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Lokaler mm 

Taxa för registreringslotteri har tillkommit. 

Padelbana i Kullaparken har tillkommit som hyrobjekt med taxa som infördes under 2021, föreslås vara oförändrad.  

I övrigt oförändrade taxor och avgifter. 

Kopiering 

Sammanslagning av tabellen avseende kostnaden för kopiering för privat och föreningar då det varit och även i 
fortsättningen är samma taxa. Oförändrad taxa.  

Plan, bygg, naturvård, trafik 

Taxa för verksamheterna plan, bygg, naturvård och lokala trafikföreskrifter har uppdaterats genom indexuppräkning av 
handläggningskostnad per timme, mindre förtydligande kring tidsersättning samt några justeringar i taxans 
tidsuppskattningar.  

Miljö och hälsoskydd 

Taxan för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena är oförändrad. 

Taxan för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter är oförändrad. 

Taxan för miljöbalken (Miljö- och hälsoskyddstillsyn och prövning) är helt ny baserad på SKR´s förslag 

och omfattning enligt samarbete inom MÖTA och den behovsbedömning som gjorts i Kinda. Den nya modellen är en 
förenkling och bygger på branschvis uppdelning. 

För verksamheter som inte finns med i taxan gäller timtaxa.  

Timtaxa för miljöbalken föreslås vara oförändrad (950 kr/h) 

Timtaxa för Livsmedelstillsyn föreslås vara oförändrad (1050 kr/h). 

Timtaxan har ökat med 100 kr/h under senaste åren och uträkning av kostnader leder till att en högre timavgift inte går att 
motivera. 

Räddningstjänst 

Oförändrad taxa mot år 2021. 

Renhållning 

Renhållningsavgiften för villor och flerbostadshus har höjts med ca 2 %. 

Avgiften för tömning av slamavskiljare höjs med ca 10 %. 

Verksamhetsavfall och deponi har justerats efter omvärldsanalys. 

VA 

Förslag till ny taxa innebär att anläggnings- och brukningsavgifterna räknas upp med 3 %. 

Taxan är beräknad med förutsättningarna att kapitalkostnader för tillbyggnad av Rimforsa vattenverk aktiveras, preliminär 
komponentavskrivningskalkyl stämmer, internräntan blir 1 %, ingen förändring av avskrivningsprinciper för tidigare 
övertagna anläggningar inom exploateringsområden. 
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Kopiering, utskrift, fax 
 

Kopieringskostnader   Exkl. moms Inkl. moms Enhet Föregående år 
A4 Enkelsidig s/v, vitt papper 1:89 2:00 Kr/st 1:89 
A4 Dubbelsidig s/v, vitt papper 2:36 2:50 Kr/st 2:36 
A4 Enkelsidig färg, vitt papper 3:77 4:00 Kr/st 3:77 
A4 Dubbelsidig  färg, vitt papper 5:66 6:00 Kr/st 5:66 
A4 Enkelsidig s/v, färgat papper 2:36 2:50 Kr/st 2:36 
A4 Dubbelsidig s/v, färgat papper 2:82 3:00 Kr/st 2:82 
A3 Enkelsidig s/v, vitt papper 3:77 4:00 Kr/st 3:77 
A3 Dubbelsidig s/v vitt papper 4:72 5:00 Kr/st 4:72 
A3 Enkelsidig färg, vitt papper 7:55 8:00 Kr/st 7:55 
A3 Dubbelsidig färg, vitt papper 11:32 12:00 Kr/st 11:32 
     
E-kopia 1:89 2:00 Kr/sändning 1:89 
     
     
     
Laminering     
Laminering A4 9,43 10,00 kr/st 9,43 
Laminering A3 14,15 15,00 kr/st 14,15 
     
Plotterutskrifter     
A2 svart/vit 47,17 50,00 kr/st 47,17 
A2 färg 70,76 75,00 kr/st 70,76 
A1 svart/vit 58,96 62,50 kr/st 58,96 
A1 färg 82,55  87,00 kr/st 82,55 
A0 svart/vit 76,65 81,25 kr/st 76,65 
A0 färg 106,14 112,50 kr/st 106,14 
     
Fax     
Sverige 4:72 5:00 Kr/st 4:72 
Norden 9:43 10:00 Kr/st 9:43 
Europa 14:15 15:00 Kr/st 14:15 
Övriga världen 18:87 20:00 Kr/st 18:87 
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Lokaler 
  

Beskrivning  

  

Föreningar  Övriga  Fr. annan  

kommun  

Enhet  Föregående år 
(föreningar)  

Idrottshallar  Inkl moms  Inkl moms  Inkl moms    Inkl moms  

Värgårdshallen  175,00  250,00  420,00  Kr/tim  175,00 

Åsundahallen  175,00  250,00  420,00  Kr/tim  175,00  

Järnlundahallen  120,00  190,00  320,00  Kr/tim  120,00  

Hackelhallen  200,00  270,00  475,00  Kr/tim  200,00  

Hackelhallen entré/café 160,00 210,00 350,00 Kr/tim 160,00 

Värgårdsplan  120,00  190,00  295,00  Kr/tim  120,00  

Omklädningsrum  75,00  130,00  240,00  Kr/tim  75,00  

Badminton per bana  65,00  110,00  130,00  Kr/tim  65,00  

Konstgräsplan IP  350,00  -------  760,00  Kr/tim  350,00  

Padelbana    200,00 
Vardagar kl. 

8-16  

   Kr/tim 200,00  

Padelbana  300,00 
Vardagar kl. 
16-22 samt 
helger och 
röda dagar 

 Kr/tim  300,00 

      

Tagg till dörrlås 60,00 60,00 60,00   

      

Övriga gymnastiksalar            

Sal  120,00  190,00  320,00  Kr/tim  120,00  

Omklädningsrum  65,00  110,00  180,00  Kr/tim  65,00  

            

Vråken, Röda längan  300,00      Kr/tillfälle  300,00  

            

Toalettvagnar  1750,00  2812,50      1750,00  
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Bibliotek, Kisa, Horn 

Utställning/programlokal 110,00 210,00 350,00 Kr/tim 110,00 

Hyra debiteras inte för bild, föremåls- och idéutställningar, utan endast för sammanträden och programaktiviteter 
(undantag är de aktiviteter nämnd är sam arrangör).  

Salutorg 
 Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, inkl. 

moms  

Kalenderårsavgift 2 000,00 2 500,00 kr/plats 1 875,00 

Dagavgift 250,00 312,50 kr/plats 312,50 

Grävtillstånd 
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 

inklusive moms  

Grävtillstånd 800,00 1 000,00 kr/ansökan 750 

Tomtkö 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, inkl. 
moms  

Kalenderårsavgift 300,00 300,00 kr/plats 300,00 

Bibliotek 
Bibliotek exklusive moms inklusive moms Enhet Föregående år, inkl. 

moms 

Leoparden Ideella 
föreningar 

Timpris 

Ideella 

föreningar Pris för 
tillfälle upp till 4 

timmar  

Övriga 

Timpris 

Övriga 

Pris för tillfälle 
upp till 4 timmar 

Enhet Föregående 
år 

(föreningar) 

Oxen 200,00 650,00 600,00 2 000,00 kr 650,00 

Bönan - 300,00 - 600,00 kr 300,00  

Biosalongen - 100,00 200,00 kr 100,00 
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Ersättningstaxor 

Vuxenbok 300,001 300,002 Kr/bok 300,001 

Barnbok 100,00 100,00 Kr/bok 100,00 

Film 400,001 400,001 Kr/film 400,001 

CD-skiva 150,00 150,00 Kr/film 150,00 

Pocketbok 100,00 100,00 Kr/bok 100,00 

Ljudbok vuxen 300,00 300,00 Kr/bok 300,00 

Ljudbok barn 100,00 100,00 Kr/bok 100,00 

CD-omslag 10,00 10,00 Kr/omslag 10,00 

Tidskrift, enstaka 

nummer 

50,00 50,00 Kr/tidskrift 50,00 

Tv-spel 400,001 400,001 Kr/spel 400,001 

Språkkurser Återanskaffningsvärde Återanskaffningsvärde Återanskaffningsvärde 

Dyra och 
svårersättliga media 

Återanskaffningsvärde Återanskaffningsvärde Återanskaffningsvärde 

Förkommet 
lånekort barn och 
vuxna 10 kr (slitet 
kort byts ut gratis) 

Registreringslotteri 

Registreringsavgift 300 kr per lotteri 
Kontrollavgift 3 % av insatsvärdet 

på startade lotterier, 
högst 1000 kr 

1 Dyra och svårersättliga media, taxa efter återanskaffningsvärde 
2 Dyra och svårersättliga media, taxa efter återanskaffningsvärde 
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Fiberanslutning 
Fiber - anslutningsavgifter 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, 
inklusive moms 

Enfamiljshus - 
Anslutningsavgift 

15 072 18 840 Kr/st 18 840 

Enfamiljshus - 
Anslutningsavgift 
inkl. grävning 

Mot offert, kontakta 
Kommunalförbundet 
ITSAM 

 Kr/st  

Enfamiljshus andra 
anslutning 
(kontakta ITSAM för 
villkor) 

5 600 7 000 Kr/st 7 000 

Flerfamiljshus Mot offert, kontakta 
Kommunalförbundet 
ITSAM 

   

Företag Mot offert, kontakta 
Kommunalförbundet 
ITSAM 

   

 
Svartfiberhyra 

Benämning Inklusive moms 
engångskostnad 

Hyra månad 
0-500 m inkl 

moms 

Hyra månad 
tillkommande 

500 m inkl moms 

Enhet Föregående år, 
inklusive moms 

Uppstartskostnad 10 000   Kr/st 10 000 
Uppstartskostnad 
tilläggsbeställning 

2 500   Kr/st 2 500 

Passering kommungräns 2 500   Kr/st 2 500 
Punkt till punkt inom gräns  1 475 160 kr/st Oförändrad 
Punkt till punkt, övrigt  995 125 kr/st Oförändrad 

 
Rabatter 

Benämning Procent Föregående år 
Rabattsats extra fiberpar 50,00% 50,00% 
Rabattsats enkelfiber 25,00% 25,00% 

 
SLA-nivåer 

Benämning Månadskostnad 
Exklusive moms 

Enhet Upplysning Föregående år, 
inklusive moms 

Nivå 0 0 Kr/st  0 
Nivå 1 Ej valbart idag Kr/st Ej valbart idag Ej valbart idag 
Nivå 2 Ej valbart idag Kr/st Ej valbart idag Ej valbart idag 

 
Definition SLA 

Benämning Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 
Tidsomfång 
Felsökning påbörjad 
Avhjälpt* 
Tillgänglighet 

”24/7” 
Inom 2 h 
Inom 4 h 

99,9% hos kund 

”24/7” 
Inom 8 h 

Inom 16 h 
98,9% hos kund 

Må-Fre. 08-17 
Inom 16 h 
Inom 72 h 

96,5% hos kund 
*Gäller ej vid avgrävd fiber där kommunal verksamhet och svartfiberkunder prioriteras utifrån SLA-nivå. 
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Hyra av plats i Nod 
Benämning Engångskostnad Inkl moms Månadshyra, 

inkl. moms 
Enhet Föregående 

år, inklusive 
moms 

Uppstartskostnad 1 875  Kr/st 1 875 
Extra uppsättning 562,50  Kr/st 562,50 
Nodhyra grund  625 Kr/st 625 
Per U  125 Kr/st 125 
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Räddningstjänst 
Sotning och brandskyddskontroll 
Beskrivning 
Timersättning utgår per man med. 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. 

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. Och 3. Samt 4. Inräknas förflyttningstiden. 

 

 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, 
inklusive moms  

1. Objekt i småhus     
1.1 Grundavgift     
1.1.1 Helårsbebott 141,00 176,25 Kr/objekt 148 
1.1.2 Fritidsbostad 250,67 313,33 Kr/objekt 290 
1.2 Objekt     
1.2.1.1 Värmepanna 
Olja 

195,83 244,79 Kr/objekt 234 

1.2.1.1.1 
Miljögodkänd 

235,00 293,75 Kr/objekt 280 

1.2.1.2 Värmepanna 
fast bränsle 
 

235,00 293,75 Kr/objekt 280 

1.2.1.2.1 
Miljögodkänd 

250,67 313,33 Kr/objekt 300 

1.2.2.1  
Braskamin 

176,25 220,31 Kr/objekt 208 

1.2.3.1  
Lokaleldstad 

156,67 195,83 Kr/objekt 185 

1.3 Tilläggsavgift     
1.3.1.1 
Förbindelsekanal  
1,0-2,5 

31,33 39,17 Kr/objekt 35 

1.3.1.2 
Förbindelsekanal 
2,6-5,0 

78,33 97,92 Kr/objekt 88 

2 Övriga objekt     
2.2 Värmepanna  
-50 Mcal/h 

235,00 293,75  Enl 1.1-2 

51 - 100 368,17 460,21 Kr/objekt 434 
101 - 150 368,17 460,21 Kr/objekt 503 
151 - 200 485,67 607,08 Kr/objekt 578 
201 - 250 509,17 636,46 Kr/objekt 606 
251 - 300 548,33 685,42 Kr/objekt 650 
2.2 Sidopanna 
-50 Mcal/h 

  Kr/objekt 149 

51 - 100 125,33 156,67 Kr/objekt 275 
101 - 150 289,83 362,29 Kr/objekt 341 
151 - 200 352,50 440,63 Kr/objekt 415 
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201 - 250 376,00 470,00 Kr/objekt 445 
251 - 300 415,17 518,96 Kr/objekt 489 
2.3.1  
Separat rökkanal 

  Kr/objekt 38 

4.2 Hämtning av stege 31,33 39,17 Kr/objekt 55 
4.3 Admin avgift 70,50 88,13 Kr/objekt 83 
4.5 Timersättning 470,00 587,50 Kr/tim 554 
     

Taxa för brandskyddskontroll 
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, 

inklusive moms  
1. Objekt småhus     
1.1.1  
Helårsbebott hus 

171 213,75 Kr/objekt 208,66 

1.1.2 Fritidshus 304 380                 Kr/objekt 370,96 
1.2 Kontrollavgift 
Kontroll av eldstad 
med tillhörande 
rökkanal 

    

1.2.1 Fastbränsleeldad 
värmepanna 

427,5 534,375  Kr/objekt 521,66 

1.2.2 Oljeeldad 
värmepanna 

427,5 534,375 Kr/objekt 521,66 

1.2.3 Lokaleldstad 427,5 534,375                 Kr/objekt 521,66 
Kontroll av 
tillkommande objekt 
på samma skorsten 

    

1.2.4 Fastbränsleeldad 
värmepanna 

190 237,5 Kr/objekt 231,85 

1.2.5 Oljeeldad 
värmepanna 

190 237,5 Kr/objekt 231,85 

1.2.6 Lokaleldstad 190 237,5 Kr/objekt 231,85 
Kontroll av 
tillkommande objekt 
på annan skorsten 

    

1.2.7 Fastbränsleeldad 
värmepanna 

190 237,5 Kr/objekt 231,85 

1.2.8 Oljeeldad 
värmepanna 

190 237,5 Kr/objekt 231,85 

1.2.9 Lokaleldstad 190 237,5 Kr/objekt 231,85 
 
Alternativ B 

    

1.2 Kontrollavgift 
utgår med pris som 
anges i 4.3 

    

1.3 Tilläggsavgift för 
kontroll genom 
temperaturmätning, 
tryckmätning, 
röktrycksprovning 
eller läckagemätning 
uttas ersättning för 
mertid med på pris 
som, anges i 4.3 

    

2. Övriga objekt     
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2.1 Kontrollavgift 
utgår med pris som 
anges i 4.3 
3. Avgift för
efterkontroll
För separat utförd
efterkontroll av
förelagd
brandskyddsåtgärd
utgår ersättning med
pris som anges i 4.3
transportersättning.
4. Särskilda
bestämmelser
4.1 
För extra inställelse 

95 118,75 Kr/objekt 115,93 

4.2 För kontroll utförd 
utom ordinarie 
arbetstid. Pris som 
anges i 4.3 
4.3 Timersättning 
utgår per man. Se 
motivering i text ovan. 

570 712,5 Kr/objekt 695,57 

4.4 I angivna 
ersättningar ingår 
kostnad för teknisk 
utrustning och 
förbrukningsmaterial 
samt protokollering av 
brandskyddskontrollen 
5. Indexreglering av
taxan.
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Räddningstjänst 
Innehållsförteckning 

1.  Taxa för tillsynsbesök enligt lagen om skydd mot olyckora 

2.1  Taxa för tillsyn av brandfarlig vara    

2.2  Taxa för tillsyn av brandfarlig vara grundbelopp   

3.1   Taxa för fordon 

3.2 Taxa för personal 

3.3 Taxa för motorsprutor 

3.4 Taxa för länspumpar 

3.5 Taxa för slang 

3.6 Taxa för andningsskydd 

3.7  Taxa för reservkraftverk 

3.8 Taxa övningsfält 

4.    Avgift vid ”Onödiga larm” 

5.    Prislista vid utbildningsuppdrag 

6.    Uthyrning av lektionssal 

7.1   Säkerhetsvakt 

7.2  Restvärdesarbete. 

8.         Taxa för brandskyddskontroll 

8.1 Objekt i småhus 

8.2 Övriga objekt 

8.3 Avgift för efterkontroll 

8.4 Särskilda bestämmelser 

8.5 Giltighet 

1. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor 5 kap 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök. Tillsyn 
är ett lagstadgat uppdrag för räddningstjänsten och baseras på ägarens och nyttjanderättshavarens inlämnade 
brandskyddsredogörelse. Utifrån denna bestäms besöksfrekvensen på objekten. I taxan för tillsyn ingår administration 
och restid. 

Taxa: 920 kr/tim 

2.1 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara 
Nämnden för räddningstjänsten har det formella ansvaret för den lokala tillsynsverksamheten enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868, änd. 2000:112. En rekommendation är att tillsyn av brandfarlig vara 
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samordnas med tillsynen för systematiska brandskyddsarbetet och enligt de frister som kommer anges där. Enligt 
lagens 20 § får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för kommunala myndigheters verksamhet. 

Taxa: 920 kr/tim 

2.2 Taxa för tillstånd av brandfarlig vara. 
Avgifter debiteras enligt den fastställd taxa för plan- och byggärenden, tabell 9. 

 

Utöver fastställda tillståndsavgifter debiteras tidsersättning 20 G för nedanstående ärenden/tillstånd. 

 

Tidsersättning: 

-   speciella och komplicerade tillstånd enligt tabell 9, Plan- och  
    byggärenden 

-   tillverkning, bearbetning och användning 

-   transporter i rörledning som inte är koncessionspliktiga 

-   förhandsbesked 

-   brandfarlig biograffilm (< 5 kg) 

-   varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa 

-   extra besiktningar eller åtgärder, tillfälliga tillstånd se 

byggnation 6 mån – 2 år. 

 

Taxa grundbelopp: 42,50 kr 

Priser gäller för tillhandahållande av tjänster, material och fordon normalt relaterade till räddningstjänstinsatser eller 
andra akuta händelser. 

Vid omfattande uthyrning eller uthyrning som avviker från det normala ska alltid samråd ske med räddningschefen. 

Kostnader för uthyrning av material, fordon omfattar aldrig kostnader för personal. Detta måste alltså beräknas 
separat. 

I ersättningen för material ingår kostnader för förslitning, återställning, smörjmedel och bränsle mm. 

3.1 Taxa för fordon 
Kostnader är endast för fordon. Personalkostnader tillkommer.  

För beräkning av timkostnad används endast halv och hela timmar. 

 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, 
inklusive moms  

3.1 Taxa för fordon     
Släckbil 780 975 Kr/tim 975 
Tankbil 680 850 Kr/tim 850 
Höjdfordon 1 300 1 625 Kr/tim 1 625 
WV Pick up 280 350 Kr/tim 350 
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3.2 Taxa för personal 
PO påslag 39% 

    

Brandman     
Vardagar mellan  
06.00 – 19.00 

440 612 Kr/tim 612 

Vardagar mellan 
19.00 – 06.00 + 
helger 

660 917 Kr/tim 917 

Styrkeledare     
Vardagar mellan 
06.00 – 19.00 

748 1040 Kr/tim 1040 

Vardagar mellan 
19-00 – 06.00 +helger 

1 122 1 560 Kr/tim 1 560 

Insatsledare     
Vardagar mellan 
06.00 – 19.00 

828 1 151 Kr/tim 1 151 

Vardagar mellan 
19.00 – 06.00 +helger 

1 242 1 726 Kr/tim 1 726 

Brandman inom 
Räddsam - E 

    

Vardagar mellan 
06.00 – 19.00 

240 334 Kr/tim 334 

Vardagar mellan  
19.00 – 06.00 + 
helger 

360 504 Kr/tim 504 

Administrativ avgift, 
uppdrag omfattande 

    

Första timmen 97 135 Kr/tim 135 
Andra timmen 143 199 Kr/tim 199 
Tredje timmen 189 263 Kr/tim 263 
Där utöver 276 384 Kr/tim 384 
3.3 Motorsprutor     
Klass 1 140 175 Kr/tim 175 
Klass 2 och 3 715 894 Kr/tim 894 
Länspumpar     
Länspump 300 l/min 125 156 Kr/tim 156 
Länspump 600 l/min 157 196 Kr/tim 196 
3.5 Slang     
42-63 mm externt 140 175 Kr/tim 175 
42-63 mm internt 95 119 Kr/tim 119 
3.6 Andningsskydd     
Utlåning till annan 
räddningstjänst 

324 405 Kr/styck 405 

Första dygnet 200 250 Kr 250 
Andra dygnet 150 186 Kr 186 
Tredje dygnet 165 206 Kr 206 
Fyllning max 
300bar>10 liter 

300 375 Kr/st 375 

Fyllning max  
300bar< 10 liter 

330 415 Kr/st 415 

3.7 Reservkraftverk     
Externt stort 5 520 6 900 Kr/vecka 6 900 
Internt stort 3 575 4 469 Kr/vecka 4 469 
Per timma 290 363 Kr/timma 363 
Externt litet 1 500 1 875 Kr/vecka 1 875 
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Internt litet 1 200 1 500 Kr/vecka 1 500 
Per timma 110 138 Kr/timma 138 
3.8 Övningsfält     
Hyra övningsfält 5 000 6 250 Kr/dag 6 250 
Instruktör övningsfält     
Vardagar mellan 
06:00-19:00 

700 875 Kr/timma 875 

Vardagar mellan 
19:00-06:00 + helger 

1 050 1 313 Kr/timma 1 313 

 

4. Avgift vid onödiga larm 
Genom åren har kommunens ansvar för räddningstjänsten och därmed förebyggande arbete ökat. Syftet är att det är 
samhällets sak att hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde själv inte har tillräckliga resurser för att 
bemästra en olyckssituation. Krav ställs även på ägaren eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att i 
skälig omfattning bl.a. hålla utrustning för släckning av brand eller begränsa skador till följd av brand. 

Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder 
förebyggs. Kommunen skall också se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen. Att det inom t ex 
en industri finns anordningar som vid en brand automatiskt löser ut ett larm kan vara ett krav från den myndighet som 
lämnar bygglov eller annan brandsyn. Automatlarmet kan utgöra ett villkor från försäkringsgivaren. Ibland föreskrivs att 
larmet skall gå till räddningstjänsten, antingen direkt eller via SOS-Alarm. Myndigheten eller försäkringsgivaren har i 
sådana fall möjligheter att ställa krav på larmanordningens tekniska standard och överföringsutrustningen. Det 
förekommer även att ägare till anläggningen på eget initiativ installerar automatiskt brandlarm. 

Som primärmottagare av larm från anläggningar inom Kinda kommuns anläggningar är SOS-Alarm AB, med vilka 
anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt. Räddningstjänsten i Kinda kommun står som primär mottagare till 7 
stycken automatlarmsanläggningar, som sekundärt skickar larm till SOS-Alarm AB. Anläggningsinnehavaren har att sluta 
kontrakt med SOS-Alarm AB. 

Många larmanläggningar är utförda enligt RUS-110:5 (Försäkringsbolagens regler) och krav om installation har 
fastställts i bygglovsförfarandet med stöd av Boverkets byggregler. Under senare år har kommunen dock accepterat att 
enklare anläggningar av typen ”telefonuppringda” larm installerats, och att räddningstjänsten får utlarmas med 
automatik av SOS-alarm. Detta förutsätter dock att anläggningsinnehavaren accepterar de av räddningstjänsten 
uppställda krav beträffande underhåll och skötsel för att undvika så kallade ”onödiga ´larm”. 

Med onödiga larm menas utryckningar som p.g.a. att ägaren/innehavaren eller av honom anställd eller anlitat person 
genom oförsiktighet, slarv eller försummelse utlöser larmet. 

Följande är exempel på vad som kan betraktas som onödiga larm: 

- larm orsakat p g a undermåligt underhåll, 

- kontroll och återställning vid felsignal då anläggningsskötaren inte kunnat nås inom 

1 timme efter signal, 

- larm utlöst p g a ”heta arbeten” (svetsning, lödning, slipning etc.), 

- åverkan på ledningar i samband med arbete av hantverkare, eller annan, 

- larm utlöst p g a dåliga batterier (se reservkraft) i samband med strömavbrott, 

- felmanövrering vid prövningsförfarande etc., 

- återkommande larm av samma orsak, om åtgärder ej vidtagits för att förhindra upprepning. 
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Vid onödiga larm debiteras ägare/innehavare den genomsnittliga kostnaden för en utryckning.  

Ägare/innehavare har i kontrakt med räddningstjänsten påtagit sig ansvaret för att vidta åtgärder så att onödiga larm 
skall undvikas, samt acceptera att avgiften utgår i händelse av onödiga larm. 

 

Avgift 5000 kr exklusive moms. 

5. Utbildningsuppdrag 
I vår målsättning att skapa säkra och trygga kommuner är det väldigt viktigt att vi når ut med vårt budskap genom bl a 
utbildnings- och informationsinsatser och därmed även skapar ett personligt engagemang så att förebyggande- och 
säkerhetsfrågor blir en angelägenhet för alla som bor och verkar i vår kommun. Framför allt skall insatserna riktas till 
våra barn och ungdomar men naturligtvis även till andra. 

Enligt verksamhetsplanen gäller följande: 

- tillse att samtliga 6-åringar i kommunen erhåller en anpassad utbildning i brandskydd 

- tillse att samtliga elever i årskurs 9 erhåller en anpassad utbildning i brandskydd 

- genomföra kontrakterade utbildningsuppdrag 

- genomföra heta arbeten utbildningar för att det behov som finns i kommunen 

- genomföra utbildningar inom ramen för statsbidrag (se ÖBF) 

- genomföra utbildning i systematiskt brandskydd för det behov som finns i kommunen 

- genomföra utbildningar av övriga grupper i den omfattning verksamhetsutrymmet delger möjligheten därtill. 

Prislista för utbildningar där statsbidrag ej utgår: 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, 
inklusive moms  

Brandkunskap för alla 600 750 Kr/person 750 
HLR- Hjärt- och 
lungräddning 

650 813 Kr/person 813 

Grupputbildning     
HLR+Akutomhändertagande 5 500 6 875 Kr/grupp 

10personer/grupp 
6 875 

Brandkunskap för alla, BKA 7 500 9 375 Kr/grupp  
10personer/grupp 

9 375 

SBA-Systematiskt 
brandskyddsarbete 

1 900 2 375 Kr/person 10-20 
personer/grupp 

2 375 

Heta arbeten 3 400 4 250 Kr/person 10-20 
personer/grupp 

3 563 

 

Anm: Vid andra utbildningar än ovan debiteras en timkostnad enligt det grundbelopp som anges i taxan för brandsyn. 

Vid skolutbildning enligt ovan utgår statsbidrag, då debiteras endast kostnaden för förbrukade handbrandsläckare. 

Kostnad för handbrandsläckare debiteras utöver kursavgiften. 

6. Uthyrning av lektionssal 
Räddningstjänstens lokaler utgör ledningscentral under höjd beredskap samt pågående räddningstjänstinsats. 
Lektionssalen kan dock (under ordinarie arbetstid) hyras till andra förvaltningar eller andra föreningar under 
förutsättning att detta ej kolliderar med ovan, vilket hyresgästen skall informeras om. 
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Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, 
inklusive moms  

Lektionssal 400 500 Kr/halvdag max 
25 personer 

400 

Lektionssal 700 875 Kr/heldag max 25 
personer 

700 

 

7.1 Teknisk service   
Kostnad   Enligt gällande löneavtal 

7.2 Restvärdesarbete 
Kostnad   Enligt avtal med försäkringsbranschen 

I övrigt gäller att utrustning för räddningstjänständamål inte får hyras eller lånas ut, eftersom detta kan inverka menligt 
och äventyra möjligheterna till en ur arbetsmiljösynpunkt säker och trygg räddningsinsats. 
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Renhållning 
Renhållningsverk 
Renhållningsavgifter erläggs till Kinda kommun av respektive fastighetsägare i enlighet med Miljöbalkens 27 kap 4 
§. För renhållningstjänster som inte är taxesatta erläggs faktiska kostnader + 10 %. 

Latrinhämtning  
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 

Inklusive moms 
Latrinhämtning 220 275 kr/kartong 250 

 
Slamtömningsavgift vid ordinarie tur  

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

Slamavskiljare < 4 m3 976 1 220 kr/gång 1 105 
Slamavskiljare 4-6 m3 1 180 1 475 kr/gång 1 340 
                volym > 6 m3 220  275 kr/m3  250 
Minireningsverk < 4 m3 976 1 220 kr/gång 1 105 
Minireningsverk 4-6 m3 1 180 1 475 kr/gång 1 340 
                    volym > 6m3 220 275 kr/m3 250 
Sluten tank < 4 m3  976 1 220 kr/gång 1 105 
Sluten tank 4-6 m3 1 180 1 475 kr/gång 1 340 
           volym > 6 m3 220 275 kr/m3 250 
BDT-brunnar < 1,2 m3 

(vartannat år) 
704 880 kr/gång 800 

BDT-brunnar 1,2 – 4 m3 

(vartannat år) 
976 1 220 kr/gång 1 105 

Extra slangutläggning 
20-50 m 

80 100 kr/10 m 90 

Slangutläggning > 50 m 
eller tömning med 
specialfordon 

600 750 kr/gång 625 

Fettavskiljare < 1 m3 1 500 1 875 kr/gång 1 875 
……….…volym > 1 m3 980 1 225 kr/m3 1 225 
Inställelseavgift för 
slambrunn, som inte 
varit tillgänglig för töm-
ning vid ordinarie tur 

540 675 kr/gång 625 

 
Slamtömningsavgift vid extra tömning  

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

Slamavskiljare < 4 m3 1 552 1 940 kr/gång 1 765 
Slamavskiljare 4-6 m3 1 760 2 200 kr/gång 2 000 
                volym > 6 m3 220 275 kr/m3 250 
Minireningsverk < 4 m3 1 552 1 940 kr/gång 1 765 
Minireningsverk 4-6 m3 1 760 2 200 kr/gång 2 000 
                   volym > 6 m3  220  275 kr/m3  250 
Sluten tank < 4 m3 1 552 1 940 kr/gång 1 765 
Sluten tank 4-6 m3 1 760 2 200 kr/gång 2 000 
          volym > 6 m3 220 275 kr/m3 250 
BDT-brunnar < 1,2 m3 

(vartannat år) 
1 312 1 640 kr/gång 1 490 
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BDT-brunnar 1,2 – 4 m3 

(vartannat år) 
1 552 1 940 kr/gång 1 765 

Extra slangutläggning 
20-50 m 

80 100 kr/10 m 90 

Slangutläggning > 50 m 
eller tömning med 
specialfordon 

600 750 kr/gång 625 

Fettavskiljare < 1 m3 2 000 2 500 kr/gång 2 500 
              volym > 1 m3 980 1 225 kr/m3 1 225 

 
Slamtömningsavgift vid akut tömning 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

Slamavskiljare < 4 m3 1 900 2 375 kr/gång 2 155 
Slamavskiljare 4-6 m3 2 300 2 875 kr/gång 2 395 
                volym > 6 m3 220 275 kr/m3 250 
Minireningsverk < 4 m3 1 900 2 375 kr/gång 2 155 
Minireningsverk 4-6 m3 2 300 2 875 kr/gång 2 395 
                   volym > 6 m3 220  275 kr/m3  250 
Sluten tank < 4 m3 1 900 2 375 kr/gång 2 155 
Sluten tank 4-6 m3 2300 2 875 kr/gång 2 395 
           volym > 6 m3 220 275 kr/m3 250 
BDT-brunnar < 1,2 m3 

(vartannat år) 
1 716 2 145 kr/gång 1 950 

BDT-brunnar 1,2 - 4 m3 

(vartannat år) 
2 300 2 875 kr/gång 2 395 

Extra slangutläggning 
20-50 m 

80 100 kr/10 m 90 

Slangutläggning > 50 m 
eller tömning med 
specialfordon 

600 750 kr/gång 625 

Fettavskiljare < 1 m3 2 300 2 875 kr/gång 2 875 
              volym > 1 m3 980 1 225 kr/m3 1 225 
     
TILLÄGGSTJÄNSTER     
Spolning av rör eller 
avskiljare i samband 
med tömning 

1 040 1 300 kr/tim 1 185 

Avgift för besvärliga 
tömningsförhållanden 

1 044 1 305 kr/tim 1 185 

Hämtning av fosforfilter 
vid tomtgräns < 370 kg 

1 704 2 130 kr/gång 1 935 

< 500 kg 1 760 2 200 kr/gång 2 000 
< 1 000 kg 2 040  2 550  kr/gång 2 320 
Lyft av tunga lock 400  500 kr/tim  425 

 
Mottagningsavgift till reningsverk vid tömning som ej är taxesatt  

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

Slamavskiljare < 3 m3 300 375 kr/gång 375 
Sluten tank < 3 m3 300 375 kr/gång 375 
Volym > 3 m3 100 125 kr/m3 125 
Minireningsverk 100 125 kr/m3 125 
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Reningsverk avslammat 
vatten 

50 62.50 kr/m3 62,50 

 
Sophämtning – kärl (26 hämtningar)  

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år  
inklusive moms 

Kärl 190 l (grundalternativ) 2 008 2 510 kr/år 2 460 
Kärl 240 l (tillval) 2 416 3 020 kr/år 2 960 
Kärl 80 l (tillval) 1 572 1 965 kr/år 1 925 
Kärl 120-140 l (av SBN-
nämnden godkänd 
varmkompostering) 

1 496 1 870 kr/år 1 835 

Byte från 190 l kärl 
(inkl utkörning) 

400 500 kr/gång 375 

Byte från 190 l kärl 
(hämtning på Adlerskog) 

100 125 kr/gång 125 

Byte till 190 l kärl från 
övriga kärlstorlekar 

Ingen avgift    

Rengöring av kärl 400 500 kr/st 320 

 
Sophämtning – kärl period maj-september (11 hämtningar)  

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

Kärl 240 l 1 376 1 720 kr/år 1 685 
Kärl 190 l (grundalternativ) 1 140 1 425 kr/år 1 395 
Kärl 80 l 904 1 130 kr/år 1 105 

Sophämtning – landsbygd kompost (13 hämtningar) Utgående taxa, ej valbar  
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 

inklusive moms  
Kompost 1 684 2 105 kr/år 2 060 

 
Sophämtning – Gemensam  
(SBN-nämndens godkännande erfordras) 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år  
inklusive moms 

Kärl 190 l 2 656 3 320 kr/år 3 255 
Kärl 190 l period maj-sep 1 516 1 895 kr/år 1 855 
Säck 160 l 2 656 3 320 kr/år 3 255 
Säck 160 l period maj-sep 1 516 1 895 kr/år 1 855 
Kvartalshämtning 716 895 kr/år 875 
     

 

Tilläggstjänster  
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år  

inklusive moms 
Extrasäck 96 120 kr/st 110 
Hämtning utanför 
ordinarie 
hämtningsperiod 

180 225 kr/gång 215 
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Extra hämtning en 
säck/kärl 180-240 l 
hushållsavfall vid ej 
ordinarie hämtning 

532 665 kr/gång 640 

Tillägg extra säck 96 120 kr/st 110 
Tillägg brännbart 
grovavfall 

612 765 kr/m3 285 

Extra hämtning brännbart 
grovavfall i samband med 
ordinarie hämtning 

716 895 kr/gång 285 

Tillägg överstigande 1 m3 612 765 kr/m3 285 
Hämtning av grov-avfall , 
ej vid ordinarie hämtning 
< 1m3 

1120 1400 kr/gång 1 150 

Tillägg överstigande 1 m3 612 765 kr/m3 280 

Hyreshus och verksamheter  
(Abonnenter med rationella hämtningsplatser kan abonnera hämtning av kärl större än 240 l. Kärl större än 240 l 
anskaffas och underhålls av abonnenten.)  

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

* Säck 160 l 49,08 61,35 kr/st 60,15 
* Säck 240 l 
* Utgående taxa, ej  
    valbar 

62,42 78,02 kr/st 76,50 

     
Kärl 190 l 1 g/14 dag 2056 2570 kr/år 2520 
Kärl 190 l 1g/vecka 4112 5140 kr/år 5040 
Kärl 240 l 1g/14 dag 2476 3095 kr/år 3035 
Kärl 240 l 1g/vecka 4952 6190 kr/år 6070 
     
Kärl 370 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

 
2 352 

 
2 940 

 
kr/år 

 
2 885 

Tömning 1 g/vecka 4 704 5 880 kr/år 5 770 
Tömning 2 ggr/vecka 9 408 11 760 kr/år 11 540 
Övrig tömning per 
tömning 

148 185 kr/tömning 180 

     
Kärl 400 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

2 556 3 195  
kr/år 

3 125 

Tömning 1 g/vecka 5 112 6 390 kr/år 6 250 
Tömning 2 ggr/vecka 10 224 12 780 kr/år 12 500 
Övrig tömning per 
tömning 

128 160 kr/tömning 155 

     
Kärl 500 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

 
2 940 

 
3 675 

 
kr/år 

 
3 600 

Tömning 1 g/vecka 5 880 7 350 kr/år 7 200 
Tömning 2 ggr/vecka 11 760 14 700 kr/år 14 400 
Övrig tömning per 
tömning 

140 175 kr/tömning 170 

     
Kärl 660 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

 
3 776 

 
4 720 

 
kr/år 

 
4 625 

Tömning 1 g/vecka 7 552 9 440 kr/år 9 250 
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Tömning 2 ggr/vecka 15 104 18 880 kr/år 18 040 
Övrig tömning per 
tömning 

168 210 kr/tömning 205 

     
*Kärl 750 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

 
4 444 

 
5 555 

 
kr/år 

 
5 445 

*Tömning 1 g/vecka 8 888 11 110 kr/år 10 890 
*Tömning 2 ggr/vecka 17 776 22 220 kr/år 21 780 
*Övrig tömning per 
tömning 
* Utgående taxa, ej  
    valbar 

220 275 kr/tömning 265 

Hämtning av brännbart avfall i samband med ordinarie hämtning  
(Lösa kollin vid sopbilens hämtningsplats räknas om till säck) 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

Säck 160 l/st 47,88 59,85 kr/st 58,65 
Säck 240 l/st 60,88 76,10 kr/st 74,60 

Periodisk tömning maj-september (11 hämtningar) campingplatser, båthamnar 
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 

inklusive moms  
Kärl 190 l 1 g/14 dag 1168 1460 kr/år 1430 
Kärl 190 l 1g/vecka 2336 2920 kr/år 2860 
Kärl 240 l 1g/14 dag 1412 1765 kr/år 1730 
Kärl 240 l 1g/vecka 2824 3530 kr/år 3460 
     
Kärl 400 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

 
1 612 

 
2 015 

 
kr/år 

 
1 975 

Tömning 1 g/vecka 3 224 4030 kr/år 3 950 
Tömning 2 ggr/vecka 6 448 8 060 kr/år 7 900 
     
Kärl 500 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

 
1 500 

 
1 875 

 
kr/år 

 
1 835 

Tömning 1 g/vecka 3 000 3 750 kr/år 3 670 
Tömning 2 ggr/vecka 6 000 7 500 kr/år 7 340 
     
Kärl 600 liter 
Tömning 1 g/14 dag 

 
1 796 

 
2 245 

 
kr/år 

 
2 200 

Tömning 1 g/vecka 3 592 4 490 kr/år 4 400 
Tömning 2 ggr/vecka 7 184 8 980 kr/år 8 800 

 
Deponeringsavgift 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år  
Schaktmassor (lämpliga 
för täckning ej deponi- 
skattepliktiga) 

Vid behov ingen 
avgift 

  Ingen avgift 

 
Mottagningsavgifter vid Adlerskogs avfallsanläggning 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms  

Brännbart avfall 
max 0,5 x 0,5 x 1 m 

1016 1 270  kr/ton 1 115 
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Brännbart avfall överstort 1 828 2 285 kr/ton 2 125 
Osorterat avfall 2 200 2 750 kr/ton 2 125 
Deponiavfall 1 560 1 950 kr/ton 1 750 
Rent trä 250 312,50 kr/ton 312,50 
Grovt trä > 25 cm diameter 650 812,50 kr/ton 812,50 
Impregnerat trä 1 680 2 100 kr/ton 2 100 
Planglas 1 560 1 950 kr/ton 1 625 
Fönster med karm 2 200 2 750 kr/ton 2 225 
Asbestavfall 1 352 1 690 kr/ton 1 690 
Förorenade massor 
från marksanering 
ej farligt avfall 

600 750  750 

Avfall från gatubrunnar 1 250 1 562,50 kr/ton 1 562,50 
Sand från sandfång 1 250 1 562,50 kr/ton 1 562,50 
Asfalt rent ej stenkoltjära 120 150 kr/ton 150 
Metallskrot Ingen avgift    
Latrinbehållare 172 215 kr/st 175 
Hushållsavfall 2 200 2 750 kr/ton 2 125 
Avfall från verksamheter till 
sorteringsramp avser 
mindre mängder som 
transporteras med 
släpkärra, skåpbil, pickup  

300 375 kr/gång 325 
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Taxa för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Kommentarer till taxeförslag 2022 

Förslag till ny taxa innebär att anläggnings- och brukningsavgifterna räknas upp med 3 %. Verksamheten 
gör bedömningen att avgiftsintäkterna måste öka med 3 % för att klara reinvesteringsbehovet samt 
allmänna kostnadsökningar. 

Taxan är också beräknad med förutsättningarna att internräntan blir 1 %, komponentavskrivningskalkyl 
stämmer för tillbyggnaden av Rimforsa vattenverk och ingen förändring av avskrivningsprinciper för 
tidigare övertagna anläggningar inom exploateringsområden. 
 
Huvudman av VA-anläggningen handhas under Samhällsbyggnadsnämnden av VA-avdelningen nedan kallat 
huvudmannen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kinda kommun. 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet 
eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med 
fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. Avgifterna för ansvarig för 
allmän platsmark regleras genom avtal. 

§ 2  
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med  
 
Bebyggd fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett 
från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor, Förvaltning, Stormarknader, Butiker, Utställningslokaler, Sporthallar, Hotell, Restauranger, Hantverk, 
Småindustri, Utbildning, Sjukvård 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 
 
Lägenhet/bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om 
sådana utrymmen i bebyggd fastighet som används i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal 
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard som en lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om 
marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
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S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder 
för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
 

Anläggningsavgifter (§§ 5–11)  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  
5.1 För bebyggd fastighet och därmed jämställd fastighet skall betalas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 

inklusive moms 
A) En avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, 
S och Df 

83 840 
 

104 800 kr 101 750 

B) En avgift per m2 
tomtyta 

23,16 28,95 kr 28,10 

För enbostadshus är 
avgiften 

23 176 28 970 kr 28 125 

C) En avgift per 
lägenhet/bostadsenhet 

9 728 12 160 kr 11 805 

D)* En grundavgift för 
bortledande av  
Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

9 024 11 280 kr 10 955 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a. I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift 
enligt § 7 eftersom någon uppsättning av serviceledning inte lagts till FP.  
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan 
fastigheterna. 
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a) och c), eller i det fall 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), c) och d). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller 
uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 5.1.a). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas 
avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall 
erläggas avgift enligt 5.1 d). 
 

§ 6  
6.1 För obebyggd fastighet debiteras inte anläggningsavgifter så länge inte bygglov meddelats. När bygglov 
meddelats utgår full avgift enligt § 5 såvida inte anläggningsavgift är erlagd enligt tidigare bestämmelser.  
 

§ 7  

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

 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 a) 30 % 60 % 10 % - 

Tomtyteavgift 5.1 b) 30 % 60 % - 10 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 60 % - 10 % 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
7.2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter 
enligt 7.1. 
 
7.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga förbindelsepunkter skall, utöver 
avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.  
 

§ 8 
Avgifter enligt §§ 5 och 6 beslutas av kommunfullmäktige. 
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§ 9 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–6 får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, kan avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 
 

§ 10 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
10.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas 
enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del 
av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 10.2. 
 
10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller 
ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighets-
ägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 11 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt 
eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens 
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
 
11.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 
dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 12-20)  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 12 
12.1  För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 

inklusive moms 
A)     
Omätt vatten 
permanentbostad 

    

VAUM 7 040 8 800 kr/år 8 542,50 
VUM 2 816 3 520 kr/år 3 417 
A 4 224 5 280 kr/år 5125,50 
     
Omätt vatten 
fritidsbostad 

    

VAUMF 5 112 6 390 kr/år 6206,25 
VUMF 2 044 2 555 kr/år 2482,50 
AF 3 068 3 835 kr/år 3723,75 
     
V vatten med mätare   kr/år  
(Ej A) 1 276 1 595 kr/år 1 548 
Eller en fast avgift 
per år och mätställe 
med följande 
mätarinstallationer 

    

1*2,5 q 3 188 3 985 kr/år 3 870 
2*2,5 q 4 472 5 590 kr/år 5 425 
3*2,5 q 8 548 10 685 kr/år 10 375 
4*2,5 q 10 608 13 260 kr/år 12 875 
1*5q 7 736 9 670 kr/år 9 390 
2*5q 10 940 13 675 kr/år 13 275 
1*10q 11 536 14 420 kr/år 14 000 
B)     
En avgift per m3 

levererat vatten 
25,68 32,10 kr/m3 31,15 

En avgift per m3 
levererat vatten (ej 
A) 

10,28 12,85 kr/m3 12,46 

C)     
En avgift per år och 
varje påbörjat m2 

tomtyta eller 

0,60 0,75 kr/m2 0,70 

För enbostadshus 
debiteras schablon 
per fastighet om 

692 865 kr/år 840 
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12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 12.1  a) 40 % 60 %   

Avgift per m3 12.1  b) 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 12.1  c) - - 60 % 40 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt 
att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut 
efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. 
 
12.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b) om förbrukning uppskattas uppgå till mer än 10 
m3. 
 
12.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 
100 % av den fasta avgiften enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
12.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 
föreskrifter om vatten- och värmemätare. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark och miljödomstolen.  
 
12.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren 
ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår 
av § 15. 
 
12.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall 
erläggas avgift med 10 % av avgiften enligt 12.1 b). 
 
§ 13 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den 
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som 
avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten 
är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 

§ 14 
För obebyggd fastighet skall brukningsavgift inte erläggas. 
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§ 15 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin 
skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter: 

Benämning Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms 

Nedtagning och 
uppsättning inkl. 
vinterförvaring 

400 500 kr/gång 500 

Avstängning 
vattentillförsel 

200 250 kr/gång 250 

Påsläpp av 
vattentillförsel 

200 250 kr/gång 250 

Undersökning av 
vattenmätarbrunn 

1 000 1 250 kr/gång 1 250 

Länsning av 
vattenmätarbrunn 

260 325 kr/gång 325 

Förgäves besök  200 250 kr/gång 250 
Dygnshyra av 
brandpostmätare 
(5q-10q)* 

25 31,25 kr/dygn 31,25 

* rörlig del av brukningsavgiften tillkommer 12.1 b) 
 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 75 % av ovan 
angivna belopp. 
 

§ 16 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 12–14 får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall kan avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 
 

§ 17 
Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av 
huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller 
annan grund som anges i §§ 12 och 13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 
10.2 samt ersättning för kostnader som är förenliga med dröjsmålet. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter 
uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en 
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighets-
överlåtelse. 
 

§ 18 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av 
anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-
förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
 

§ 19 
Avgifter enligt §§ 5-12 och 15 beslutas av Kommunfullmäktige. 
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Taxans införande 

§ 20 
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 12.1, 12.3 och 12.7 samt § 13, som är baserade på 
uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas 
av Mark och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
 
 

Plan, bygg, naturvård, trafikföreskrifter 
Taxa för verksamheterna plan, bygg, naturvård och lokala trafikföreskrifter har uppdaterats genom 
indexuppräkning av handläggningskostnad per timme, mindre förtydligande kring tidsersättning 
samt några justeringar i taxans tidsuppskattningar.  
 
Plan, bygg, naturvård och trafik  
Taxa för Plan- och byggavdelningens verksamhetsområde med ärenden inom plan- och bygglagen, 
miljöbalken (strandskyddsdispens) samt trafikförordningen (lokala trafikföreskrifter). 
 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1-24 i kommunens beslut att anta 
taxan. 
Inledande bestämmelser 
1 §  
 
Enligt denna taxa utgår avgift för 
A.  
administration, handläggning, och 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
6. expediering och kungörelse, och 
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
B.  
administration, handläggning och beslut om strandskyddsdispens.  
C.  
kommunens kostnader för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser, genom tecknande 
av civilrättsligt planavtal.  
D.  
kommunens kostnader för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser, när kostnader för 
upprättande av detaljplanen eller områdesbestämmelser inte har reglerats i civilrättsligt planavtal, 
och 
- nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig 
anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 § plan- och 
bygglagen), och 
- den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  
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E.  
administration, handläggning och beslut om lokala trafikföreskrifter. 
Allmänna bestämmelser 
2 §  
Beräkning av avgift 
 
Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga 1-24. 
 
Beloppen i tabellerna 1-23 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme 
för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser. 
 
I tabell 2 multipliceras en tilläggsfaktor med avgiften för byggnader i taxans rad 2.1 – 2.8. Detta gäller 
för åtgärder med typen nybyggnad av byggnad som innehåller bostäder med tekniskt samråd, samt 
nybyggnad av övriga byggnader med tekniskt samråd, då handläggningstiden för dessa ökar stegvis i 
samband med att byggnadens area ökar. Tilläggsfaktorn är baserad på matris för bruttoarean (BTA) + 
öppenarea (OPA). 
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslut i ärendet fattas.  
 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är: 1 161 kronor, år 2022. 
 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. Tidsdebitering görs för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, 
beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut, samt diarieföring, arkivering och expediering av 
handlingar.  
 
Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, ska en skälig avgift beräknas 
grundad på tidsersättning. 
 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan/anmälan avslås tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet, 
genom att gå in i tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har 
vidtagits. Om en ansökan/anmälan avskrivs/avvisas för första gången och omfattande 
handläggningsarbete ännu inte skett tas ingen avgift ut. Om ärendet inkommer på nytt för liknande 
åtgärd inom samma fastighet och om beslut om avskrivning/avvisning görs på nytt, ska avgift tas ut 
för nerlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp.  
 
Höjning/sänkning av avgift 
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Finner Samhällsbyggnadsnämnden, eller Jävsnämnden, att det finns skäl som motiverar en höjning 
eller sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om 
detta. 
 
Anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus 
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas tillhörande 
anmälningspliktiga åtgärder in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan.  
 
Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som för ett 
permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 
 
Areabestämning 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mät-reglerna enligt Svensk Standard SS 02 10 53, eller 
likvärdig senare utgiven version, gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet 
som inlämnade ritningar medger. 
3 §  
Ändring av taxan 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar årligen om justering av beloppen i tabellerna 1-24 och det 
belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under 
förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka 
villkor det sker.  
 
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Årlig indexuppräkning 
För att avgifterna i enlighet med taxan ska följa kommunens kostnadsutveckling, ska 
handläggningskostnaden per timme index-uppräknas årligen. Det innebär att alla avgifter i taxan 
justeras årligen som följd av indexuppräkningen. Indexuppräkningen ska följa det Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller. Då beslut 
om justeringar i taxan tas innan innevarande årets PKV publiceras av SKR (PKV publiceras normalt i 
oktober varje år), används PKV från det föregående året vid uppräkningen. 
4 §  
Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts 
Samhällsbyggnadsnämndens, eller Jävsnämndens, beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits.  
 
Avgift kan alternativt tas ut i förskott.  
 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 
Icke utnyttjade bygglov 
För avräkning av i förskott erlagda avgifter gäller att om sökande så begär ska nämnden återbetala 
avgifter för åtgärder som inte har vidtagits inom föreskriven tid. De åtgärder som då kan bli aktuella 
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är erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av 
slutbesked. 
 
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.  
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio 
år. 
5 §  
Moms 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.  
6 §  
Upplysning om överklagande 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga ska lämna 
in sin överklagan skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag hen fick del 
av beslutet. 
7 §  
Taxans ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 2022-01-01. 
 
 
 
Innehållsförteckning tabeller: 
1.  Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
2. Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 
3. Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
4. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 
5. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, och transformatorstationer) 
6. Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
7. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
8. Anmälningspliktiga åtgärder 
9. Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
10. Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
11. Förhandsbesked 
12. Villkorsbesked 
13. Ingripandebesked 
14. Ytterligare tids- och/eller kostnadskrävande åtgärder vid genomförandet i ärenden om 
bygg-, rivnings- och markåtgärder 
15. Prövning av strandskyddsdispens 
16. Prövning av lokala trafikföreskrifter 
17. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
18. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
19. Avslag 
20. Avskrivning 
21. Avvisning 
22. Nedsättning av avgift vid ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked 
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23. Planbesked 
24. Detaljplan 
 
 
Tabeller 
 

1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

     
1.1 Nybyggnad av ett en- eller 

tvåbostadshus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 19 563 kr 19 158 kr 
1.2 Liten avvikelse 21 246 kr 20 807 kr 
1.3 Med givet 

förhandsbesked 
20 085 kr 19 670 kr 

1.4 Utanför planlagt 
område 

24 207 kr 23 706 kr 

1.5 Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 16 399 kr 16 060 kr 
1.6 Liten avvikelse 17 560 kr 17 197 kr 
1.7 Med givet 

förhandsbesked 
16 689 kr 16 344 kr 

1.8 Utanför planlagt 
område 

21 043 kr 20 608 kr 

1.9 Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder 
(enkel byggnad), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 6 763 kr 6 623 kr 
1.10 Liten avvikelse 8 853 kr 8 670 kr 
1.11 Med givet 

förhandsbesked 
7 401 kr 7 248 kr 

1.12 Utanför planlagt 
område 

11 407 kr 11 171 kr 

1.13 Nybyggnad av 
komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 11 465 kr 11 228 kr 
1.14 Liten avvikelse 12 829 kr 12 564 kr 
1.15 Utanför planlagt 

område 
11 465 kr 11 228 kr 

1.16 Nybyggnad av 
komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 5 312 kr 5 202 kr 
1.17 Liten avvikelse 6 792 kr 6 651 kr 
1.18 Utanför planlagt 

område 
5 312 kr 5 202 kr 

1.19 Tillbyggnad, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 11 000 kr 10 773 kr 
1.20 Liten avvikelse 12 829 kr 12 564 kr 
1.21 Utanför planlagt 

område 
11 465 kr 11 228 kr 

1.22 Tillbyggnad, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 5 341 kr 5 230 kr 
1.23 Liten avvikelse 6 792 kr 6 651 kr 
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1.24 Utanför planlagt 
område 

5 312 kr 5 202 kr 

1.25 Fasadändring, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 2 554 kr 2 501 kr 
1.26 Liten avvikelse 4 354 kr 4 264 kr 
1.27 All övrig ändring, med 

tekniskt samråd 
Planenligt Timdebitering Timdebitering 

1.28 Liten avvikelse Timdebitering Timdebitering 
1.29 Med givet 

förhandsbesked 
Timdebitering Timdebitering 

1.30 Utanför planlagt 
område 

Timdebitering Timdebitering 

1.31 All övrig ändring, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt Timdebitering Timdebitering 
1.32 Liten avvikelse Timdebitering Timdebitering 
1.33 Med givet 

förhandsbesked 
Timdebitering Timdebitering 

1.34 Utanför planlagt 
område 

Timdebitering Timdebitering 

1.35 Per styck för nybyggnad av 
flera likartade en- eller 
tvåbostadshus (med 
tillhörande komplement), 
utöver det första, i en och 
samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

 
50 % av full avgift 

1.36 Nybyggnad av 
komplementbyggnad <= 15 
kvm, utan tekniskt samråd 

Planenligt 2 554 kr 2 501 kr 
1.37 Liten avvikelse 4 876 kr 4 775 kr 
1.38 Utanför planlagt 

område 
2 554 kr 2 501 kr 

1.39 Tillbyggnad <= 15 kvm, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 2 554 kr 2 501 kr 
1.40 Liten avvikelse 4 876 kr 4 775 kr 
1.41 Utanför planlagt 

område 
2 554 kr 2 501 kr 

     
 

2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

     
2.1 Nybyggnad av byggnad som 

innehåller bostäder, med 
tekniskt samråd 
(avser endast grundavgift, 
tillägg tillkommer enligt 
matris nedan markerad med 
* ) 

Planenligt 29 606 kr 28 994 kr 
2.2 Liten avvikelse 32 160 kr 31 495 kr 
2.3 Med givet 

förhandsbesked 
30 418 kr 29 789 kr 

2.4 Utanför planlagt 
område 

33 901 kr 33 200 kr 
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2.5 Nybyggnad av övriga 
byggnader, med tekniskt 
samråd 
(avser endast grundavgift, 
tillägg tillkommer enligt 
matris nedan markerad med 
* ) 

Planenligt 22 640 kr 22 172 kr 
2.6 Liten avvikelse 25 194 kr 24 673 kr 
2.7 Med givet 

förhandsbesked 
23 452 kr 22 967 kr 

2.8 Utanför planlagt 
område 

28 270 kr 27 686 kr 

2.9 Nybyggnad av övriga 
byggnader, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 7 082 kr 6 936 kr 
2.10 Liten avvikelse 9 985 kr 9 778 kr 
2.11 Med givet 

förhandsbesked 
8 243 kr 8 073 kr 

2.12 Utanför planlagt 
område 

12 191 kr 11 939 kr 

2.13 Tillbyggnad som innehåller 
bostäder, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 932 kr 13 644 kr 
2.14 Liten avvikelse 16 022 kr 15 691 kr 
2.15 Utanför planlagt 

område 
15 209 kr 14 895 kr 

2.16 Tillbyggnad som innehåller 
bostäder, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 5 573 kr 5 458 kr 
2.17 Liten avvikelse 7 779 kr 7 618 kr 
2.18 Utanför planlagt 

område 
6 037 kr 5 912 kr 

2.19 Tillbyggnad i övrigt, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 12 655 kr 12 393 kr 
2.20 Liten avvikelse 14 745 kr 14 440 kr 
2.21 Utanför planlagt 

område 
13 003 kr 12 734 kr 

2.22 Tillbyggnad i övrigt, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 5 573 kr 5 458 kr 
2.23 Liten avvikelse 7 779 kr 7 618 kr 
2.24 Utanför planlagt 

område 
6 037 kr 5 912 kr 

2.25 Fasadändring, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 5 370 kr 5 685 kr 
2.26 Liten avvikelse 7 692 kr 7 959 kr 
2.27 All övrig ändring, med 

tekniskt samråd 
Planenligt Timdebitering Timdebitering 

2.28 Liten avvikelse Timdebitering Timdebitering 
2.29 Med givet 

förhandsbesked 
Timdebitering Timdebitering 

2.30 Utanför planlagt 
område 

Timdebitering Timdebitering 

2.31 All övrig ändring, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt Timdebitering Timdebitering 
2.32 Liten avvikelse Timdebitering Timdebitering 
2.33 Med givet 

förhandsbesked 
Timdebitering Timdebitering 

2.34 Utanför planlagt 
område 

Timdebitering Timdebitering 
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2.35 Per styck för varje 
huvudbyggnad (med 
tillhörande komplement) vid 
åtgärder för flera likartade 
huvudbyggnader (med 
tillhörande komplement) 
utöver den första, i en och 
samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

 
50 % av full avgift 

 
* Vid prissättning av byggnader enligt taxans rad 2.1 - 2.8 ska endast avgifterna i matrisen nedan 
användas. Grundavgiften är inräknad i dessa avgifter.  

 Area (kvm) 
 0-499 500-999 1000-

2999 
3000-
4999 

5000- 
9999 

10000 - 

 Avgift 
2.1* 36 572 kr 47 021 kr 70 241 kr 94 622 kr 127 130 

kr 
159 638 
kr 

2.2* 39 126 kr 49 575 kr 72 795 kr 97 176 kr 129 684 
kr 

162 192 
kr 

2.3* 37 384 kr 47 833 kr 71 053 kr 95 434 kr 127 942 
kr 

160 450 
kr 

2.4* 40 867 kr 51 316 kr 74 536 kr 98 917 kr 131 425 
kr 

163 933 
kr 

2.5* 29 606 kr 40 055 kr 63 275 kr 87 656 kr 120 164 
kr 

152 672 
kr 

2.6* 32 160 kr 42 609 kr 65 829 kr 90 210 kr 122 718 
kr 

155 226 
kr 

2.7* 30 418 kr 40 867 kr 64 087 kr 88 468 kr 120 976 
kr 

153 484 
kr 

2.8* 35 236 kr 45 685 kr 68 905 kr 93 286 kr 125 794 
kr 

158 302 
kr 

 
 

3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skylt eller 

ljusanordning med liten omgivningspåverkan 
3 483 kr 3 411 kr 

3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skylt eller 
ljusanordning med stor omgivningspåverkan 

5 805 kr 5 685 kr 

    
 

4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  
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 Ärendetyp Avgift exkl 

moms 
Föregående 
år, 2021 

     
4.1 Anordnande, 

inrättande, 
uppförande, 
flytt eller 
väsentlig 
ändring av 

Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor 

Timdebitering Timdebitering 

4.2 Upplag och materialgårdar Timdebitering Timdebitering 
4.3 Tunnlar och bergrum som inte är 

avsedda för väg, järnväg, tunnelbana 
eller gruvdrift 

Timdebitering Timdebitering 

4.4 Fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som 
är hälso- och miljöfarliga och för varor 
som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser 

Timdebitering Timdebitering 

4.5 Radio- eller telemaster eller torn Timdebitering Timdebitering 
4.6 Vindkraftverk som a) är högre än 20 

meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre än 
kraftverkets höjd över marken c) 
monteras fast på en byggnad, eller d) 
har en vindturbin med en diameter som 
är större än tre meter 

Timdebitering Timdebitering 

4.7 Parkeringsplatser utomhus Timdebitering Timdebitering 
4.8 Begravningsplatser Timdebitering Timdebitering 
     

 
5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 

(murar och plank, och transformatorstationer) 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

     
5.1 Anordnande, inrättande, 

uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller 
plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 644 kr 4 548 kr 
5.2 Liten avvikelse 5 805 kr 5 685 kr 
5.3 Utanför planlagt 

område 
5 805 kr 5 685 kr 

5.4 Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
transformatorstation, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 4 644 kr 4 548 kr 
5.5 Liten avvikelse 5 805 kr 5 685 kr 
5.6 Utanför planlagt 

område 
5 805 kr 5 685 kr 
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6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl moms Föregående 
år, 2021 

    
6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 50 % avdrag från full avgift 
    

 
7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl moms Föregående 
år, 2021 

    
7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål 

av säsongskaraktär 
50 % avdrag från full avgift 

    
 

8 Anmälningspliktiga åtgärder 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
8.1 Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt 

samråd 
8 417 kr 8 243 kr 

8.2 Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt 
samråd 

4 354 kr 4 264 kr 

8.3 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller 
byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

8 417 kr 8 243 kr 

8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller 
byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

4 354 kr 4 264 kr 

8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt 
samråd 

7 256 kr 7 106 kr 

8.6 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt 
samråd 

3 773 kr 3 695 kr 

8.7 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller 
rökkanal, utan tekniskt samråd  

3 773 kr 3 695 kr 

8.8 Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, med tekniskt samråd 

7 837 kr 7 675 kr 

8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, utan tekniskt samråd 

3 773 kr 3 695 kr 
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8.10 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en 
tomt, med tekniskt samråd 

6 095 kr 5 969 kr 

8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en 
tomt, utan tekniskt samråd 

3 193 kr 3 127 kr 

8.12 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd 

7 837 kr 7 675 kr 

8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd 

3 773 kr 3 695 kr 

8.14 Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, med 
tekniskt samråd 

10 884 kr 10 659 kr 

8.15 Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, utan 
tekniskt samråd 

5 660 kr 5 543 kr 

8.16 Nybyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

4 354 kr 4 264 kr 

8.17 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

3 773 kr 3 695 kr 

8.18 Nybyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

11 900 kr 11 654 kr 

8.19 Nybyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 515 kr 5 401 kr 

8.20 Tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

7 837 kr 7 675 kr 

8.21 Tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

3 773 kr 3 695 kr 

8.22 Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  
§ 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

7 837 kr 7 675 kr 

8.23 Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b 
§ 1 st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

3 773 kr 3 695 kr 

8.24 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med 
tekniskt samråd  

10 739 kr 10 517 kr 

8.25 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan 
tekniskt samråd  

5 515 kr 5 401 kr 

    
 

9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
9.1 Marklovpliktig schaktning / fyllning / trädfällning, med 

tekniskt samråd 
6 966 kr    6 822 kr 



 42 (68) 

9.2 Marklovpliktig schaktning / fyllning / trädfällning, utan 
tekniskt samråd 

4 354 kr 4 264 kr 

    
 

10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 7 982 kr 7 817 kr 
10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 4 789 kr 4 690 kr 
10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver 

rivningslov, utan tekniskt samråd 
3 628 kr 3 553 kr 

    
 

11 Förhandsbesked  
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

     
11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  11 610 kr 11 370 kr 
11.2 Utanför planlagt 

område 
13 932 kr 13 644 kr 

     
 

12 Villkorsbesked 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
12.1 Villkorsbesked Timdebitering Timdebitering 
    

 
13 Ingripandebesked 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
13.1 Ingripandebesked Timdebitering Timdebitering 
    

 
14 Ytterligare tids- och/eller kostnadskrävande åtgärder vid genomförandet i 

ärenden om bygg-, rivnings- och markåtgärder 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 
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14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 2 903 kr 2 843 kr 
14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 903 kr 2 843 kr 
14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 2 903 kr 2 843 kr 
    

 
15 Prövning av strandskyddsdispens 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
15.1 Normal, komplicerad och/eller omfattande prövning 13 352 kr 13 076 kr 
15.2 Enklare prövning, utan platsbesök (mindre 

kompletteringsåtgärd) 
8 127 kr 7 959 kr 

    
 

16 Prövning av lokala trafikföreskrifter (enligt trafikförordningen och lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor) 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
16.1 Permanenta trafikföreskrifter 3 483 kr 3 411 kr 
16.2 Tidsbegränsade trafikföreskrifter 1 742 kr 1 706 kr    

 
 

17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 

motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga 
tabeller 

I enlighet med tillämplig tabell 

17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga 
tabeller 

Timdebitering 
Timdebitering 

   
 

 
18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering Timdebitering    
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19 Avslag 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl moms Föregående 
år, 2021 

    
19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp    
 

 
20 Avskrivning 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl moms Föregående 
år, 2021 

    
20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. För åtgärd 
som inte kräver lov/anmälan/dispens och sökanden 
återkallar ansökan snarast efter handläggares 
rådgivning, tas ingen avgift ut.    

 
 

21 Avvisning 
 

 

 Ärendetyp Avgift exkl moms Föregående 
år, 2021 

    
21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp    
 

 
22 Nedsättning av avgift vid ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
22.1 Nedsättning av avgift vid ny prövning på grund av 

ändringar från tidigare beviljat, och med fortfarande 
gällande beslut om, lov 

50 % avdrag från full avgift 

   
 

 
23 Planbesked 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 
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23.1 Planbesked där utökat förfarande kan förväntas vid 
planläggning 

13 932 kr 13 644 kr 

23.2 Planbesked för planer där standard-/samordnat-
/begränsat förfarande kan förväntas vid planläggning 

9 288 kr 9 096 kr 

23.3 Återkallande av ansökan om planbesked Timdebitering Timdebitering 
    

 
24 Detaljplan 

 
 

 Ärendetyp Avgift exkl 
moms 

Föregående 
år, 2021 

    
24.1 Detaljplan, alla förfaranden Enligt planavtal 
24.2 För en detaljplan där ett avtal inte har tecknats tas 

planavgift ut vid bygglov (gäller äldre antagna 
detaljplaner) 
 

Avgift enligt den taxa som 
gällde när detaljplanen antogs 
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Miljö och hälsoskydd 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 
 
Taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kinda kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen och miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med 

stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas. 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller enligt 
26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska 
kunna bestämmas. 
 
Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker: 
1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift). 
2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 
2 (fast årlig tillsynsavgift). 
3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift). 
4) Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 

950 kr. 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid 
den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan 
19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar 
tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgifterna i taxan (fasta avgifter 
och timavgifter) med den procentsats för PKV som är  publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. 
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Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast 
avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen 
inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 
ytterligare handläggningstiden 
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden. 
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallas innan handläggning påbörjas. 
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i 
förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd. 
15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 
den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
Avgifter för anmälningsärenden 
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1. 
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en 
anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför 
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 
 
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i 
förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 
den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
Avgift för återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd 
prövningsnivå (B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 
2. 
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt 
miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
 
Industriutsläppsverksamhet 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften med 30 % av tillsynsavgiften, dock 
max 10 timmar, multiplicerat med aktuell timavgift.  
 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om 
extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid 
som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte 
följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. 
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Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare 
vid tillsynens utförande. 
 
Avgift för regelbunden tillsyn 
22 § För regelbunden tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärd och för hälsoskyddsverksamhet, ska 
en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
23 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika 
verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen 
med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 
24 § För verksamheter som anmälts eller tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 
ifrån vad som anges i anmälan eller i tillståndsbeslutet, i fråga om produktionsvolym  eller liknande. 
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med 
det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall 
tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd 
som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. 
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
Avgift för tillsyn i övrigt 
 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 
28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i 
annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 
10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
Nedsättning av avgift 
 
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 
Avgiftens erläggande 
 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kinda kommun. Betalning ska ske  inom tid som anges 
i beslutet om avgift eller i räkning. 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det 
överklagas. 
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen. 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och  dispenser tillämpas taxan 
på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1  
Avgiftsnivå 1: 2 timmar   
Avgiftsnivå 2: 4 timmar   
Avgiftsnivå 3: 6 timmar   
Avgiftsnivå 4: Timavgift (nedlagd handläggningstid multiplicerat med timavgiften) 
  
Beskrivning Lagrum Avgift 
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter 
ska anslutas till, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 

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

40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 
miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Timavgift 
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Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan. 

37 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

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

40 och 42 § § 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som annars 
används av många människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     
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Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen 

Timavgift 

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 
särskild uppmärksamhet och som som inte 
omfattas av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 
eller taxebilaga 3;1. byggnader som innehåller en 
eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,2. 
lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,3. samlingslokaler där många 
människor brukar samlas,4. hotell, pensionat och 
liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds tillfällig bostad,5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, badanläggningar, strandbad 
och andra liknande anläggningar som är upplåtna 
för allmänheten eller som annars utnyttjas av 
många människor,6. lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,7. 
lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken, 45 § 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET     
Handläggning av anmälan     
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,   
1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 29 § p 2 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH 
BIOTEKNISKA ORGANISMER 

    

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR     
Tillsyn     
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Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av  brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer 
än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering avbrandfarliga 
vätskor och spilloljor 
(NFS 2017:5), 2 kap 31 § 
p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 
och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 
26 kap 3 § miljöbalken, 2 
kap 31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER      
Tillsyn     
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Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 
mer. 

14 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthus-
gaser, 2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår 
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-
förordningen om f-gaser.  

15 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN      
Tillsyn     
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning 
(EG) nr 1005/2009,  
2 kap 31 § p 6 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 
för laboratorie- och analysarbeten  som betraktas 
som viktiga enligt bilagan till Kommissionens 
förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL     
Prövning av ansökan     
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde 
som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 
2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte 
är lämplig att plöja men som kan användas till 
slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Timavgift 
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Handläggning av anmälan     
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 1 

Tillsyn     
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 
läcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) i 
lydelsen som gäller fr o 
m 1 juli 2018. 

Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en 
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  2 kap 31 § p 5 
och 2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) i 
lydelsen som gäller fr o 
m 1 juli 2018. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER     
Prövning av ansökan     
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i  
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn     
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Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har 
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),   
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

PCB     
Prövning av ansökan     
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av 
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

Tillsyn     
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER     
Tillsyn     
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av 
behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER     
Tillsyn     
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Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor som 
inte innebär utsläppande på marknaden, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 
över primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§,  
2 kap 32 § samt 2 kap 19 
§ p 7-9, p 11-14,  
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken  

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET     
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 
2 KAP MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som 
inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. 
minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 3. minska de negativa effekterna av 
avfall, och4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st 
miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN     
Prövning av ansökan     
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken   

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 
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Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden 
för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet  av ett område eller föremål som omfattas 
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut 
om tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st 
miljöbalken, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap  
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

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

Gällande föreskrifter Timavgift 

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

12 kap 6 § miljbalken Timavgift 

Tillsyn     
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas 
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det 
som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- 
och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen 

Timavgift 
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Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

    

Handläggning av anmälan     
Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador. 

28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första 
stycket 3 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

  

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, 
om skadorna har orsakats av en verksamhet eller 
åtgärd som den kommunala nämnden har 
tillsynsansvaret för  

2 kap 31 § p 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN     
Prövning av ansökan     
Ansökan om dispens från förbudet att hantera 
avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare 
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall 
till kommunen enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 
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Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 10 
§ avfallsförordningen och från att brännbart avfall 
ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 
3 kap. 12 § avfallsförordningen.  

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     
Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat 
avfall än trädgårdsavfall, gäller inte små komposter 
för en- och tvåfamiljshus. 

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall. 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare, befrielse från hämtning av 
avfall. 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering. 

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)  

Timavgift 

STRÅLSKYDDSLAGEN     
Handläggning av anmälan     
Anmälan om att bedriva verksamhet där kosmetiskt 
solarium upplåts till allmänheten. 

10 § 
Strålskyddsmyndighetens 
föreskrifter om solarier 
och artificiella 
solningsanläggningar 
(SSMFS 2012:5) 

Timavgift 

Tillsyn     
Tillsyn av kosmetiska solarier. 8 kap 2 § 

strålskyddsförordningen 
(2018:506) 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler som allmänheten har 
tillträde till. 

8 kap 2 § 
strålskyddsförordningen 
(2018:506) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

  
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 
1.10-i och 
1.11 

B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

1.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

1.2001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå med 
djurhållning mer än 50 djurenheter är tillsynstiden 3 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.3001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK 

5.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11 B 18 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 
ton. 

10.11 B 9 3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 
ton.   

10.11 B 9  4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton. 
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10.11 B 6 5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 18 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
200 000 ton. 

10.20 B 18 3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.20 B 9 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.20 B 9 5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.20 B 6 6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
1 000 ton men högst  
5 000 ton. 

10.20 B 6 7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av 
någon av 1-6. 

10.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Slakterier 
15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Rökeri 
15.80 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 
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15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 
20.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
20.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 
26.150 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 

17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
      VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.25 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 
8§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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      VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Förbränning 
40.51 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
40.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
40.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 

12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
      Verksamhetsgrupp Vindkraft 
40.90 och 
40.95 

B 9 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 

40.90 och 
40.95 

B 6 3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 
15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.1001 U 3 för verksamheter under anmälningspliktig nivå, anläggning 
för tvätt av fler än 1250 personbilar eller 250 andra fordon, 
är tillsynstiden 3 timmar. 

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

50.2001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå där det per 
kalenderår hanteras högst 1000 kubikmeter flytande 
motorbränsle eller högst 1 miljon normalkubikmeter gas 
avsett som motorbränsle för försäljning är tillsynstiden 3 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.16 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.1601 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå, 
avloppsanläggning 25-200 pe, är tillsynstiden 3 timmar. 

90.1602 U 6 Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m m. 
      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 
      Verksamhetsgrupp Elavfall 
90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 

44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
      Verksamhetsgrupp Förbränning 
90.230 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 

17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in 
avfall 

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 
29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

92.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, 
är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 2 

H 3 För bassängbad är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 3 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar. 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 
Enligt 8 kap 2 § i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) får en kommunal nämnd ta ut avgift för 
prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kinda kommun, samhällsbyggnadsnämndens kostnader för prövning och 
tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
3 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 
 
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 
tillsynstid eller andra omständigheter får samhällsbyggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 
 
5 § Samhällsbyggnadsnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 
950 kr. 
 
7 § Avgiftsuttag sker i form av fasta avgifter för prövning av ansökningar enligt 13 § och för tillsyn enligt 8 – 
11 §§. 
Avgift för tillsyn 
8 § Den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt lagen om tobak och liknande 
produkter ska betala en årlig tillsynsavgift som motsvarar 3 timmar handläggningstid enligt 6 §. 
 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, kontrollbesök och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
9 § Om påvisande av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den planerade 
kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid och för de faktiska kostnaderna.  
 
10 § För tillsynsbesök och andra tillsynsåtgärder som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, på lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton, 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
11 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och inte kräver 
utredning eller för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt lagen överklagas. 
 
12 § Beslut om avgift fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 
Avgift för ansökan 
13 § Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror tas ut enligt 
nedan: 
 
• Ansökan om tillstånd att sälja tobak (detaljhandel): Avgift motsvarande 5 timmars 
handläggningstid. 
• Ansökan om tillstånd att sälja tobak (partihandel): Avgift motsvarande 5 timmars 
handläggningstid. 
• Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak: Avgift motsvarande 3 timmars handläggningstid. 
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14 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden. Avgift för ansökan tas ut även om ansökan 
avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjats. 
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Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kinda kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering 
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur 

kran till konsument,1 och 
2. snus och tuggtobak. 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen överklagas. 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av samhällsbyggnadsnämnden efter 
handläggning. 
  
 
Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1050 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i 
förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 
 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten 
på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt. 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes kontrolltid. 
Årlig kontrollavgift 
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en 
fast årlig kontrollavgift betalas. 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Samhällsbyggnadsnämnden tilldelat eller beslutat för 
anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften. 
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i 
förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället 
tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
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9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och 
med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya 
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat 
nämnden att verksamheten upphört. 
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
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