12-31 som hämtas. 
Det är operatörens information som avses. 

4   
 

[RapportOmhändertagetHFC] Omhändertagen mängd köldmedier under valt år, avseende HFC 
Avser rapporten 2016, är det den mängd som angetts för 2016-
12-31 som hämtas. 
Det är operatörens information som avses. 

4   
 

[RapportÅr] Det år en köldmedierapport avser 
Visar alltid valt rapportår. 

2016   
 

 

  



  

  

Anläggning livsmedel (del 1) 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[AnläggningsTyp1] En livsmedelsanläggnings typ, första nivån Dricksvatten   
 

[AnläggningsTyp2] En livsmedelsanläggnings typ, andra nivån Övriga dricksvattenanläggningar   
 

[AnläggningsTyp3] En livsmedelsanläggnings typ, tredje nivån Vattenverk som försörjs av ytvatten   
 

[AnläggningsTyp4] En livsmedelsanläggnings typ, fjärde nivån Bagerier   
 

[AnläggningsTypning] Listar en livsmedelsanläggnings hela 
typning, i 3-4 nivåer 

Dricksvatten, Övriga dricksvattenanläggningar  
och Vattenverk som försörjs av ytvatten 

   

[AnläggningsInriktning] En livsmedelsanläggnings angivna 
inriktningar 

Gatukök, Restaurang    

[LivsVerksamhet] En livsmedelsanläggnings riskklassning -  
Typ av verksamhet 

Högrisk    

[LivsVerksamhetPoäng] En livsmedelsanläggnings riskklassning - 
Antalet poäng baserat på typ av verksamhet 

45    

[LivsProdStorlek] En livsmedelsanläggnings riskklassning - 
Produktionsstorlek 

Mellan    

[LivsProdStorlekPoäng] En livsmedelsanläggnings riskklassning - 
Antalet poäng baserat produktionsstorlek 

35    

[LivsKonsumentGrupp] En livsmedelsanläggnings riskklassning -  
Om känslig konsumentgrupp och ev. 
vilken/vilka grupp/-er 

Ja, Barn under 5 år och Personer med nedsatt 
immunförsvar 

   

[LivsKonsumentGruppPoäng] En livsmedelsanläggnings riskklassning - 
Poäng från konsumentgrupp 

10    

[LivsSummaRiskpoäng] En livsmedelsanläggnings riskklassning - 
Totalt antal poäng 

90    

[LivsRiskklass] En livsmedelsanläggnings riskklassning - 
Riskklass 

2    

[LivsRiskklassTid] En livsmedelsanläggnings riskklassning - 
Kontrolltid från riskklassningen 

20    



  

  

Anläggning livsmedel (del 2) 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[LivsInformationTilläggTimmar] En livsmedelsanläggnings informations-
modul - Kontrolltidstillägget i timmar 

2    

[LivsInformationTilläggOrsak] En livsmedelsanläggnings orsak till 
kontrolltidstillägg 

Utformar inte märkning Märker/förpackar livsmedel  
Utformar presentation 

   

[LivsErfarenhet] En livsmedelsanläggnings Erfarenhetsklass - 
Bokstaven 

A    

[LivsErfarenhetFörklaring] En livsmedelsanläggnings Erfarenhetsklass - 
Förklaringstext 

Halvering av kontrolltiden    

[LivsErfarenhetTid] En livsmedelsanläggnings Erfarenhetsklass - 
Tid efter erfarenhetsklassning 

10    

[LivsKontrollJusteringOrsak] En livsmedelsanläggnings Justering av 
kontrolltid - orsaken 

    

[LivsKontrollJustering] En livsmedelsanläggnings Justering av 
kontrolltid - antalet timmar 

-2    

[LivsKontrolltid] En livsmedelsanläggnings årliga kontrolltid - 
efter alla justeringar 

18    

[LivsRiskklassAvgift] En livsmedelsanläggnings årliga tid –  
Baserat på risk- och erfarenhetsklassning 

18 000    

[LivsAvgiftReduktionSkäl] En livsmedelsanläggnings årliga avgift - 
Anledning till Reduktion/Nedsättning 

    

[LivsAvgiftReduktion] En livsmedelsanläggnings årliga avgift - 
Reduktion/Nedsättning 

    

[LivsAvgiftResultat] En livsmedelsanläggnings årliga avgift - Efter 
Reduktion/Nedsättning 

18 000 
Tills vidare samma som ”LivsRiskklassAvgift” 

   

[Registreringsnummer]  En eller flera mobila anläggningars 
registreringsnummer. 

ABC 123 och CBA 321   Ja 

 

  



  

  

Anläggning Miljöfarlig verksamhet (Del 1) 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[VerksamhetsBeskrivning] Branschbeskrivningen för en eller flera  
miljöfarliga verksamheter 

Täkt för annat än markinnehavarens 
behov av berg… 

   

[VerksamhetsBransch] Branschrubriken för en eller flera miljöfarliga  
verksamheter 

 
   

[VerksamhetsKod] Verksamhetskoden för en eller flera miljöfarliga  
Verksamheter 
Saknas kod för en anläggning skrivs ”U-anläggning” 

10.20 och 22.10   Ändrad 
beskrivning 

[Prövningsnivå] Prövningsnivån för en eller flera miljöfarliga  
Verksamheter 

B och C    

[Miljöverksamheter.Prövnin
gsnivå] 

Prövningsnivån för flera miljöfarliga verksamheter 
 i samma ärende 

B och C   
 

[Miljöverksamheter.Verksa
mhetsKod] 

Verksamhetskoden för flera miljöfarliga  
verksamheter i samma ärende 

90.100 och 22.10   
 

[AvgiftsGrupp] Avgiftsgruppen för en eller flera miljöfarliga verksamheter 
(Avgiftsklass:Risknivå) 

20:2    

[AvgiftsKlass]  Avgiftsklassen för en eller flera miljöfarliga verksamheter 
(Avgiftsklass) 

20    

[AvgiftsIntervall] Avgiftsintervall för en eller flera miljöfarliga verksamheter  
- tillägget från SKL:s lista 

-2    

[AvgiftsIntervallBeskrivning] Beskrivningen för en eller flera miljöfarliga verksamheters 
avgiftsintervall 

Täkt av mer än 50 000 ton berg    

[TillsynsTid] Tillsynstiden för en eller flera miljöfarliga verksamheter  
- resultatet av Avgiftsgruppen 

    

[MiljöRiskfaktorer] Den/de riskfaktorer som angetts för en viss miljöfarlig 
verksamhet. Upprepar riskfaktorer om de angetts på flera 
berörda anläggningar 

Historisk förorening i mark eller 
byggnad, Påverkar miljökvalitetsnorm 
och Använder ej förnybar energi 

   

 

  



  

  

 

Anläggning Miljöfarlig verksamhet (Del 2 - tabelltaggar) 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[T-TillsynsTid] Tillsynstiden för en eller flera miljöfarliga  
verksamheter - resultatet av Avgiftsgruppen 

 Ja   

[T-VerksamhetsBeskrivning] Branschbeskrivningen för en eller flera miljöfarliga 
verksamheters verksamhetskod 

Täkt för annat än markinnehavarens 
behov av berg… 

Ja   

[T-VerksamhetsBransch]  Branschrubriken för en eller flera miljöfarliga  
verksamheters verksamhetskod 

 Ja   

[T-AvgiftsGrupp] Avgiftsgruppen för en eller flera miljöfarliga  
verksamheter (Avgiftsklass:Risknivå) 

20:2 Ja   

[T-AvgiftsKlass] Avgiftsklassen för en eller flera miljöfarliga 
verksamheter (Avgiftsklass) 

20 Ja   

[T-AvgiftsIntervall] Avgiftsintervallet för en eller flera miljöfarliga 
verksamheter - tillägget från SKL:s lista 

-2 Ja   

[T-AvgiftsIntervallBeskrivning] Beskrivningen för en eller flera miljöfarliga 
verksamheters avgiftsintervall 

Täkt av mer än 50 000 ton berg Ja   

[T-Verksamhetskod] Verksamhetskoden för en eller flera miljöfarliga 
verksamheter 

10.20 Ja   

[T-Prövningsnivå] Prövningsnivån för en eller flera miljöfarliga 
verksamheter 

C Ja   

 

Anläggning Miljöfarlig verksamhet - tabelltaggar för huvudverksamheter behovsstyrd taxa 
Observera att dessa taggar endast hämtar uppgifter från den/de anläggningar som markerats som huvudverksamhet. Om flera sådana ingår i ett ärende 
så hämtas data för alla dessa. 
Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[T-VerksamhetsKodMiljöBehovHV] Verksamhetskoden 10.20  
  

Ja  Ja 



  

  

[T-VerksamhetsBeskrivningMiljöBehovHV] Beskrivning av verksamhetskod Täkt för annat än markinnehavarens 
husbehov av berg, naturgrus eller 
andra jordarter, om verksamheten 
inte  
1. omfattas av en 
bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa 
torvfyndigheter,  
2. är tillståndspliktig enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln,  
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 
§, eller  
4. endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad.  

Ja  Ja 

[T-VerksamhetsBranschMiljöBehovHV] Bransch Utvinning, brytning och bearbetning 
av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, 
berg, naturgrus och annat  

Ja  Ja 

[T-PrövningsnivåMiljöBehovHV] Prövningsnivå B  Ja  Ja 

[T-AvgiftsIntervallMiljöBehovHV]  Avgiftsintervall 1  Ja  Ja 

[T-AvgiftsIntervallBeskrivningMiljöBehovHV] Beskrivning avgiftsintervall 
(=Beskrivning enligt taxa) 

Verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen  

Ja  Ja 

[T-TillsynsTidMiljöBehovHV] Tillsynstiden i hh:mm format 8:30  Ja  Ja 

  



  

  

Objekt 

Tagg Hämtar Förklaring Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[ObjektNamn] Ett objekts namn Stora Gallerian 
  

 

[ObjektTillsynsTid] Summan av ett objekts klassade tillsynstid för alla dess anläggningar/verksamheter. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektTillsynsTidHälso] Summan av ett objekts klassade tillsynstid för dess hälsoskyddsverksamheter. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektTillsynsTidKöld] Summan av ett objekts klassade tillsynstid för dess köldmediaanläggningar. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektTillsynsTidMiljö] Summan av ett objekts klassade tillsynstid för dess miljöfarliga verksamheter. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektTillsynsTidÖvrig] Summan av ett objekts klassade tillsynstid för dess övriga anläggningar. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektTillsynsTidLivs] Summan av ett objekts klassade tillsynstid för dess livsmedelsanläggningar. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektHälsoAvgift] Summan av ett objekts tillsynsavgifter för dess hälsoskyddsverksamheter. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektKöldAvgift] Summan av ett objekts tillsynsavgifter för dess köldmediaanläggningar. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektÖvrigAvgift] Summan av ett objekts tillsynsavgifter för dess övriga anläggningar. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektLivsAvgift] Summan av ett objekts tillsynsavgifter för dess livsmedelsanläggningar. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data 

    

[ObjektMiljöAvgift] Summan av ett objekts tillsynsavgifter för dess miljöfarliga verksamheter  
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data. 

    

[ObjektTotalAvgift] Summan av ett objekts tillsynsavgifter för alla dess anläggningar/verksamheter. 
Finns anläggningar från flera objekt i samma ärende hämtas inga data. 

    

 

  



  

  

Part     (Del 1) 
Tagg Hämtar Förklaring Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny 
denna 
version 

[AdressatNamn] Adressats Namn (Efternamn, Förnamn] 
 

   

[AdressatNamn-Proper] Adressats Namn (Efternamn, Förnamn]     

[AdressatNamnOmvänt] Adressats Namn i omvänd ordning 
(Förnamn Efternamn) 

 
   

[AdressatNamnOmvänt-Proper] Adressats Namn i omvänd ordning 
(Förnamn Efternamn) 

    

[AdressatAttention] En adressats attention-information Sixten Abrahamsson    

[AttAdressatAttention] Adressatens attention, efter ett inledande  
"att: ", för att slippa död text i en mall om  
attention saknas 

att: Sixten Abrahamsson    

[AdressatPNR] Adressats person- eller org.nummer 
 

   

[AdressatCOadress] Adressatens C/O-adress Sixten Abrahamsson    

[COAdressatCOadress] Adressatens C/O-adress, efter ett inledande  
"c/o: ", för att slippa död text i en mall om  
c/o-adress saknas 

c/o Sixten Abrahamsson    

[AdressatPostAdress] Adressatens Postadress  Åkerbärsvägen 16    

[AdressatPostAdress-Proper] Adressatens Postadress Åkerbärsvägen 16    

[AdressatPostLand] Adressatens postadress land T.ex. Danmark  
Om möjligt lämnas taggen tom om "Land"  
är Sverige, men fylls i om annat land är aktuellt. 

   

[AdressatPostNrOrt] Adressatens Postnummer och Postort 123 45 Demostad    

 



  

  

Part    (Del 2) 
Tagg Hämtar Förklaring Tabell-

tagg 
Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[KopiemottagareLista] Kopiemottagare, i listform Lista på alla kopiemottagare på formen  
"namn, adress, postadress, postnummer postort".  
Namn skrivs som "Förnamn Efternamn". 
Sorteras i bokstavsordning på förnamn/första ordet. 
(radbrytning efter varje kopiemottagare) 
Egon Malmgren, Tvärvägen 3, 130 75 Demostad 
Fastighetsbolaget AB, Snedstigen 8, 130 55 Demostad 
Lisa Nilsson, Storgatan 76 B, 130 31 Demostad 

    

[Kylentreprenör]  Hämtar namn och certifieringsnummer på 
part med ett tilldelat certifikatnummer som 
kylentreprenör.  
Observera att taggen alltid och enbart hämtar 
kylentreprenörser kopplade till anläggningen, 
inte kylentreprenörer kopplade till ärenden 
eller årsrapporter.  

Nisses Kylfirma, 123456 och Storfors frysfix AB, 654321.   Ja 

 

  



  

  

Tillsyn - generellt 
 
OBS: Dessa taggar fylls bara i om handlingen skapas direkt från en tillsyns pilmeny, inte om den skapas från en anläggnings eller ett ärendes högermeny. 
 

Tagg Hämtar Förklaring Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[TillsynAnmäld] Anger om den aktuella tillsynen varit  
anmäld eller oanmäld 

Förbokade eller på annat sätt förinformerade  
besök är anmälda, övriga oanmälda 

   

[TillsynPlanerad] Anger om den aktuella tillsynen varit  
Planerad, Händelsestyrd eller Uppföljande 

"Planerad" innebär att tillsyn gjorts enligt tillsynsplan  
eller efter anmälan/registrering av ny verksamhet.  
"Uppföljande" innebär uppföljning av planerad tillsyn.  
"Händelsestyrd" är tillsyn som görs inom ett  
klagomålsärende eller liknande. 

   

[TillsynsAnteckning] Anteckning gjord på en hel tillsyn,  
d.v.s. avseende den samlade bedömningen 

 
  

 

[TillsynsDatum] Den aktuella tillsynens datum 
 

  
 

[TillsynUtfördAv] Den/de personer som utförde tillsynen,  
i bokstavsordning på förnamn 

Allan Allansson, Alma Almasdotter och Emil Emilsson     

  



  

  

Tillsyn - enskilt avlopp 
 
OBS: Dessa taggar fylls bara i om handlingen skapas direkt från en tillsyns pilmeny, inte om den skapas från en anläggnings eller ett ärendes högermeny. 
 

Tagg Hämtar Förklaring Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[TillsynAvloppBedömningLista] Bedömning avseende en anläggnings 
samtliga delar vid en tillsyn 

Exempel: 
- Slamavskiljare: Ej godtagbar 
- Markbädd: Ej godtagbar 
- Infiltrationsanläggning: Godtagbar 

   

[TillsynAvloppFelorsakLista] Listar alla anläggningsdelar med  
omdömet "Ej godtagbar", och varje  
stegs angivna felorsaker och  
anteckning. 

Exempel: 
- Slamavskiljare: 
   - Mellanvägg skadad/otät 
   - Slamflykt 
- Markbädd: 
   - Vatten i spridarledningar 
   - Stor risk för rotinträngning (Flera stora träd växer nära markbädden) 

   

 

  



  

  

 

Tillsyn - livsmedel  (del 1) 
 
OBS: Dessa taggar fylls bara i om handlingen skapas direkt från en tillsyns pilmeny, inte om den skapas från en anläggnings eller ett ärendes högermeny. 
 

Tagg Hämtar Förklaring Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[KontrLivsÅtgärd] Åtgärder, kommaseparerade med "och" innan den sista.  
Hämtar alltid alla angivna åtgärder på tillsynen. 

Begränsa import/export, Föreläggande och 
Tillfälligt avbryta driften under lämplig tidsperiod 

   

[TillsynLivsAvvikelserAntal] Summerar hur många avvikelser som noterats  
under en kontroll 

3    

 
Nedanstående taggar hämtar lagstiftningsområde, kontrollpunkt, beskrivning och notering.  
Används om all data i kontrollen ska överföras till handlingen. 

[TillsynLivsAllaPunkter] Listar alla markerade kontrollpunkter 
 - Rubrik + Punkt + Beskrivning + Notering 

Säker hantering, lagring och transport  
3:01 - Rutin mikrobiologi - Anteckning 
3:02 - Rutin allergen - Anteckning 
 
Skadedjursbekämpning  
5:01 – Skadedjursbekämpning 

   

[TillsynLivsAvvikelserLista] Listar alla kontrollpunkter med avvikelse  
   - Rubrik + Punkt + Beskrivning + Notering 

Säker hantering, lagring och transport 
3:01 - Rutin mikrobiologi - Anteckning 
3:02 - Rutin allergen - Anteckning 
 
Skadedjursbekämpning 
5:01 - Skadedjursbekämpning - Anteckning 

   

[TillsynLivsUtanAvvikelser] Listar alla kontrollpunkter UTAN avvikelse  
- Rubrik + Punkt + Beskrivning + Notering  

Säker hantering, lagring och transport  
3:01 - Rutin mikrobiologi - Anteckning 
3:02 - Rutin allergen - Anteckning 
 
Skadedjursbekämpning  
5:01 - Skadedjursbekämpning - Anteckning 

   

 



  

  

Tillsyn - livsmedel  (del 2) 
 
OBS: Dessa taggar fylls bara i om handlingen skapas direkt från en tillsyns pilmeny, inte om den skapas från en anläggnings eller ett ärendes högermeny. 
 

 
Nedanstående taggar hämtar lagstiftningsområde, kontrollpunkt, beskrivning men inte noteringarna.  
Används om bara rubrikerna från kontrollen ska överföras till handlingen, och eventuella kommentarer görs direkt i handlingen. 

Tagg Hämtar Förklaring Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny 
denna 
version 

[TillsynLivsAllaPunkterUtanAnteckning] Listar alla markerade kontrollpunkter 
 - Rubrik + Punkt + Beskrivning 

Säker hantering, lagring och transport  
3:01 - Rutin mikrobiologi 
3:02 - Rutin allergen 
 
Skadedjursbekämpning  
5:01 – Skadedjursbekämpning 

  Ja 

[TillsynLivsAvvikelserUtanAnteckning] Listar alla kontrollpunkter med avvikelse  
   - Rubrik + Punkt + Beskrivning 

Säker hantering, lagring och transport 
3:01 - Rutin mikrobiologi 
3:02 - Rutin allergen 
 
Skadedjursbekämpning 
5:01 - Skadedjursbekämpning 

  Ja 

[TillsynLivsUtanAvvikelserUtanAnteckning] Listar alla kontrollpunkter UTAN avvikelse  
- Rubrik + Punkt + Beskrivning  

Säker hantering, lagring och transport  
3:01 - Rutin mikrobiologi 
3:02 - Rutin allergen 
 
Skadedjursbekämpning  
5:01 - Skadedjursbekämpning 

  Ja 

 

 

 



  

  

Tillsyn - livsmedel  (del 3) 
 
OBS: Dessa taggar fylls bara i om handlingen skapas direkt från en tillsyns pilmeny, inte om den skapas från en anläggnings eller ett ärendes högermeny. 
 

 
Nedanstående taggar hämtar enbart noteringarna från kontrollen.  
Används om bara noteringarna från kontrollen ska överföras till handlingen, och hänvisningar till lagstiftningsområde finns i noteringen eller görs direkt i handlingen. 

Tagg Hämtar Förklaring Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny 
denna 
version 

[TillsynLivsAllaPunkterUtanRubrik] Listar noteringen från alla markerade kontrollpunkter 
 - Notering 

Anteckning A01 
 
Anteckning B03 

  Ja 

[TillsynLivsAvvikelserUtanRubrik] Listar noteringen från alla kontrollpunkter med avvikelse 
 - Notering 

Anteckning A01 
 
Anteckning B03 

  Ja 

[TillsynLivsUtanAvvikelserUtanRubrik] Listar noteringen från alla kontrollpunkter utan avvikelse 
 - Notering 

Anteckning A01 
 
Anteckning B03 

  Ja 

  



  

  

 

Ärende – tidrapport         (Del 1) 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[TotalTid] Totala tiden som lagts ner i ett ärende,  
oavsett om den är debiterbar eller ej. 

9:30  Ja  

[TotalTidTimmarMinuter] Totala tiden som lagts ner i ett ärende, oavsett 
om den är debiterbar eller ej. Formaterad. 

9 timmar och 30 minuter  Ja  

Debiterbar / Ej debiterbar      

[TotalTidDebiterbar] Total debiterbar tid 6:15  Ja  

[TotalTidDebiterbarTimmarMinuter] Total debiterbar tid, formaterad 6 timmar och 15 minuter  Ja  

[TotalTidEjDebiterbar] Total ej debiterbar tid 3:15  Ja  

[TotalTidEjDebiterbarTimmarMinuter] Total ej debiterbar tid, formaterad 3 timmar och 15 minuter  Ja  

Debiterbar / Ej debiterbar restid      

[TotalRestidDebiterbar] Total debiterbar restid 0:45  Ja  

[TotalRestidDebiterbarTimmarMinuter] Total debiterbar restid, formaterad 45 minuter  Ja  

[TotalRestidEjDebiterbar] Total ej debiterbar restid 0:45  Ja  

[TotalRestidEjDebiterbarTimmarMinuter] Total ej debiterbar restid, formaterad 45 minuter  Ja  

Debiterad / Ej debiterad      

[TotalTidDebiterad] Total redan debiterad tid 3:15  Ja  

[TotalTidDebiteradTimmarMinuter] Total redan debiterad tid, formaterad 3 timmar och 15 minuter  Ja  

[TotalTidEjDebiterad] Total debiterbar tid som ännu inte debiterats 3:00  Ja  

[TotalTidEjDebiteradTimmarMinuter] Total debiterbar tid som ännu inte debiterats 3 timmar  Ja  



  

  

Ärende - tidrapport       (Del 2) 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

Debiterad / Ej debiterad restid      

[TotalRestidDebiterad] Total redan debiterad restid 0:45  Ja  

[TotalRestidDebiteradTimmarMinuter] Total redan debiterad restid, formaterad 45 minuter 
 

 Ja  

[TotalRestidEjDebiterad] Total debiterbar restid som ännu inte debiterats 1:30  Ja  

[TotalRestidEjDebiteradTimmarMinuter] Total debiterbar restid som ännu inte debiterats 
formaterad 

1 timmar och 30 minuter 
 

 Ja  

 

Ärende - tidrapport       (Del 3 - Tabelltaggar) 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[T-TidHändelseDatum] Datumet för den händelse en tidpost tillhör 2019-12-24 Ja Ja  

[T-TidHändelse] Rubriken för den händelse en tidpost tillhör Tillsyn Ja Ja  

[T-TidUtförare] Utföraren av den händelse en tidpost tillhör Hanna Gustavsson 
 

Ja Ja  

[T-TidSpecifikation] Specifikationen av den händelse en tidpost tillhör Ärendehandläggning 
Ansökningsärenden 
Tillsyn 
Lokaliseringsprövning 

Ja Ja  

[T-TidDebiterbar] En viss tidsposts tid, om den är debiterbar.  
Är det restid visas det inom parentes. 

1:45 
 

Ja Ja  

[T-TidEjDebiterbar] En viss tidsposts tid, om den inte är debiterbar.  
Är det restid visas det inom parentes. 

0:30 (Restid) Ja Ja  

   



  

  

Ärende (Del 1) 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[ÄrendeHandläggare] Det aktuella ärendets handläggare Format: "Förnamn Efternamn" 
Hanna Gustavsson 

 Ja  

[ÄrendeHandläggareTelefon] Telefonnummer till det aktuella ärendets handläggare  
(ej aktuell användare) 

0123-123 45  Ja  

[ÄrendeHandläggareMobil] Mobiltelefonnummer till det aktuella ärendets handläggare  
(ej aktuell användare) 

0700-123 123  Ja  

[ÄrendeHandläggareMail] E-postadress till det aktuella ärendets handläggare  
(ej aktuell användare) 

hanna.gustavsson@demostad.se  Ja  

[ÄrendeHandläggareTitel] Titeln för det aktuella ärendets handläggare Miljöinspektör  Ja  

[ÄrendeNummer] Det aktuella ärendets ärendenummer   Ja  

[ÄrendeRubrik] Det aktuella ärendets rubrik Klagomål på störande verksamhet  Ja  

[ÄrendeFastUnderrubrik] Ärendets fasta underrubrik Industribuller  Ja Rättad  
beskrivning 

[ÄrendeUnderRubrik] Ärendets underrubrik Buller från pressning  Ja  

[ÄrendeAllaRubriker] Ärendes rubrik och alla underrubriker, skrivet som i systemet,  
d.v.s. åtskilda av mellanslag, bindestreck, mellanslag " - " 

Klagomål på störande verksamhet -  
Industribuller - Buller från pressning  

 Ja Rättad  
beskrivning 

[ÄrendeStartdatum] Datum då ett ärende startade 2019-02-15  Ja  

[ExternBeteckning] Ett ärendes externa beteckning. Hämtar det som angetts  
exakt så som den är skriven. 

BN 2019-548, LST 15-548-2019    

[Beslutsnummer] Det nummer ett beslut kan tilldelas när det upprättas 2017-52  Ja   

[Diarieplan] Diarieplanbeteckningen för aktuellt ärende, enligt den  
visning som används i systeminställningarna 

4.4.2    

[Diarietext] Texten för diarieplanbeteckningens sista nivå för aktuellt  
ärende 

    

 



  

  

Ärende (Del 2) 

Tagg Hämtar Förklaring/exempel Tabell-
tagg 

Ifylls vid 
upprätta 

Ny denna 
version 

[Delegation] Ett besluts delegationer, ev. separerade med semikolon 1.10 A; 1.10 B  Ja  

[BeslutsnummerDelegation] Sammanfogar beslutsnummer och delegationen. 2019-310 - 1.10 A; 1.10 B  Ja  

[Fastighetsbeteckning] Fastighetsbeteckning/-ar för alla ärendets kopplade  
anläggningar och/eller fastigheter 

    

[Fastighetsbeteckning-Proper] Fastighetsbeteckning/-ar för alla ärendets kopplade  
anläggningar och/eller fastigheter 

    

 

Observera att taggar som inte är av typen som fylls i vid upprättande kommer att blankas ut om de används för att skapa handling från en anläggning, t.ex. 

i mallar som skapar nytt ärende när handlingen upprättas. 

 


