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sammanfattning över större förändringar.  
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Datum 

2018-09-27 
Diarienummer 

KINKS 2018-00015 

Kommunfullmäktige 

Taxor och avgifter 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter för 2019 enligt de förslag 
som lämnats av kommunstyrelsen och nämnderna.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller följer av kommunallagen 8 kap. 3 b §. 

Kommunstyrelse och nämnder har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2019. 

I underlaget finns föregående års taxor angivna och därutöver finns även en 
sammanfattning över större förändringar.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-27 
Förslag till taxor och avgifter 2019  

Syfte 

Taxor och avgifter syftar till att finansiera del av kommunens verksamhet. 

Önskad effekt 

Ett uttag av taxor och avgifter som är förenligt med lagstiftningen. 

Berörda 

Invånare, företagare och fastighetsägare i Kinda kommun. 

Samråd 

Respektive nämnd har behandlat sina respektive förslag till taxor. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Taxor och avgifter utgör en betydande del av finansieringen för delar av 
kommunens verksamhet. Kommunen är enligt lag skyldig att tillämpa den så 
kallade självkostnadsprincipen. 

Konsekvenser barnperspektiv 

Vissa taxor, exempelvis inom förskola och fritidshem, berör familjer med barn i 
kommunen. 
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Datum 
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Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Taxorna följer likabehandlingsprincipen och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser utifrån detta perspektiv. 

Miljökonsekvenser 

Vissa taxor och avgifter berör miljöområdet. Det finns utifrån rättspraxis möjlighet 
för en kommun att ha taxor som är miljöstyrande. 

Samverkan (MBL) 

Budgetärendet är MBL-förhandlat. 

Genomförande 

De nya taxorna avses börja tillämpas från och med 1 januari 2019. 

Uppföljning 

Översyn av kommunens taxor och avgifter sker årligen i samband med 
budgetarbetet. 

Återrapportering 

Sker som en del i ekonomisk rapportering, delårsrapporter samt årsredovisning. 

Rosie-Marie Fors 
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Johan Sandell 
Kommunsekreterare 
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Sammanfattning av större förändringar i taxor och avgifter mellan åren 
2018 och 2019 
Bakgrund 
Större förändringar i taxor och avgifter mellan åren 2018 och 2019 presenteras nedan. 

Barnomsorg 
Avgiftsnivåerna för barnomsorg har höjts i jämförelse med 2018. Höjningen beror på att inkomsttaket har indexerats till 
XX XXX kr per månad, utifrån Skolverkets rekommendationer. Maxtaxa per månad blir därmed X XXX kr för förskola 
respektive XXX kr för fritidshem. Maxtaxa är ej bestämd för 2019 ännu, förväntas få uppgift om maxtaxa från 
Skolverket närmare årsskiftet.  

Inga övriga förändringar är gjorda från föregående år. 

Vård och omsorg 
Maxtaxa och maxavgift bestäms årligen av Socialstyrelsen. Maxtaxa för service och omsorg uppgår till X XXX kr per 
månad. Avgift för särskilt boende varierar mellan 0 kr och maxavgift X XXX kr per månad. Maxtaxa och maxavgift är ej 
bestämd för 2019 ännu, förväntas få uppgift om maxtaxa och maxavgift från Socialstyrelsen närmare årsskiftet. 

Avgift för följeslagare, ledsagning, avlösning i hemmet och transport av avliden har höjts i jämförelse med föregående 
år. Ny avgift är omvårdnadsavgift på korttidsplats. I övrigt inga större förändringar från föregående år. 

Räddningstjänst 
Utökning av taxor för brandskyddskontroll och taxa för sotning har tillkommit. I övrigt inga större förändringar från 
föregående år. 

Renhållning, vatten och avlopp 
Renhållningsavgift för villor och flerbostadshus samt avgift för slamavskiljare har höjts med 2 % respektive 2,8 %. 
Nya taxor och avgifter är taxa för kärlstorlek 400 liter, tilläggstjänst slangutläggning över 50 m/tömning med 
specialfordon samt avgift för grävtillstånd. För mottagningsavgifter vid Adlerskogs avfallsanläggning har den 
volymbaserade taxan ersatts med viktbaserad taxa.  

Brukningsavgifterna har höjts med 3,6 %. I övrigt inga större förändringar från föregående år. 

Plan, bygg och trafik 
Årlig uppräkning av taxor och avgifter är gjord. 

Miljö- och hälsoskydd 
Höjning av taxa för inventering av avlopp, från 1 timme till 2 timmar. 
Justeringar i taxebilagor har gjorts. Nya objekt i taxebilaga 2 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kring livsmedel 
och foder mm klasskod 15.31 0 samt ytbehandling av metall eller plast mm, klasskod 28.25 - 28.25-2. I övrigt inga större 
förändringar från föregående år. 
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Kopiering, utskrift, fax 

Kopieringskostnader Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående år, 
exkl. moms 

A4 svart/vit 1,89 2,00 Kr/st 1,89 

A3 svart/vit 3,77 4,00 Kr/st 3,77 

A4 färg 3,77 4,00 Kr/st 3,77 

A3 färg 7,55 8,00 Kr/st 7,55 

Overhead s/v 7,55 8,00 Kr/st 7,55 

Overhead färg 9,43 10,00 Kr/st 9,43 

E-kopia 1,89 2,00 Kr/sändning 1,89 

Föreningskopiering 

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 Dubbelsidig kopia 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 

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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Handlingar 

Benämning Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående år, 
exkl. moms 

Tjänster 

Fotokopiering, scanning och digitala 
utskrifter – ruta på mikrofilm, kort A4 

8,00 10,00 kr/st 8,00 

Bestyrkning av kopia 1,60 2,00 kr/st 1,60 

Sökning efter uppgifter i arkiven, om 
sökning tar mer än en timme, per 
påbörjad kvarts timme (15 minuter) 

180,00 225,00 kr/st 180,00 

Digitalisering av analogt material och 
bearbetning av elektroniska arkiv 
- Kopior av ljud och bild per påbörjad 
spelminut 

36,00 45,00 kr/st 36,00 

Avskrift av allmän handling, per 
påbörjad kvarts timme (15 min) 

100,00 125,00 kr/st 100,00 

Utskrift av ljudbandsupptagning, per 
påbörjad kvarts timme (15 min) 

100,00 125,00 kr/st 100,00 

Bestyrkta avskrifter, per påbörjad kvarts 
timme (15 min) 

100,00 125,00 kr/st 100,00 

Vid sökning i arkiven debiteras avgiften för sökning även om de begärda uppgifterna inte kan hittas. 
Kommunkansliet/Arkivet lämnar i dessa fall ett kostnadsförslag avseende beräknad tidsåtgång. 

Kopia av film hanteras av extern leverantör. Kommunens självkostnad med ett påslag om 25 % debiteras i dessa fall. 

Tillkommande kostnader till taxorna enligt ovan: 

– Kopior av handlingar överförs via e-post kostnadsfritt (upp till 15 MB).
– Vid överföring via fax tillämpas kommunens ordinarie taxa för detta (för närvarande 5 kronor per sida inom Sverige).
– Om handlingar ska levereras via brev/paket tillkommer kommunens kostnad enligt gällande avtal med PostNord.
– Om handlingar ska levereras på särskild databärare (CD/DVD eller USB) tillkommer kostnad för denna med ett påslag
om 25 %. 
– Vid papperskopior önskas tillämpas kommunens ordinarie kopieringstaxa.
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Fiberanslutning 

Fiber - anslutningsavgifter 

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

Enfamiljshus - 
Anslutningsavgift 

8 800,00 11 000,00 Kr/st 8 800,00 

Enfamiljshus - 
Anslutningsavgift inkl. 
grävning 

11 200,00 14 000,00 Kr/st 11 200,00 

Enfamiljshus andra 
anslutning 
(kontakta ITSAM för 
villkor) 

5 600,00 7 000,00 Kr/st 5 600,00 

Flerfamiljshus  
 
 

Mot offert, kontakta 
Kommunalförbundet 
ITSAM 

 

   

Företag 
 

Mot offert, kontakta 
Kommunalförbundet 
ITSAM 

   

 
Svartfiberhyra 

Benämning Exklusive moms 
engångskostnad 

Hyra månad 
0-500 m ex 

moms 

Hyra månad 
tillkommande 

500 m ex moms 

Enhet Föregående 
år, exkl. 

moms  

Uppstartskostnad 8 000,00   Kr/st 8 000,00 

Uppstartskostnad 
tilläggsbeställning 

2 000,00   Kr/st 2 000,00 

Passering kommungräns 2 000,00   Kr/st 2 000,00 

Punkt till punkt inom gräns  1 475,00 160,00 kr/st 1 475,00 

Punkt till punkt, övrigt  995,00 125,00 kr/st 995,00 

 
Rabatter 

Benämning Procent Föregående år  

Rabattsats extra fiberpar 50,00% 50,00% 

Rabattsats enkelfiber 25,00% 25,00% 
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SLA-nivåer 

Benämning Månadskostnad 
Exklusive moms 

Enhet Upplysning Föregående år, 
exkl. moms 

Nivå 0 0,00 Kr/st  0,00 

Nivå 1 750,00 Kr/st Ej valbart idag 750,00 

Nivå 2 1 500,00 Kr/st Ej valbart idag 1 500,00 

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. 

Hyra av plats i Nod 

Benämning Exklusive moms 
Engångskostnad 

Månadshyra, 
exkl. moms 

Enhet Föregående 
år, exkl. 

moms  

Uppstartskostnad 1 500,00  Kr/st 1 500,00 

Extra uppsättning 450,00  Kr/st 450,00 

Nodhyra grund  500,00 Kr/st 500,00 

Per U  100,00 Kr/st 100,00 
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Lokaler 
 

Lokaler Föreningar Övriga Fr. annan 
kommun 

Enhet Föregående år 
(föreningar) 

Idrottshallar      

Värgårdshallen 160,00 230,00 385,00 Kr/tim 160,00 

Åsundahallen 160,00 230,00 385,00 Kr/tim 160,00 

Järnlundahallen 110,00 175,00 295,00 Kr/tim 160,00 

Värgårdsplan 110,00 175,00 295,00 Kr/tim 110,00 

Omklädningsrum 70,00 120,00 220,00 Kr/tim 70,00 

Badminton per bana 60,00 100,00 120,00 Kr/tim 60,00 

Konstgräsplan IP 300,00 ------- 660,00 Kr/tim 300,00 

      

Övriga gymnastiksalar      

Sal 110,00 175,00 295,00 Kr/tim 110,00 

Omklädningsrum 60,00 100,00 165,00 Kr/tim 60,00 

      

Vråken, Röda längan 300,00   Kr/tillf. 300,00 

      

Bibliotek, Kisa, Horn      

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

Studierum (Max 4 timmar) 160,00 210,00 350,00 Kr/tillfälle 160,00 

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

 
Kuben Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år, 

exkl. moms  

Extern uthyrning efter 
kl. 17 samt lördag och 
söndag 

2 000,00 2 500,00 Kr/tillfälle och dygn 2 000,00 

Ideella föreningar, 
lokala intressenter 

200,00 250,00 Kr/tim  

 
 

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 Oförändrad 

Bönan - 300,00 - 600,00 kr Oförändrad 

Biosalongen - 100,00 200,00  kr Oförändrad 

 
 

Salutorg 
 

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

Årsavgift 1 500,00 1 875,00 kr/plats 1 500,00 

Halvårsavgift 800,00 1 000,00 kr/plats 800,00 

Dagavgift 250,00 312,50 kr/plats 150,00 
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Bibliotek 
Bibliotek 2019 Enhet Föregående år, exkl. 

moms 

Avgift för sent återlämnad vuxenbok 1,00 Kr/bok/dag 1,00 

Max förseningsavgift 100,00 Kr/låntagare/ex 100,00 

 250,00 Kr/max/tillfälle 250,00 

(Låntagare blir spärrad vid 150 kr i 
förseningsavgift) 

   

    

 
Ersättningstaxor 

   

Vuxenbok 300,001 Kr/bok 300,001 

Barnbok 100,00 Kr/bok 100,00 

Film 400,001 Kr/film 400,001 

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

    

Pocketbok 100,00 Kr/bok 100,00 

Ljudbok vuxen 300,00 Kr/bok 300,00 

Ljudbok barn 100,00 Kr/bok 100,00 

CD-häfte 30,00 Kr/häfte 30,00 

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

Tidskrift, enstaka nummer 50,00 Kr/tidskrift 50,00 

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

    

Språkkurser Återanskaffningsvärde  Återanskaffningsvärde 

Dyra och svårersättliga media Återanskaffningsvärde  Återanskaffningsvärde 

    

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

   

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Dyra och svårersättliga media, taxa efter återanskaffningsvärde 
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Barnomsorg  

Avgiftsnivåer för maxtaxa  
Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som 
kommunen kan få ersättning för är XX XXX kr per månad.  

Avgiftsnivåer 2019 

Från och med 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2018. Höjning beror på att 
inkomsttaket indexerats till XX XXX kr per månad, utifrån Skolverkets rekommendationer. Kommunfullmäktige 
beslutade att följa Skolverkets rekommendationer för indexreglering av maxtaxan. 2016-09-26, KF § 78 
 

Förskola/pedagogisk 
omsorg 

Avgiftstak Max belopp per månad 
2019 

Föregående års taxa  

    

Barn 1 (yngsta barnet) 3 % XXX 1 382  

Barn 2 2 % XXX 922 

Barn 3 1 % XXX 461 

Barn 4 Ingen avgift   

    

 
Fritidshem/pedagogisk 
omsorg 

Avgiftstak Max belopp per månad 
2019 

Föregående års taxa 

    

Barn 1 (yngsta barnet) 2 % XXX 922  

Barn 2 1 % XXX 461  

Barn 3 1 % XXX 461 

Barn 4 Ingen avgift   

    

Skolsalar 
 

Skolsalar  
 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet  Deposition 
Vid hyra 
av lokal 

Ej återlämnad 
nyckel 

Föregående års taxa, 
exkl. moms 

Bild-, musiksal i  
Värgårdsskolan 7-9 

400,00 - Kr/tillfälle 500,00 500,00 400,00 

Slöjdsal, 
hemkunskapssal i 
Horn skola och 
Värgårdsskolan 7-9 

400,00 500,00 Kr/tillfälle 500,00 500,00 400,00 

Lektionssal i 
Värgårdsskolan 7-9 
Kinda lärcentrum 

300,00 - Kr/tillfälle 500,00 500,00 300,00 

Datasal  
Kinda lärcentrum 

400,00 500,00 Kr/timme 500,00 500,00 500,00 

Datasal  
Kinda lärcentrum 

2 600,00 3 250,00 Kr/heldag 500,00 500,00 2 600,00 

Telebildstudio 
Kinda lärcentrum 

400,00 500,00 Kr/timme 500,00 500,00 400,00 

Konferensrum 
Kinda lärcentrum  

650,00 - Kr/halvdag 500,00 500,00 650,00 

Konferensrum 
Kinda lärcentrum  

1 000,00 - Kr/heldag 500,00 500,00 1 000,00 
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Vid hyra av lokaler erläggs en deposition på 500 kr utöver taxan. Vad gäller uthyrning av matsalar efter kl. 18:00 är 
depositionen 1000 kr. Depositionen återbetalas då lokalen besiktigats och befunnen vara i samma skick som innan 
uthyrning. Om det efter uthyrning uppkommit skador eller behov av extra städning debiteras hyresgästen för detta. Vid 
ej återlämnad nyckel inom föreskriven tid, debiteras 500 kr/ nyckel.  
 
Bokning av lokal sker hos respektive områdeschef/rektor.  
 
Förbjudet att använda alkohol eller droger i lokalerna. 

 
 
 

Kulturskolan 

 

Tjänster – prövning och tentamen 
 

Tjänster Exklusive moms Enhet Föregående års taxa 

Genomförande av 
prövning inom kommunal 
vuxenutbildning2 

500,00 Kr/prövningstillfälle 
och kurs. 

 

500,00 

Avgift för högskole- och 
yrkeshögskoletentamen3 

500,00 Kr/ tentamenstillfälle 500,00 

 
 
1De tillfällen en avgift inte får tas ut är för prövning är:  

- den som har gått ut grundskolan och inte uppnått godkänt betyg i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller, 
- elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har kunnat 

sättas därför att det saknats underlag för bedömning på grund av elevens frånvaro, 
- elev i kommunal vuxenutbildning som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller, 
- elev i kommunal vuxenutbildning som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, samt 
- den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande 

utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för 
betyget  

Elev är den som deltar i utbildning inom skolformen. 
 
2Tentamensavgift tas inte ut för tentand folkbokförd i Kinda kommun.  

 
  

                                                           
 
 

 
 

Kulturskolan  Exklusive moms Enhet Föregående års taxa 

Undervisning 
instrument från åk 2  

300,00  Kr/termin 300,00 

Undervisning 
instrument från åk 4  

500,00  Kr/termin  500,00  

Undervisning 
biinstrument  

300,00  Kr/termin  300,00 

Undervisning dans  300,00  Kr/termin  300,00 

Undervisning teater  300,00  Kr/termin  300,00 
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Vård och omsorg 

Ordinärt boende 

 
Maxtaxa 
Det man högst kan betala för service- och omsorgsinsatser. 2019 är taket för maxtaxa på X XXX kr/månad. Ej klart ännu. 

 
Avgifter särskilt boende 
Inom särskilt boende betalar man hyra, mat och omsorgsavgift. Omsorgsavgiften varierar mellan 0 kr och maxavgift X 
XXX kr/månad. 

 
Maxtaxa och maxavgift bestäms årligen av Socialstyrelsen. 

Särskilt boende 

Avgifter ordinärt boende Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående 
år, exkl. 

moms 

Omvårdnad 250,00 250,00 kr/tim 250,00 

Städ 250,00 250,00 kr/tim 250,00 

Tillsyn/telefonservice 250,00 250,00 kr/tim 250,00 

Egenvård 250,00 250,00 kr/tim 250,00 

Tvätt 250,00 250,00 Kr/tim 250,00 

Inköp 250,00 250,00 Kr/tim 250,00 

Följeslagare 250,00 250,00 Kr/tim 100,00 

Avlösning i hemmet (timtaxa efter de 
första tio timmarna) 

250,00 250,00 Kr/tim 100,00 

Ledsagning (ex matsal) 250,00 250,00 Kr/tim 200,00 
kr/månad  

 
  

 

Fasta månadsavgifter  
  

 

Trygghetslarm 200,00 200,00 kr/månad 200,00 

     

Fasta avgifter per tillfälle  
  

 

Larminstallation  250,00 250,00 kr/tillfälle 250,00 

Resor till dagverksamheter 40,00 40,00 kr ToR 40,00 

Kommunens självkostnad för hemtjänst 
(ersättning lov) 

350,00 350,00 kr/tim 350,00 

Avgifter särskilt boende Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående 
år, exkl. 

moms 

Matkostnader     

Måltidskostnad för alla måltider per 
dygn inom särskilt boende 

3 200,00 3 200,00 kr/månad 3 200,00 

     

Avgift korttidsplats     

Måltider  130,00 130,00 kr/dygn 130,00 

Transport avlidna 1 295,00 1 295,00 kr/tillfälle 103,00 



 11 (77) 

Hemsjukvård 

LSS/socialpsykiatri 

 

Övrigt  

Övriga avgifter Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående år, 
exkl. moms   

Lokaler     

Konferens- och sammanträdesrum i 
vård- och omsorglokaler 

250,00 250,00 kr/tillfälle 250,00 

Kontroll     

Avgift för kontroll av försäljning av 
receptfria läkemedel  

638,00 638,00 kr/tillfälle 638,00 

Transport avlidna jourtid 2 580,00 2 580,00 Kr/tillfälle - 
Omvårdnadsavgift 50,00 50,00 Kr/dygn - 
Hyressättning särskilt boende     

Hyreskontrakt finns på alla särskilda 
boenden i kommunen. Hyresnivån sätts 
efter förhandling med 
hyresgästförening. 

    

Avgifter hemsjukvård Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående 
år, exkl. 

moms 

Insats som ingår i maxtaxan:     

Besök av sjuksköterska, arbetsterapeut 
eller sjukgymnast (max 400 kr/månad) 

100,00 100,00 kr/besök 100,00 

Besök av hemtjänstpersonal med 
delegation/instruktion 

se 
hemtjänsttaxa 

se 
hemtjänsttaxa 

 se 
hemtjänsttaxa 

Utprovning, hembesök och uppföljning 
av hjälpmedel 

100,00 100,00 Kr/tillfälle 100,00 

     
Insats som inte ingår i maxtaxan:     

Transport vid återföring av hjälpmedel 300,00 300,00 Kr/tillfälle 300,00 

Bostadsanpassningsintyg 100,00 100,00 Kr/tillfälle 100,00 

Avgifter LSS/socialpsykiatri Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående 
år, exkl. 

moms 

Egenavgifter vid placeringar 125,00 125,00 kr/dygn 125,00 

     
Korttidsvistelse utanför hemmet och 
förlängd skolbarnomsorg 

    

Frukost 27,00 27,00 Kr/st 27,00 

Lunch 55,00 55,00 Kr/st 55,00 

Kvällsmat 27,00 27,00 Kr/st 27,00 

Heldag 103,00 103,00 Kr/st 103,00 

Nyttja/färdas i kommunens bil 15,00 15,00 kr/mil 15,00 
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Avgifter för serveringstillstånd samt folköl och tobaktillsyn 

 
 

Tillsynsavgifter för stadigvarande 
serveringstillstånd 

Exklusive 
moms 

Inklusive moms Enhet Föregående 
år, exkl. 
moms 

Fast avgift 1 030,00 1 030,00  1 030,00 

     

Restaurangens totala omsättning av 
alkoholdrycker i kronor 

    

0 -    250 000 1 545,00 1 545,00  1 545,00 

250 001 – 500 000 3 090,00 3 090,00  3 090,00 

500 001 – 750 000 4 120,00 4 120,00  4 120,00 

750 001 – 1 000 000 4 635,00 4 635,00  4 635,00 

1 000 001 – 1 500 000 5 150,00 5 150,00  5 150,00 

1 500 001 – 2 000 000 10 609,00 10 609,00  10 609,00 

2 000 001 – 3 000 000 12 730,00 12 730,00  12 730,00 

3 000 001 – 4 000 000 14 852,00 14 852,00  14 852,00 

4 000 001 – 5 000 000 16 974,00 16 974,00  16 971,00 

5 000 001 – 6 000 000 19 096,00 19 096,00  19 096,00 

6 000 001 – 7 000 000 21 218,00 21 218,00  21 218,00 

7 000 001 – 8 000 000 23 339,00 23 339,00  23 339,00 

8 000 001 – 9 000 000 25 461,00 25 461,00  25 461,00 

9 000 001 -  27 583,00 27 583,00  27 583,00 

Typ av servering Exklusive 
moms 

Inklusive moms Enhet Föregående 
år, exkl. 
moms 

Permanenta serveringstillstånd till 
allmänheten 

824,00 824,00 Kr/år 824,00 

Nyansökan 7 210,00 7 210,00  7 210,00 

Ägarbyte 7 210,00 7 210,00  7 210,00 

Utvidgade tillstånd 4 120,00 4 120,00  4 120,00 

Utökade serveringstider 2 060,00 2 060,00  2 060,00 

     
Permanenta serveringstillstånd till 
slutna sällskap 

824,00 824,00 Kr/år 824,00 

Nyansökan 3 605,00 3 605,00  3 605,00 

Ägarbyte 3 605,00 3 605,00  3 605,00 

Utvidgade tillstånd 2 060,00 2 060,00  2 060,00 

Utökade serveringstider 1 030,00 1 030,00  1 030,00 

     

Tillfälliga serveringstillstånd slutna 
sällskap 

    

Första gångsansökan 2 060,00 2 060,00  2 060,00 

Upprepad ansökan 1 030,00 1 030,00  1 030,00 
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De individuella avgifterna skall grundas på branschens rapporter till länsstyrelse respektive kommun. 

 
 
 
 
  

Tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten 

 (500 kr ingår i 
prövnings-
avgiften. 
Återbetalas vid 
avslag) 

  

Första gångsansökan 3 605,00 3 605,00  3 605,00 

Upprepad ansökan 1 545,00 1 545,00  1 545,00 

Kunskapsprov 515,00 515,00  515,00 

Tillfälliga utökningar av befintligt 
serveringstillstånd 

1 236,00 1 236,00  1 236,00 

Folkölstillsyn  618,00 Kr/år  

Tobakstillsyn  618,00 Kr/år  
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Räddningstjänst 

Sotning och brandskyddskontroll  

Sotningstaxa 

Fr.o.m. 2018-08-01 t.o.m. 2019-03-31 
Sotningsindex 2,81 %  
Objektpriser vid nedan angivet timpris avrundas till närmaste hel krona. 
Numrering enligt sotningstaxan.  
 

Taxa för brandskyddskontroll i Kinda kommun 

Gällande 2018-08-01 – 2019-03-31 
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår 
ersättning enligt denna taxa som finns inskriven i tabellform nedan.  
 
Föregående års brandskyddskontrolltaxa 541,24 kr 
Sotningsindex för år 2018  2,81 % 
Brandskyddskontrolltaxa efter uppräkning 556,45 kr 
 
4:3 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, exkl. 
moms  

1. Objekt i småhus     

1.1 Grundavgift     

1.1.1 Helårsbebott 118 148 Kr/objekt 115 

1.1.2 Fritidsbostad 236 290 Kr/objekt 230 

1.2 Objekt     

1.2.1.1 Värmepanna 
Olja 

187 234 Kr/objekt 182 

1.2.1.1.1 
Miljögodkänd 

224 280 Kr/objekt 218 

1.2.1.2 Värmepanna 
fast bränsle 
 

224 280 Kr/objekt 218 

1.2.1.2.1 
Miljögodkänd 

240 300 Kr/objekt 233 

1.2.2.1  
Braskamin 

166 208 Kr/objekt 162 

1.2.3.1  
Lokaleldstad 

148 185 Kr/objekt 144 

1.3 Tilläggsavgift    0 

1.3.1.1 
Förbindelsekanal  
1,0-2,5 

28 35 Kr/objekt 28 

1.3.1.2 
Förbindelsekanal 
2,6-5,0 

70 88 Kr/objekt 68 
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2 Övriga objekt     

2.2 Värmepanna  
-50 Mcal/h 

Enl 1.1-2   Enl 1.1-2 

51 - 100 347 434 Kr/objekt 337 

101 - 150 402 503 Kr/objekt 338 

151 - 200 462 578 Kr/objekt 449 

201 - 250 485 606 Kr/objekt 472 

251 - 300 520 650 Kr/objekt 505 

2.2 Sidopanna 
-50 Mcal/h 

119 149 Kr/objekt 116 

51 - 100 218 275 Kr/objekt 212 

101 - 150 273 341 Kr/objekt 265 

151 - 200 332 415 Kr/objekt 323 

201 - 250 356 445 Kr/objekt 346 

251 - 300 391 489 Kr/objekt 380 

2.3.1  
Separat rökkanal 

30 38 Kr/objekt 29 

4.2 Hämtning av stege 44 55 Kr/objekt 43 

4.3 Admin avgift 66 83 Kr/objekt 65 

4.5 Timersättning 443 554 Kr/tim 431 

     

 

Taxa för brandskyddskontroll 

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

1. Objekt småhus     

1.1.1  
Helårsbebott hus 

166,93 208,66 Kr/objekt 162,45 

1.1.2 Fritidshus 296,77 370,96                 Kr/objekt 288,80 

1.2 Kontrollavgift 
Kontroll av eldstad 
med tillhörande 
rökkanal 

    

1.2.1 Fastbränsleeldad 
värmepanna 

417,34 521,66  Kr/objekt  

1.2.2 Oljeeldad 
värmepanna 

417,34 521,66 Kr/objekt  

1.2.3 Lokaleldstad 417,34 521,66                 Kr/objekt  

Kontroll av 
tillkommande objekt 
på samma skorsten 

    

1.2.4 Fastbränsleeldad 
värmepanna 

185,48 231,85 Kr/objekt  

1.2.5 Oljeeldad 
värmepanna 

185,48 231,85 Kr/objekt  

1.2.6 Lokaleldstad 185,48 231,85 Kr/objekt  

Kontroll av 
tillkommande objekt 
på annan skorsten 

    

1.2.7 Fastbränsleeldad 
värmepanna 

185,48 231,85 Kr/objekt  

1.2.8 Oljeeldad 
värmepanna 

185,48 231,85 Kr/objekt  

1.2.9 Lokaleldstad 185,48 231,85 Kr/objekt  
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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     

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 

92,74 115,93 Kr/objekt  

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. 

556,45 695,57 Kr/objekt  

4.4 I angivna 
ersättningar ingår 
kostnad för teknisk 
utrustning och 
förbrukningsmaterial 
samt protokollering av 
brandskyddskontrollen 

    

5. Indexreglering av 
taxan.  
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Räddningstjänsten 

 
Innehållsförteckning 
1.  Taxa för tillsynsbesök enligt lagen om skydd mot olyckor 
 
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: 850 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 
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: 850 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. 
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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, exkl. 

moms  

3.1 Taxa för fordon     

Släckbil 780 975 Kr/tim 780 

Tankbil 680 850 Kr/tim 680 

Höjdfordon 1 300 1 625 Kr/tim 1 300 

WV Pick up 280 350 Kr/tim 280 

3.2 Taxa för personal 
PO påslag 39% 

    

Brandman     

Vardagar mellan  
06.00 – 19.00 

440 612 Kr/tim 440 

Vardagar mellan 
19.00 – 06.00 + helger 

660 917 Kr/tim 660 

Styrkeledare     

Vardagar mellan 
06.00 – 19.00 

748 1040 Kr/tim 748 

Vardagar mellan 
19-00 – 06.00 +helger 

1 122 1 560 Kr/tim 1 122 

Insatsledare     

Vardagar mellan 
06.00 – 19.00 

828 1 151 Kr/tim 828 

Vardagar mellan 
19.00 – 06.00 +helger 

1 242 1 726 Kr/tim 1 242 

Brandman inom 
Räddsam - E 
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Vardagar mellan 
06.00 – 19.00 

240 334 Kr/tim 240 

Vardagar mellan  
19.00 – 06.00 + helger 

360 504 Kr/tim 360 

Administrativ avgift, 
uppdrag omfattande 

    

Första timmen 97 135 Kr/tim 97 

Andra timmen 143 199 Kr/tim 143 

Tredje timmen 189 263 Kr/tim 189 

Där utöver 276 384 Kr/tim 276 

3.3 Motorsprutor     

Klass 1 140 175 Kr/tim 140 

Klass 2 och 3 715 894 Kr/tim 715 

Länspumpar     

Länspump 300 l/min 125 156 Kr/tim 125 

Länspump 600 l/min 157 196 Kr/tim 157 

3.5 Slang     

42-63 mm externt 140 175 Kr/tim 140 

42-63 mm internt 95 119 Kr/tim 95 

3.6 Andningsskydd     

Utlåning till annan 
räddningstjänst 

324 405 Kr/styck 324 

Första dygnet 200 250 Kr/dygn 200 

Andra dygnet 150 186 Kr 150 

Tredje dygnet 165 206 Kr 165 

Fyllning max 
300bar>10 liter 

300 375 Kr/st 300 

Fyllning max  
300bar< 10 liter 

330 415 Kr/st 330 

3.7 Reservkraftverk     

Externt stort 5 520 6 900 Kr/vecka 5 520 

Internt stort 3 575 4 469 Kr/vecka 3 575 

Per timma 290 363 Kr/timma 290 

Externt litet 1 500 1 875 Kr/vecka 1 500 

Internt litet 1 200 1 500 Kr/vecka 1 200 

Per timma 110 138 Kr/timma 110 

3.8 Övningsfält     

Hyra övningsfält 5 000 6 250 Kr/dag 5 000 

Instruktör övningsfält     

Vardagar mellan 
06:00-19:00 

700 875 Kr/timma 700 

Vardagar mellan 
19:00-06:00 + helger 

1 050 1 313 Kr/timma 1 050 

 

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 
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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. 

 
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. 

 
Aktuell avgift är 4 200 kr 

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, 
exkl. moms  

Brandkunskap för alla 600 750 Kr/person 600 

HLR- Hjärt- och 
lungräddning 

650 813 Kr/person 650 

Grupputbildning     
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HLR+Akutomhändertagande 5 500 6 875 Kr/grupp 
10personer/grupp 

5 500 

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

7 500 

SBA-Systematiskt 
brandskyddsarbete 

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

1 900 

Heta arbeten 2 850 3 563 Kr/person 10-20 
personer/grupp 

2 850 

 
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. 
 

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

Latrinhämtning 200 250 kr/kartong 192 

Slamtömningsavgift vid ordinarie tur  

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

Slamavskiljare < 4 m3 864 1 080 kr/gång 840 

Slamavskiljare 4-6 m3 1 048 1 310 kr/gång 1 020 

                volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

Minireningsverk < 4 m3 864 1 080 kr/gång 840 

Minireningsverk 4-6 m3 1 048 1 310 kr/gång 1 020 

                    volym > 6m3 188 235 kr/m3 180 

Sluten tank < 4 m3 864 1 080 kr/gång 840 

Sluten tank 4-6 m3 1 048 1 310 kr/gång 1 020 

           volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

BDT-brunnar < 1,2 m3 

(vartannat år) 
624 780 kr/gång 608 

BDT-brunnar 1,2 – 4 m3 

(vartannat år) 

864 1 080 kr/gång 840 

Extra slangutläggning 
20-50 m 

72 90 kr/10 m 68 

Slangutläggning > 50 m 
eller tömning med 
specialfordon 

460 575 kr/gång  

Fettavskiljare < 1 m3 1 500 1 875 kr/gång 1 500 

……….…volym > 1 m3 980 1 225 kr/m3 980 

Inställelseavgift för 
slambrunn, som inte 
varit tillgänglig för töm-
ning vid ordinarie tur 

460 575 kr/gång 448 

Slamtömningsavgift vid extra tömning  

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

Slamavskiljare < 4 m3 1 380 1 725 kr/gång 1 340 

Slamavskiljare 4-6 m3 1 564 1 955 kr/gång 1 520 

                volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

Minireningsverk < 4 m3 1 380 1 725 kr/gång 1 340 

Minireningsverk 4-6 m3 1 564 1 955 kr/gång 1 520 

                   volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

Sluten tank < 4 m3 1 380 1 725 kr/gång 1 340 

Sluten tank 4-6 m3 1 564 1 955 kr/gång 1 520 

          volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

BDT-brunnar < 1,2 m3 

(vartannat år) 
1 140 1 425 kr/gång 1 108 

BDT-brunnar 1,2 – 4 m3 1 380 1 725 kr/gång 1 340 
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(vartannat år) 

Extra slangutläggning 
20-50 m 

72 90 kr/10 m 68 

Slangutläggning > 50 m 
eller tömning med 
specialfordon 

460 575 kr/gång  

Fettavskiljare < 1 m3 2 000 2 500 kr/gång 2 000 

              volym > 1 m3 980 1 225 kr/m3 980 

Slamtömningsavgift vid akut tömning 

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

Slamavskiljare < 4 m3 1 684 2 105 kr/gång 1 640 

Slamavskiljare 4-6 m3 1 872 2 340 kr/gång 1 820 

                volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

Minireningsverk < 4 m3 1 684 2 105 kr/gång 1 640 

Minireningsverk 4-6 m3 1 872 2 340 kr/gång 1 820 

                   volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

Sluten tank < 4 m3 1 684 2 105 kr/gång 1 640 

Sluten tank 4-6 m3 1 872 2 340 kr/gång 1 820 

           volym > 6 m3 188 235 kr/m3 180 

BDT-brunnar < 1,2 m3 

(vartannat år) 
1 524 1 905 kr/gång 1 480 

BDT-brunnar 1,2 - 4 m3 

(vartannat år) 

1 872 2 340 kr/gång 1 820 

Extra slangutläggning 
20-50 m 

72 90 kr/10 m 68 

Slangutläggning > 50 m 
eller tömning med 
specialfordon 

460 575 kr/gång  

Fettavskiljare < 1 m3 2 300 2 875 kr/gång 2 300 

              volym > 1 m3 980 1 225 kr/m3 980 

     

TILLÄGGSTJÄNSTER     

Spolning av rör eller 
avskiljare i samband 
med tömning 

928 1 160 kr/tim 900 

Avgift för besvärliga 
tömningsförhållanden 

928 1 160 kr/tim 900 

Hämtning av fosforfilter 
vid tomtgräns < 370 kg 

1 548 1 935 kr/gång 1 500 

< 500 kg 1 600 2 000 kr/gång 1 552 

< 1 000 kg 1 856 2 320 kr/gång 1 800 

Lyft av tunga lock 340 425 kr/tim 300 

Mottagningsavgift till reningsverk vid tömning som ej är taxesatt  

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

Slamavskiljare < 3 m3 300 375 kr/gång 270 

Sluten tank < 3 m3 300 375 kr/gång 270 

Volym > 3 m3 100 125 kr/m3 90 

Minireningsverk 100 125 kr/m3 90 

Reningsverk avslammat 
vatten 

50 62,50 kr/m3 40 



 24 (77) 

Sophämtning – kärl (26 hämtningar)  

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

Kärl 190 l (grundalternativ) 1 872 2 340 kr/år 1 836 

Kärl 240 l (tillval) 2 256 2 820 kr/år 2 212 

Kärl 80 l (tillval) 1 464 1 830 kr/år 1 436 

Kärl 120-140 l (av SBN-
nämnden godkänd 
varmkompostering) 

1 400 1 750 kr/år 1 372 

Byte från 190 l kärl 
(inkl utkörning) 

300 375 kr/gång 300 

Byte från 190 l kärl 
(hämtning på förrådet) 

100 125 kr/gång 100 

Byte till 190 l kärl från 
övriga kärlstorlekar 

Ingen avgift   Ingen avgift 

Rengöring av kärl 200 250 kr/st 200 

*Gångavståndstillägg 
     5-10 m 

160 200 kr/år 160 

* 10-20 m 320 400 kr/år 320 

* 20-35 m 560 700 kr/år 560 

* 35-50 m 
*) utgående ej valbar 

800 1 000 kr/år 800 

Sophämtning – kärl period maj-sep (11 hämtningar)  

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

Kärl 240 l 1 284 1 605 kr/år 1 256 

Kärl 190 l (grundalternativ) 1 064 1 330 kr/år 1 044 

Kärl 80 l 840 1 050 kr/år 824 

Sophämtning – landsbygd kompost (13) Utgående taxa, ej valbar  

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

0-10 m 1 648 2 060 kr/år 1 616 

Gångavståndstillägg 
10-20 m 

80 100 kr/år 80 

20-35 m 140 175 kr/år 140 

35-50 m 200 250 kr/år 200 

Sophämtning – Gemensam 

 (Samhällsbyggnadsnämndens godkännande erfordras) 

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

Kärl 190 l tätort 2 480 3 100 kr/år 2 432 

Kärl 190 l tätort 
period maj-september 

1 412 1 765 kr/år 1 384 

Säck 160 l landsbygd 2 420 3 025 kr/år 2 420 

Säck 160 l landsbygd 
period maj-september 

1 412 1 765 kr/år 1 384 

Kvartalshämtning 636 795 kr/år 624 

     

TILLÄGGSTJÄNSTER     

Extrasäck 84 105 kr/st 80 
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Hämtning utanför 
ordinarie 
hämtningsperiod 

164 205 kr/gång 160 

Extra hämtning en säck 
hushållsavfall vid ej 
ordinarie hämtning 

512 640 kr/gång 500 

tillägg extra säck 84 105 kr/st 80 

tillägg brännbart 
grovavfall 

224 280 kr/m3 220 

Extra hämtning brännbart 
grovavfall i samband med 
ordinarie hämtning 

224 280 kr/gång 220 

tillägg överstigande 1 m3 224 280 kr/m3 220 

Hämtning av obrännbart 
grovavfall < 1m3 

920 1150 kr/gång 900 

tillägg överstigande 1 m3 224 280 kr/m3 220 

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, exkl. 
moms  

* Säck 160 l 44,68 55,85 kr/st 43,75 

* Säck 240 l 
* Utgående taxa, ej  
    valbar 

56,84 71,05 kr/st 55,70 

     

Kärl 370 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
2 144 

 
2 680 

 
kr/år 

 
2 100 

tömning 1 g/vecka 4 288 5 360 kr/år 4 200 

tömning 2 ggr/vecka 8 576 10 720 kr/år 8 400 

övrig tömning per 
tömning 

104 130 kr/tömning 100 

     

Kärl 400 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
2 320 

 
2 900 

 
kr/år 

 

tömning 1 g/vecka 4 640 5 800 kr/år  

tömning 2 ggr/vecka 9 280 11 600 kr/år  

övrig tömning per 
tömning 

114 142,50 kr/tömning  

     

Kärl 500 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
2 668 

 
3 335 

 
kr/år 

 
2 616 

tömning 1 g/vecka 5 336 6 670 kr/år 5 232 

tömning 2 ggr/vecka 10 672 13 340 kr/år 10 464 

övrig tömning per 
tömning 

124 155 kr/tömning 120 

     

Kärl 660 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
3 436 

 
4 295 

 
kr/år 

 
3 364 

tömning 1 g/vecka 6 872 8 590 kr/år 6 728 

tömning 2 ggr/vecka 13 744 17 180 kr/år 13 465 

övrig tömning per 
tömning 

156 195 kr/tömning 150 

     



 26 (77) 

Kärl 750 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
3 960 

 
4 950 

 
kr/år 

 
3 880 

tömning 1 g/vecka 7 920 9 900 kr/år 7 616 

tömning 2 ggr/vecka 15 840 19 800 kr/år 15 232 

övrig tömning per 
tömning 

176 220 kr/tömning 170 

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, exkl. 
moms  

Säck 160 l/st 44,68 55,85 kr/st 43,75 

Säck 240 l/st 56,84 71,05 kr/st 55,70 

Periodisk tömning maj-september, campingplatser, båthamnar 

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

Kärl 400 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
1 476 

 
1 845 

 
kr/år 

 

tömning 1 g/vecka 2 952 3 690 kr/år  

tömning 2 ggr/vecka 5 904 7 380 kr/år  

     

Kärl 500 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
1 364 

 
1 705 

 
kr/år 

 
1 336 

tömning 1 g/vecka 2 728 3 410 kr/år 2 672 

tömning 2 ggr/vecka 5 456 6 820 kr/år 5 334 

     

Kärl 600 liter 
tömning 1 g/14 dag 

 
1 632 

 
2 040 

 
kr/år 

 
1 600 

tömning 1 g/vecka 3 264 4 080 kr/år 3 200 

tömning 2 ggr/vecka 6 528 8 160 kr/år 6 400 

Deponeringsavgift 

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

Schaktmassor (lämpliga 
för täckning ej deponi- 
skattepliktiga) 

Ingen avgift   Ingen avgift 

Mottagningsavgifter vid Adlerskogs avfallsanläggning 

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

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

750 937,50 kr/ton  

Brännbart avfall överstort 1 550 1 937,50 kr/ton  

Osorterat avfall 1 550 1 937,50 kr/ton  

Deponiavfall 1 250 1 562,50 kr/ton  

Rent trä 250 312,50 kr/ton  

Grovt trä > 25 cm diamet 650 812,5 kr/ton  

Impregnerat trä 1 600 2 000 kr/ton  

Planglas 1 250  1 562,50 kr/ton  

Fönster med karm 1 550 1 937,50 kr/ton  

Asbestavfall 1 200 1 500 kr/ton  

Förorenade massor 600 750   
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från marksanering 
ej farligt avfall 

Avfall från gatubrunnar 1 250 1 562,50 kr/ton  

Sand från sandfång 1 250 1 562,50 kr/ton  

Asfalt rent ej stenkoltjära 120 150 kr/ton  

Metallskrot 0 0   

Latrinbehållare 140 175 kr/st  

Hushållsavfall 1 550 1 937,50 kr/ton  

     

Avfall från verksamheter 
till sorteringsramp avser 
mindre mängder som 
transporteras med 
släpkärra, skåpbil, pickup 
etc max 3,5 ton 

220 275 kr/gång  

Grävtillstånd 

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

Grävtillstånd 600 750 kr/ansökan  
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Taxa för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Huvudman av VA-anläggningen handhas under Samhällsbyggnadsnämnden av VA-enheten 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 

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. 
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 

underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–11)  

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, exkl. 
moms 

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

76 700 95 875  74 500 

B) En avgift per m2 
tomtyta 

21,20 26,50  20,56 

För enbostadshus är 
avgiften 

20 700 25 875  20 100 

C) En avgift per 
lägenhet/bostadsenhet 

8 900 11 125  8 632 
 

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

8 260 10 325  8 020 

* 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. 
 
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. 
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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. 

 

§ 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 
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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, exkl. 
moms 

A)     

Omätt vatten 
permanentbostad 

    

VAUM 5 940,00 7 425,00 kr/år 5 732,00 

VUM 2 376,00 2 970,00 kr/år 2 293,00 

A 3 564,00 4 455,00 kr/år 3 440,00 

     

Omätt vatten 
fritidsbostad 

    

VAUMF 4 316,00 5 395,00 kr/år 4 166,00 

VUMF 1 728,00 2 160,00 kr/år 1 666,00 

AF 2 588,00 3 235,00 kr/år 2 500,00 

     

V vatten med mätare 1 080,00 1 350,00 kr/år 1 040,00 

(Ej A)     

Eller en fast avgift 
per år och mätställe 
med följande 
mätarinstallationer 

    

1*2,5 q 2 692,00 3 365,00 kr/år 2 600,00 

2*2,5 q 3 768,00 4 710,00 kr/år 3 644,00 

3*2,5 q 7 160,00 8 950,00 kr/år 6 916,00 

4*2,5 q 8 952,00 11 190,00 kr/år 8 632,00 

1*5q 6 528,00 8 160,00 kr/år 6 304,00 

2*5q 9 228,00 11 535,00 kr/år 9 012,00 

1*10q 9 736,00 12 170,00 kr/år 9 452,00 

B)     

En avgift per m3 

levererat vatten 
21,64 27,05 kr/m3 20,88 

En avgift per m3 
levererat vatten      
(ej A) 

8,64 10,80 kr/m3 8,36 

C)     

En avgift per år och 
varje påbörjat m2 

tomtyta eller 

0,49 0,61 kr/m2 0,47 

För enbostadshus 
debiteras schablon 
per fastighet om 

580,00 725,00 kr/år 560,00 
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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 Statens va-nämnd.  

 
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, exkl. 
moms 

Nedtagning och 
uppsättning inkl. 
vinterförvaring 

400,00 500,00 kr/gång 400,00 

Avstängning 
vattentillförsel 

200,00 250,00 kr/gång 200,00 

Påsläpp av 
vattentillförsel 

200,00 250,00 kr/gång 200,00 

Undersökning av 
vattenmätarbrunn 

1 000,00 1 250,00 kr/gång 1 000,00 

Länsning av 
vattenmätarbrunn 

250,00 312,50 kr/gång 250,00 

Förgäves besök  200,00 250,00 kr/gång 200,00 

Dygnshyra av 
brandpostmätare 
(5q-10q)* 

25,00 31,25 kr/dygn 25,00 

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

 
TAXANS INFÖRANDE 
 

§ 20 
Denna taxa träder i kraft 2009-01-01. 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 Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Plan, bygg och trafik 
 

Benämning Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Enhet Föregående år, exkl. 
moms 

Ärenden enligt taxa för nämndens 
verksamhet i plan- och byggärenden 

    

Grundbelopp i bygglovstaxa 46,50  kr 45,50 

I övrigt hänvisas till Bilaga: Taxa för plan- och 
byggärenden 

    

Ärenden enligt Trafikförordningen, 
SFS1998:1276 resp. Lagen om nämnder för 
vissa trafikfrågor (SFS 1978:234) 

    

Tidsbegränsade föreskrifter 850,00  kr 800,00 

Permanenta trafikföreskrifter 1 700,00  kr 1 600,00 

Avgift för utdrag ur primärkartan och 
mikrofilmade handlingar 

    

Primärkartor A4 (21x30 cm) 25,00  kr 25,00 

Primärkartor A3 (30x42 cm) 50,00  kr 50,00 

Primärkartor hel karta (50x50 cm) 300,00  kr 300,00 

 
 
Innehåll 
 
Förord 
 
1. Taxebestämmelser 
§ 1   Inledande bestämmelser 
 
§ 2   Allmänna bestämmelser 

1. Beräkning av avgift 
2. Ändring av belopp i taxan 
3. Avgiftens erläggande 
4. Överklagande 

 
§ 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift mm 

1. Beräkning av avgift 
2. Avräkning 
3. Dröjsmålsränta mm 

 
2. Övrigt 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
Faktorer för att beräkna avgifter mm 
 
3. Tabeller 
Tabell 1 Objektfaktor OF, åtgärdsfaktor - byggnadsstorlek 
Tabell 2 Objektfaktor OF, åtgärdsfaktor - spec. byggnader och anläggningar 
Tabell 3 Avgift för bygglov 
Tabell 4 Avgift för startbesked och anmälningspliktiga ärenden 
Tabell 5 Avgift för övriga ärenden 
Tabell 6 Avgifter för skyltar och ljusanordningar/skyltlov 
Tabell 7 Avgift för kommunicering 
Tabell 9 Avgift för brandfarliga varor 
Tabell 10 Avgift för planläggning, planavgift 
Tabell 18 Tidsersättning 
Tabell 19 Andra tids - eller kostnadskrävande åtgärder eller uppdrag 
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4. Bilagor 

SKL:s bilagor om plankostnadsberäkning, planavtal, licensavtal samt kommunernas grundbelopp år 2010 
redovisas inte. 

 
 
Förord - utdrag ur SKL Förord till taxan 
Under år 2011 har SKL tagit fram ett nytt förslag till bygglovtaxa som är tänkt att ersätta den tidigare taxan från 2004. 
 
Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. 
I och med lagändringen får Samhällsbyggnadsnämnden flera arbetsuppgifter att hantera, främst inom ramen för 
bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, men också genom den nya möjligheten att lämna 
planbesked. De hänvisningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen (SFS 2011:900) 

 

1. Taxebestämmelser 

§ 1 Inledande bestämmelser 

 
Enligt denna taxa erläggs avgift för: 

 ärenden angående lov och förhandsbesked 

 ärenden föranledda av startbesked och anmälningspliktiga ärenden 

 kommunicering av ärenden 

 ärenden om skyltning enligt lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltar 

 ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

 ärenden om strandskydd enligt miljöbalken 

 tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar 

 annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 

Anmärkning 

Kostnad för nybyggnadskarta ingår inte i bygglovavgiften. 
Lägeskontroll är inte myndighetsutövning och ska därför belastas med moms. 

 
§ 2 Allmänna bestämmelser 

2.1 Beräkning av avgift 

Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp, som årligen kan ändras, multipliceras med för ärendet 
tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor, 
genom tidsersättning eller avgift enligt till denna taxa hörande tabeller. 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring och om särskilt beslut inte fattas i 
ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. 

Om Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande nämnd, finner att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning 
eller minskning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift 
grundad på tidsersättning. 

Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt tredje och fjärde stycket 
tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 
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2.2 Ändring av belopp i taxan 

Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas årligen av 
samhällsbyggnadsnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad kostnadstäckning, 
d.v.s. hur kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 

2.3 Avgiftens erläggande 

Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när samhällsbyggnadsnämnden skickat 
beslutet till denne eller, om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
utförts. Vid bygglov tas avgiften ut efter nämndens beslut i bygglovsärendet. 

Vid startbesked tas avgiften ut efter nämndens beslut om kontrollplan och kontrollansvariga. 
Avgift får dock tas ut i förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 
 

Anmärkning 

Det är fullt möjligt att debitera för såväl bygglov som för startbesked samtidigt. 

 

2.4 Upplysning om överklagande 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga ska enligt PBL 13:3 ge in 
handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 
 

§ 3 Särskilda bestämmelser om lovavgift mm. 
3.1  Beräkning av avgift 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov, 
startbesked och anmälningspliktiga åtgärder (t.ex. avgift för kommunicering, lovprövning, tekniskt samråd, upprättande 
av karta, fastställande av kontrollplan samt utfärdande av slutbesked). 
 
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer. 
 

3.2 Avräkning 

För startbesked och anmälningspliktiga åtgärder gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda 
avgifter för åtgärder som ej vidtagits. Detta under förutsättning att startbesked fullgjorts och projektet inte fullföljts 
inom föreskriven tid. 
 
Om åtgärder avseende startbesked och anmälningspliktiga åtgärder utan sökandens förskyllan inte utförts i den 
utsträckning som beslutats, ska ingen avgift utgå för de icke utförda åtgärderna. Slutavräkning sker när slutbesked 
utfärdas. 
 
Om slutlig avgift för tekniskt samråd och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott erlagd avgift ska 
avräkningen ske senast när slutbeskedet överlämnas. 
 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggs debiteras, för tid innan betalningen ska ske. 
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 

 

3.3  Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills 
betalning sker. 
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2. Övrigt 

Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling enligt beslut i kommunfullmäktige. Sådan 
taxa - Kopiering av allmän handling – beslutas i särskild ordning. 
 
Avgift för kopiering, utplottning och maskinkostnad får också tas ut för handlingar (digitala och analoga kartor m.m.) 
som ska upplåtas med nyttjanderätt. Även sådana avgifter beslutas av kommunfullmäktige (se ovan). 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
 
Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje 
tidpunkt gällande avtal för milersättning. 

 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
HF2 = Faktor för startbesked/anmälningspliktiga åtgärder 
HF1 = Bygglovsfaktor 
BRF = Faktor för brandfarliga varor 
G = Grundbelopp 
KOF = Faktor för kommunicering 
OF = Objektsfaktor 
LF = Planavgiftsfaktor 
SF = Faktor för skyltar och ljusanordningar – skyltlov 
ÖF = Faktor för övriga ärenden 
N1 = Justeringsfaktor - Bygglov 
N2 = Justeringsfaktor - Startbesked/anmälningspliktiga åtgärder 
N3 = Justeringsfaktor - Planläggning 
N4 = Justeringsfaktor - Nybyggnadskarta 
N5 = Justeringsfaktor – Karthantering 
 

Faktorer för att beräkna avgifter mm. 
Åtgärd Faktor 
 
Objektfaktor för olika objekt 
Tabell 1 och 2 ger objektfaktor OF 
 
Bygglovavgift 
Tabell 3 ger åtgärdsfaktor för bygglov HF1 
 
Startbeskeds/anmälansavgift 
Tabell 4 ger åtgärdsfaktor för startbesked och anmälningspliktiga åtgärder HF2 
 
Avgift för övriga ärenden 
Tabell 5 redovisar avgiften för övriga ärenden ÖF 
 
Avgift för skyltar och ljusanordningar - skyltlovsavgift 
Tabell 6 redovisar avgiften för skyltlov SF 
 
Avgift för kommunicering 
Tabell 7 redovisar avgiften för kommunicering KOF 
 
Avgift för brandfarliga varor 
Tabell 9 redovisar avgiften för brandfarliga varor BRF 
 
Ersättning för planläggning - planavgift 
Tabell 10 PLF 
 
Tidsersättning 
Tabell 18 redovisar tidsersättning  
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Övriga uppdrag 
Tabell 19 beskriver hur övriga uppdrag debiteras utifrån nedlagd tid och enligt 
tabell för tidsersättning - dvs. lokal prislista. 
 

Kommentar 

Grundbelopp = G 

Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med skattemedel 
respektive avgifter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därefter om grundbelopp för att uppnå den 
önskade fördelningen av skatter/avgifter. Ju högre grundbelopp desto större del av verksamheten 
finansieras med avgifter. Grundbeloppet får dock inte enligt PBL 11 kap 5 § andra stycket sättas högre 
än vad som utgör den genomsnittliga självkostnaden för åtgärderna. 
 
Vissa av samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör t.ex. tillsyn 
och allmän rådgivning. Omfattningen av denna verksamhet varierar mellan olika kommuner. 
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3. Tabeller 

Tabell 1 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar - beroende på storlek. Faktorn ska 
multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabell 3 - 4. 

Kommentar 

Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m.fl. ska SS 02 10 53 
tillämpas. 

AREA (M2) 
BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR INKL. BYGGLOVSPLIKTIGA KOMPLEMENTBYGGNADER - 
BRUTTOAREA BTA OCH/ELLER ÖPPENAREA OPA 

OF 

0 - 49 4 

50 - 99 6 

100 - 149 8 

150 - 199 9 

200 – 299 10 

300 – 499 12 

500 – 999 20 

1 000 - 1 999 40 

2 000 - 4 999 60 

5 000 - 9 999 80 

10 000 -14 999 100 

DÄRUTÖVER FÖR VARJE 5 000- INTERVALL + 20 

MYCKET ENKLA ANLÄGGNINGAR/BYGGNADER T. EX. CARPORT, TAKTÄCKTA UTEPLATSER SOM INTE 
ÄR BYGGLOVSBEFRIADE (ENL. PBL 8:4), SKÄRMTAK, GLASADE UTEPLATSER, FÖRRÅD, 
TRANSFORMATORBYGGNADER OCH LIKNANDE. STORLEK 0 - 50 M2 (BRUTTOAREA BTA OCH/ELLER 
ÖPPENAREA OPA). 
ÖVER 50 M2 TILLÄMPAS KOEFFICIENT ENLIGT TABELLENS STORLEKSINTERVALL 

3 
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Tabell 2 

Areaberäkning/avgift för nedan specificerade byggnader eller anläggningar. Utifrån uträknad area väljs faktor OF enligt 
tabell 1. Denna multipliceras sedan med valda åtgärdsfaktorer enligt tabell 3 alt. 4. Alternativt tillämpas tid debitering, 
dvs. sammanlagd nedlagd tid för handläggning av prövningen. 
 

OBJEKT 
BRUTTOAREA 

TID DEBITERING 
 

AREABERÄKNING 
/ AVGIFT 

ENKLA OISOLERADE BYGGNADER T. EX. OISOLERADE, KALLA 
BYGGNADER, LAGERBYGGNADER, VÄXTHUS > 50 M2 

 0,3 x BTA 
och/eller OPA 

ENKLA STORA BYGGNADER FÖR PUBLIKT ÄNDAMÅL T. EX. 
SPORTHALLAR OCH RIDHUS 

 0,6 x BTA 
och/eller OPA 

LANTBRUKETS BYGGNADER INOM OMRÅDEN DÄR 
OMRÅDESBESTÄMMELSER ÄR ANTAGNA 

  
Ingen avgift 

FRITIDSANLÄGGNINGAR, NÖJESPARKER, DJURPARKER, 
IDROTTSPLATSER, SKIDBACKAR MED LIFT, CAMPINGPLATSER, 
SKJUTBANOR, SMÅBÅTSHAMNAR, FRILUFTSBAD, MOTORBANOR OCH 
GOLFBANOR 

 
 
Antal timmar - 
dock minst 1 tim 

 

BEGRAVNINGSPLATSER Antal timmar - 
dock minst 1 tim 

 

PARKERING Antal timmar - 
dock minst 1 tim 

 

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR OCH ANORDNINGAR 
TUNNLAR, BERGRUM 
RADIO- OCH TELEMASTER, TORN, VINDKRAFTVERK, CISTERN 
 
OM ANSÖKAN AVSER ENSTAKA RADIO- ELLER TELEMAST KAN 
AVGIFTEN BERÄKNAS MED OF 30, DVS AVGIFTEN BLIR DÅ 30 X G 
ISTÄLLET FÖR TIDSREDOVISNING 

 
Antal timmar - 
dock minst 1 tim 

 

STÖRRE FASADÄNDRING T. EX. BURSPRÅK, TAKKUPA, BALKONG, 
MATERIALBYTE, FÄRGSÄTTNING (SEPARAT ÄRENDE) 
DOMINANT SKORSTEN 

 
 
1 tim 

 
28 G 

MINDRE FASADÄNDRING T. EX. FÖNSTERSÄTTNING I DEL AV FASAD 
(SEPARAT ÄRENDE) 

  
14 G 

UPPLAG, CONTAINER Antal timmar - 
dock minst 1 tim 

 

MUR, PLANK VID ENSTAKA ENBOSTADSHUS (SOM SEPARAT ÄRENDE) 
ÖVRIGA FALL 

 
Antal limmar - 
dock minst 1 tim 

 
21 G 

ELDSTAD, RÖKKANAL - ANMÄLAN VID ENSTAKA ENBOSTADSHUS 
(SOM SEPARAT ÄRENDE) 
ÖVRIGA FALL 

 
Antal timmar - 
dock minst 1 tim 

 
25 G 

ÖVRIGT - ANMÄLAN, VVS-INSTALLATION, VA-ANLÄGGNING, 
VENTILATIONSANLÄGGNING 
ÄNDRING AV PLANLÖSNING, ÄNDRING AV BÄRANDE KONSTRUKTION 

 
Antal timmar - 
dock minst 1 tim 
 

 

OM OF-FAKTOR INTE ÄR ANGIVEN I TABELLEN SKA ALLTID TID 
DEBITERING TILLÄMPAS. 

  

 
 
 

Kommentar 

Objektfaktorn för fritidsanläggningar och begravningsplatser gäller endast för själva anläggningen. 
Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder ska debiteras som separat ärende. 
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Tabell 3 

Åtgärdsfaktor för bygglov (HF1) 
Avgift för bygglov = Summa alla tillämpliga HF1 x OF x N1 
(OF enligt tabell 1 alt. tabell 2) 

 
ÅTGÄRDER SOM UTFÖRS BYGGLOVFAKTOR HF1 
ADMINISTRATION (INKL. ARKIVERING), MIKROFILMNING/SCANNING 7 G 
PLANPRÖVNING 
PLANENLIGHET INOM DETALJPLAN ELLER KONTROLL MOT FÖRHANDSBESKED 
TILLÄGG FÖR LITEN AVVIKELSE FRÅN DETALJPLAN 
LÄMPLIGHETS-/LOKALISERINGSPRÖVNING UTANFÖR DETALJPLAN 
LÄMPLIGHETSPRÖVNING FÖR KOMPLETTERINGSÅTGÄRDER UTANFÖR 
DETALJPLAN 
TILLÄGG FÖR KONTROLL – ÖVERENSSTÄMMELSE MED GIVET FÖRHANDSBESKED 

 
2 G 
3 G 
5 G 
2 G 
2 G 

FÖRBESIKTNING 3 G 
BYGGNADEN 
YTTRE UTFORMNING, FÄRGSÄTTNING, PLACERING 

 
5 G 

TOMTPLATSEN 
TOMTS ORDNANDE, ENKEL KONTROLL AV GRUNDLÄGGNING OCH 
DAGVATTENHANTERING. FYLLNING OCH SCHAKTNING. TILLFART/PARKERING. 
UTRYMNINGS- OCH RÄDDNINGSVÄGAR. MÅTTGRANSKNING 

 
 
 

3 G 
VARSAMHET 2 G 
SUMMA  

 

Kommentarer 

Kommunicering, kungörelse, hörande av sakägare m.fl. se tabell 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enl. PBL 9:25, om 
åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett 
område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i 
områdesbestämmelser. Kostnaden för detta tas ut i anslutning tillsammans med bygglovavgiften. 

 
Beskrivning av hur tabellen används: 

Tabellen används på så sätt att man summerar samtliga åtgärder som man gjort för att hantera ärendet. 
 
Först prövas om åtgärden är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Alla ärenden ska alltid 
prövas om de är planenliga, dvs. påföras faktorn 2 G. Om det avviker från plan granskas objektet också som liten 
avvikelse från gällande bestämmelser. Bygglovfaktorn bli då 2G + 3G. 
 
Faktorn varsamhet tillkommer då bygglov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, med kulturhistorisk 
bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl kräver extra insatser för t.ex. samråd, 
grannkontakter och kompletterande besiktningar/beskrivningar. 

 
För varje ärende ska HF1 beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten. 
 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och definitioner enligt SS 02 10 53 
tillämpas. 
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Tabell 4 

Åtgärdsfaktor för startbesked/anmälningspliktiga åtgärder (HF2) 
Avgift för bygganmälan = HF2 x OF x N2 
(OF enligt tabell 1 alt. tabell 2) 

ÅTGÄRD SOM UTFÖRS  NYBYGGNAD  
HF2 

MYCKET ENKLA 
ANLÄGGNINGAR/BYGGNADER 
< 50 M2 ENLIGT TABELL 1 HF2 

ADMINISTRATION (INKL ARKIVERING)OCH 
REG. KONTROLLANSVARIG 

7G 2G 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA ÅTGÄRDER  2G 
STARTBESKED;  

 
 
 

TEKN. SAMRÅD + FASTSTÄLLANDE 
KONTROLLPLAN 
TEKN. SAMRÅD UTAN KONTROLLPLAN 
FASTSTÄLLANDE AV KONTROLLPLAN 
RIVNINGSPLAN GODKÄNNANDE 
TEKN. SAMRÅD OCH KONTROLLPLAN VID 
EGET KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM 
STARTBESKED 
ARBETSPLATSBESÖK/PER STYCK 
SLUTSAMRÅD INKL. SLUTBESKED 
 

8G 
4G 
4G 
6G 
 
6G 
3G 

5G 
6G 
 

 
 
 

_ 
4G 
4G 
4G (avser rivning av mindre objekt) 
_ 

3G 
5G 
6G 
 
 
 
 

SLUTBESKED 
KONTROLL AV INTYG MOT 
KONTROLLPLANEN OCH UTFÄRDANDE AV 
SLUTBESKED 

 
 
3G 

 
 
2G 

TOTAL SUMMA   
 
OM HF2-FAKTORN INTE ÄR ANGIVEN SKA HF2 BERÄKNAS UTIFRÅN DE FÖR ÄRENDET UTFÖRDA 
HANDLÄGGNINGSMOMENTEN (SUMMERA SAMTLIGA MOMENT). KVALITETEN PÅ INLÄMNADE HANDLINGAR 
PÅVERKAR AVGIFTEN. 
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Tabell 5 

Objekt- och handläggningsfaktor för övriga ärenden 
Avgift för övriga ärenden = ÖF, alternativt tidsersättning. 

 
ÅTGÄRD TIDSERSÄTTNING ÖF 
POSITIVT ELLER NEGATIVT FÖRHANDSBESKED 
INOM DETALJPLAN 
UTOM DETALJPLAN 

  
30 G 
80 G 

POSITIV ELLER NEGATIV STRANDSKYDDSDISPENS 
– FÖR NYETABLERINGAR/NYEXPLOATERING 
– FÖR KOMPLETTERINGSÅTGÄRDER INOM TOMTMARK 

  
100 G 
50 G 

TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV  Normal 
bygglovavgift 

FÖRLÄNGNING AV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV  40 G 
FÖRNYELSE AV LOV = NY PRÖVNING 
PÅBÖRJAT MEN INTE FÄRDIGSTÄLLT UNDER 5-ÅRSPERIODEN 
INTE PÅBÖRJAT INOM 2-ÅRSPERIODEN 

  
20 G 
50 % av normal 
bygglovavgift 

ÄNDRING AV LOV UNDER BYGGTIDEN 
SMÅ ÄNDRINGAR (MINDRE FASADÄNDRING), BYTE AV 
TAKMATERIAL, FÄRG ETC.) 

  
 
20 G 

ÄNDRAD ANVÄNDNING  15 G x OF 
MARKLOV SÅVÄL SCHAKT SOM FYLLNING Nedlagd tid - 

dock minst 1 tim 
 

AVSLAG AV BYGGLOV, MARKLOV, RESP. RIVNINGSLOV NÄR 
NÅGON BEGÄRT EN PRÖVNING I NÄMNDEN 

  
25 G 

UPPHÄVANDE AV FASTIGHETSPLAN OCH AVSLAG AV 
FASTIGHETSPLAN 

  
200 G 

RIVNINGSLOV 
ENBOSTADSHUS 
STÖRRE OBJEKT 
MINDRE OBJEKT 
RIVNINGSANMÄLAN + EV. RIVNINGSPLAN FÖR MINDRE OBJEKT 
T.O.M. ENBOSTADSHUS 

  
20 G 
40 G 
10 G 
 
30 G 

ÅTERKALLAD ANSÖKAN 
 
 
 
 
ANSTÅNDSBESLUT 

Minst 1 tim (adm. 
handläggning) eller 
nedlagd tid för utförd 
granskning inför 
bygglov 

 
 
 
 
 

Ingen avgift 
AVVISAD ANSÖKAN (OM EN ANSÖKAN ÄR SÅ OFULLSTÄNDIG 
ATT ÄRENDET INTE GÅR ATT PRÖVA I SAK, SKA ANSÖKAN 
AVVISAS) 

Nedlagd tid – 
dock minst 1 tim 

 

GODKÄNNANDE AV SAKKUNNIG KONTROLLANT OVK 
NY SAKKUNNIG 
FÖRNYELSE AV TIDIGARE GODKÄNNANDE, GILTIGHETSTID 4 ÅR 

  
50 G 
25 G 
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Tabell 6 

Avgift för skyltar och ljusanordningar/skyltlov = SF 
I områden med skyddsbestämmelser eller som fått utökad bygglovsplikt multipliceras SF med faktorn 2. 

 
SKYLTAR, LJUSANORDNINGAR SF 
SKYLT VID STÖRRE VÄG/GATA, LÄNGS TRAFIKLEDER ELLER I ANDRA UTSATTA LÄGEN 200 G 
SKYLT VID GATA SOM SKA SYNAS PÅ LÅNGT HÅLL, SKYLTPELARE, STADSPELARE M. FL. 60 G 
FÖR ÖVRIGA SKYLTAR, > 1 M2, OFTAST PÅ FASAD - UTÖVER DEN FÖRSTA SKYLTEN I 
SAMMA ANSÖKAN LÄGGER MAN TILL 10 G PER SKYLT 

 
40 G 

SKYLT < 1 M2. OM MAN HAR FLERA SMÅSKYLTAR DEBITERAS 5 G PER STYCK UTÖVER 
DEN FÖRSTA SKYLTEN. 

 
20 G 

BYTE AV SKYLT ELLER ÄNDRING AV BEFINTLIG SKYLT 10 G 

 

Tabell 7 

Underrättelse/kommunicering, kungörelse, hörande av sakägare m.fl. 
Avgift för kommunicering = KOF 

 
 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enl. PBL 9:25, om 
åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett 
område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i 
områdesbestämmelser. 

 
  

UNDERRÄTTELSE - BERÖRDA SAKÄGARE M. FL. (ENLIGT PBL 9 KAP 25 §) 
 

KOF 
 

SAKÄGARE 1-10 20 G 
SAKÄGARE > 10 30 G 
KUNGÖRELSE 1 G 
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Tabell 9 

Åtgärdsfaktor för brandfarliga och explosiva varor. 
 
Avgiftsuttag. Grunden för uttag av avgift återfinns i 27 § Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE (2010:1 011). 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även kostnader för avsyning. 
 

Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor: 

Objekt Tillstånd Återkommande tillstånd 
Anläggning för förvaring i cistern 
1 cistern 
2 cisterner eller flera 
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 

 
150 G 
270 G 
60 G 

 
75 G 
90 G 
30 G 

Anläggning för hantering (t.ex. bensinstationer och andra 
försäljningsställen) 
1 cistern 
2 eller flera cisterner 
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 

 
150 G 
270 G 
420 G 
120 G 

 
75 G 
90 G 
140 G 
40 G 

Medgivande om generellt undantag enligt 24 § FBE i anslutning till 
bensinstationer (svetsarbeten m.m.) 

 
30 G 

 
30 G 

Nytt tillstånd enligt § 35 FBE vid innehavarskifte 20 G  
Mindre komplettering till gällande tillstånd (ej utökad tid.) 30 G  
Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning  

140 G 
 
70 G 

Avslag 25 G 25 G 

* Förvaring i cistern, enklare anläggning (max 5000 l.). 

(ex. lantbruk eller liknande) 
1 cistern      75 G 40 G 
2 eller flera cisterner    150 G                    80 G 
 
 

Avgift för Tillstånd explosiva varor 

ÅTGÄRD AVGIFTSENHET NYTT TILLSTÅND ÅTERK TILLSTÅND 

HANTERING AV EXPLOSIVA Per objekt 25 G 25 G 

VAROR, MINDRE    

FÖRBRUKNINGSFÖRRÅD    

HANTERING AV EXPLOSIVA Per objekt 50 G 50 G 

VAROR, STÖRRE    

FÖRBRUKNINGSFÖRRÅD    

HANTERING AV EXPLOSIVA Per objekt 75 G 50 G 

VAROR, UPPLAGSMAGASIN    

FÖRSÄLJNING AV Per objekt 100 G 75 G 
EXPLOSIVA VAROR    
ÖVERFÖRING AV Per objekt 50 G 25 G 
EXPLOSIVA VAROR    

 
Kommentar 

Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom 
förhandsbesked, extra besiktning och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen kan lämpligen tid 
debiteras. 
 
Förvaring av klass 3-vätskor (dieselolja, eldningsolja 1) i markförlagda cisterner kräver inte tillstånd enligt 
LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor). Dessa cisterner lyder under förordningen om kemiska 
produkter (1985:835). Statens Naturvårdsverk har meddelat föreskrifter om skydd mot vattenföroreningar 
som kan förorsakas av dessa cisterner. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är lokal myndighet. 
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Tabell 10 

Ersättning för planläggning = planavgift PLF x N3. 
 
Planavgift ska erläggas av den som haft nytta av planen (PBL 11 kap 5 §). 
 
Inget hindrar att kommunen istället för att ta ut planavgift tecknar ett avtal, som reglerar kostnaden för att upprätta 
planen. Stöd för uttag av avgift i avtal framgår av motiven till PBL 11:5. Kravet ställs där att avtal kan upprättas när 
fastighetsägaren har ställning som exploatör. Det är också vanligt att planavgiften regleras i ett exploateringsavtal. 
 
Planavgiften enligt taxan kan tas ut tidigast vid tidpunkten för startbesked. Planavgift enligt avtal däremot uttages 
normalt när planen vunnit laga kraft eller på annat sätt som parterna kommer överens om. 
 
Nedanstående förslag är ett sätt att se på kostnadsberäkning av planavgiften. Kostnaden kan beräknas enligt den 
kostnadskalkyl som redovisas i bilaga 1. Denna modell kan företrädesvis användas då kommunen tecknar planavtal, 
bilaga 2, separat eller i kombination med exploateringsavtal, med tilltänkt(a) exploatör(er). Kostnaden fördelas då efter 
skälig grund mellan kommunen och exploatör(er). 
 
Modellen kan också användas vid traditionell plankostnadsberäkning. Man kan överväga om inte kommunen ska ta en 
viss andel av plankostnaden, förslagsvis 10 % eftersom kommunen oftast har viss nytta av planen. 
 
Planavgift = PLF (tas ut vid startbesked). 
 
Planavgift för detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan = G x OF x PLF x N3 

 
 
 

PLANFAKTOR PLF PLF PLF 

 
 
 
 

Nybyggnad 
 
 
 

Tillbyggnad 
 
 
 

Ändring av annan 
anläggning än 
byggnad 

OMRÅDESBESTÄMMELSER 25 15 15 
DETALJPLAN 50 25 25 
FASTIGHETSPLAN (PBL) UTAN 
VILLKORSPRÖVNING ENLIGT 
ANLÄGGNINGSLAGEN (AL) 

 
 
25 

 
 
15 

 

MED VILLKORSPRÖVNING ENLIGT AL 30 25  

 
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt Tabell 1. För tillbyggnad som överstiger 
50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 
 

 
Kommentar 
 
När bygglov inte krävs enligt detaljplanen kan lämpligen planavgiften uttagas när nämnden beslutat om 
kontrollplanen. När bygglovsprövningen ingår som ett led i planarbetet och lovbefrielse införs i planen kan 
planfaktorn för beräkning av planavgiften utökas med 25 % till: PLF Nybyggnad från 50 - 65 och PLF 
Tillbyggnad från 25 - 35. En särskild justeringsfaktor kan införas i dessa fall. 
 
Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer. 
 
Om fastighetsplanen är upprättad enligt PBL, men underliggande detaljplan är en stads- eller byggnadsplan, 
kan planavgift uttas endast för fastighetsplanen. 
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Planavgift kan inte uttas om bygglov har lämnats enligt PBL 8:11 stycke 3 (ändring i strid mot plan) eller vid 
tillfälligt lov enligt PBL 8:14 i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges 
med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 
 
Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen. I fråga om planer som annan 
än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t.ex. på grund av ett exploateringsavtal/planavtal, 
reduceras planavgiften i motsvarande grad. 
 
I kostnadsunderlaget för planavgiften ingår enbart arbetsmoment för att upprätta själva planförslaget. 
 
Kostnader i ett programskede, då planarbetet består av att ta fram idéer, skissförslag eller program, får ej 
ingå i planavgiften. 

 

Tabell 18 

Tidsersättning 
Timpris= 20G och där ingår alla normala kringkostnader. 

 

Tabell 19 

 
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder eller uppdrag 
 
Varje kommun kan i övrigt för vissa typer av uppdrag ta ut lämpligt avvägda avgifter. Kommunens självkostnad utgör 
grunden för ersättningen. Kommunförbundet anger inga beräkningsgrunder. Lämpligen gör kommunen en egen tabell 
för kostnader avseende nedanstående uppdrag. 
 
Exempel på övriga uppdrag 

• Förfrågningar/skriftliga upplysningar 

• Lägeskontroll m.m. 

• Arealbevis 

• Förvärvsintyg 

• Värdeintyg 

• Mät- och rituppdrag 

• Fastighetsförteckning 

• Beräkningsuppdrag 

• Uthyrning av maskiner och instrument 

• Besiktningar 
 
Kommunallagen begränsar kommunens möjligheter att åta sig uppdrag. Det är lämpligt att beakta konkurrens- och 
jävsaspekter. 
 
För uppdrag som inte innebär myndighetsutövning utgår moms. 
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Miljö- och hälsoskydd 

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena 

 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kinda kommuns kostnader för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
(2006:804), lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 

2. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll i övrigt och extra kontroll 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut tagna med stöd av livsmedels- och foderlagstiftningen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar. 

4 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa 
(timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 augusti året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 1 augusti 2012. 

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket förordningen 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra 
beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Timtaxa (timavgift) 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 950 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till 
den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid 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, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Avgift för prövning 
7 § Den som ansöker om godkännande av en anläggning enligt 2 § 1. ska betala en avgift för prövningen som motsvarar 
en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som 
godkännandet avser och erfarenhetsklass B. 

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 
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8 § För godkännande av en anläggning som avses i § 7, med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan 
ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare 
lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §. 

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

Avgift för registrering 
10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och 
tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

 

Årlig kontrollavgift 
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig 
kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Samhällsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms 
genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 
produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med 
hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas 
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. Den årliga 
kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

12 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för anläggningen. Kontrolltiden 
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och 
verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens 
erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den 
nationella vägledningen från Jordbruksverket användas. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timtaxan. 

13 § Om en tillämpning av 11 § 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. 

14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett 
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 
15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den 
årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. 

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, sak den nya avgiften betalas från 
och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen 
upphört. 

15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska 
betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid 
årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 
 

Avgift för extra offentlig kontroll 
16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala 
kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timavgiften och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover. 
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Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, 
ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar 
produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga 
kontrollen medför. 
 

Nedsättning av avgift 
17 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att Samhällsbyggnadsnämnden får sätta 
ned eller efterskänka avgifter enligt denna taxa om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det 
finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande eller 
registrering. 
 

Avgiftens erläggande m.m. 
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kinda kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
19 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår att 
Samhällsbyggnadsnämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

20 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 

Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 16a § i strålskyddsförordningen (1988:293) 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 kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom följande områden: miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, täkter, kemiska 
produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till Samhällsbyggnadsnämnden utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. 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 övrig tillsyn. 

 
3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av Samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

 
4 §  Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av 

Samhällsbyggnadsnämnden, som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som 
medför avgiftsskyldighet. 
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5 §  Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala 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. 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 850 kronor per hel timme 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift i antal 
timmar), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig 
avgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 augusti året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är augusti 2017. 

Avgifter för prövning 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift genom att 

den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med avgift per timme eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med avgift per timme eller enligt de grunder 
i övrigt som anges taxebilaga 1. 

Avgift för prövning debiteras i efterhand och ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

10 §  Om det i 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, utan 
besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för Samhällsbyggnadsnämndens kostnader med 
anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 §  Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan 
handläggningen har påbörjats. 

12 §  Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

13 §  I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av Samhällsbyggnadsnämnden är 
sökanden i förekommande fall också 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 ska även 
ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 
miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

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

Avgifter med anledning av anmälan 
15 §  Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den 

handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med avgift per timme eller i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden debiteras. 
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Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 
 

16 §  Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till 
miljöprövningsförordningen (2013:251) ska även kommunens kostnader för kungörelser i ärendet ersättas. Avgift 
tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

 
17 §  Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den 

verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

 
Avgift för tillsyn 
18 §  För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 

eller taxebilaga 3 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar. Tillsynstiden bestäms genom att anläggningen eller verksamheten avgiftsklassificeras enligt taxebilaga 2 
och 3 och riskbedöms enligt taxebilaga 4, 5 och 6 samt resursbedöms enligt taxebilaga 7. 

 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn 
betalas. Vid bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas resursbedömningen i enlighet med 
taxebilaga 7. 

 
19 §  Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas enligt vad som anges i taxebilaga 1. Handläggningstiden som anges i 

taxebilaga 1 multipliceras med avgiften per timme. 
 

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte 
åtlyder förelägganden eller förbud, eller att verksamheten tillfälligt kräver extra tillsyn utöver den regelbundna 
tillsynen, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

 
20 §  För verksamhet som tillståndsprövats eller anmälts ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 

föreskrivs i tillståndsbeslutet eller vad som anges i anmälan. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska 
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 
belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

 
21 §  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 verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i 
de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som 
inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. I den fasta årliga avgiften ingår 
handläggning av anmälan samt rapportering av köldmedier och cisterner. 

 
22 §  Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som 

föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som 
enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd 

handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 
24 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kinda kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet 

om taxa eller i räkning. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 
25 §  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. 
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26 §  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. 

 
27 §  Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att justera bilagorna i taxan 
28 §  Samhällsbyggnadsnämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd eller förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra 
motsvarande ändring i bilagorna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 till denna taxa. 

____________ 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. Äldre taxor ska tillämpas i ärenden rörande tillstånd och anmälningar 
som inletts före denna taxas ikraftträdande. 
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Taxebilaga 1 

SKYDD AV NATUREN AVGIFT 

PRÖVNING  
PRÖVNING AV ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD SOM 
INTE FÅR UTFÖRAS UTAN TILLSTÅND ENLIGT FÖRESKRIFTER FÖR NATUR- OCH 
KULTURRESERVAT ELLER VATTENSKYDDSOMRÅDE 

TIMAVGIFT 

PRÖVNING AV ANSÖKAN OM DISPENS ELLER UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTER 
FÖR NATUR- OCH KULTURRESERVAT, NATURMINNE, DJUR- OCH 
VÄXTSKYDDSOMRÅDE OCH VATTENSKYDDSOMRÅDE 

TIMAVGIFT 

ANMÄLAN 
 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN OM EN VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM 
NATUR- OCH KULTURRESERVAT ELLER VATTENSKYDDSOMRÅDE SOM KRÄVER 
ANMÄLAN ENLIGT FÖRESKRIFTER FÖR NATUR- OCH KULTURRESERVAT ELLER 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

TIMAVGIFT 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 § MILJÖBALKEN TIMAVGIFT 

TILLSYN 
 

TILLSYN I ÖVRIGT SOM GÄLLER SKYDD AV OMRÅDEN, DJUR- OCH VÄXTARTER, 
NATURMILJÖN I ÖVRIGT, VILTHÄGN ELLER ALLEMANSRÄTTEN 

TIMAVGIFT 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET  

PRÖVNING 
 

PRÖVNING AV ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV AVLOPPSANORDNING ELLER 
ANSLUTNING AV VATTENTOALETT ENLIGT 13 § FÖRORDNINGEN (1998:899) OM 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD AVSEENDE: 

 

INRÄTTANDET AV AVLOPPSANORDNING MED VATTENTOALETT SAMT ANNAN 
AVLOPPSANORDNING ENLIGT VAD KOMMUNEN FÖRESKRIVIT MED UTSLÄPP 

TILL MARK OCH VATTEN FÖR: 

 

ETT HUSHÅLL (ANORDNING DIMENSIONERAD FÖR 1-5 PERSONEKVIVALENTER) 5 TIMMAR 
2-5 HUSHÅLL (ANORDNING DIMENSIONERAD FÖR 6-25 PERSONEKVIVALENTER) 7 TIMMAR 
26-200 PERSONEKVIVALENTER 8 TIMMAR 

ANMÄLAN 
 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN AVSEENDE:  
INRÄTTANDE AV AVLOPPSANORDNING UTAN VATTENTOALETT ENLIGT 13 § 
FÖRORDNINGEN (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 
FÖR: 

 

1. ETT HUSHÅLL (ANORDNING DIMENSIONERAD FÖR 1-5 
PERSONEKVIVALENTER) 

3 TIMMAR 

2. 2-5 HUSHÅLL (ANORDNING DIMENSIONERAD FÖR 6-25 
PERSONEKVIVALENTER) 

4 TIMMAR 

3. 26-200 PERSONEKVIVALENTER 5 TIMMAR 
ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING ENLIGT 14 § FÖRORDNINGEN(1998:899) OM 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

 

1-25 PERSONEKVIVALENTER 2 TIMMAR 
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ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNING 
(2013:251) 

TIMAVGIFT 

 

ÄNDRING AV ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET 
MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNINGEN (2013:251) 

TIMAVGIFT 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN AVSEENDE INRÄTTANDE AV 
VÄRMEPUMPSANLÄGGNING FÖR UTVINNING AV VÄRME UR MARK, YTVATTEN 
ELLER GRUNDVATTEN ENLIGT 17 § FÖRORDNINGEN (1998:899) OM MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET AVSEENDE: 

 

1. BERG- ELLER YTJORDVÄRMEPUMP 1 TIMME 
2. ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR 1 TIMME 

TILLSYN 
 

INVENTERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR ÄLDRE ÄN 10 ÅR OCH MED 
VATTENTOALETT ANSLUTEN 

2 TIMMAR 

TILLSYN ÖVER MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNING 
(2013:251) FÖR VILKEN TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT GÄLLER ENLIGT 3 
ELLER 10 §§ SAMT U-OBJEKT MED FAST AVGIFT 

ÅRLIG 
AVGIFT 
ENLIGT 
TAXEBILAGA 
2, 4 OCH 5 

  

TILLSYN ÖVER MILJÖFARLIG VERKSAMHET I ÖVRIGT TIMAVGIFT 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN  

TILLSYN 
 

TILLSYN I ÖVRIGT AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN, GRUNDVATTEN, 
BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR SAMT ALLVARLIGA MILJÖSKADOR ENLIGT 
10 KAP. MILJÖBALKEN 

TIMAVGIFT 

HÄLSOSKYDD  

PRÖVNING 
 

PRÖVNING AV ANSÖKAN OM ATT HÅLLA VISSA DJUR INOM OMRÅDE MED 
DETALJPLAN ELLER OMRÅDESBESTÄMMELSER ENLIGT VAD KOMMUNEN 
FÖRESKRIVIT MED STÖD AV 39 § FÖRORDNINGEN (1998:899) OM MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

 

1. NÖTKREATUR, HÄST, GET, FÅR ELLER SVIN 2 TIMMAR 
2. PÄLSDJUR ELLER FJÄDERFÄ SOM INTE ÄR SÄLLSKAPSDJUR 2 TIMMAR 
3. ORM 2 TIMMAR 
PRÖVNING AV ANSÖKAN OM SPRIDNING AV NATURLIG GÖDSEL, SLAM OCH 
ANNAN ORENLIGHET ENLIGT VAD KOMMUNEN FÖRESKRIVIT MED STÖD AV 40 
OCH 42 §§ FÖRORDNINGEN (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD 

TIMAVGIFT 

ANNAN PRÖVNING AV FRÅGOR OM UNDANTAG SAMT TILLSYN I ÖVRIGT ENLIGT 
LOKALA FÖRESKRIFTER. 

TIMAVGIFT 
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ANMÄLAN 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN OM ATT ANLÄGGA GÖDSELSTAD ELLER ANNAN 
UPPLAGSPLATS FÖR DJURSPILLNING ENLIGT 37 OCH 42 §§ FÖRORDNINGEN 
(1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

TIMAVGIFT 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN ENLIGT 38 § FÖRORDNINGEN OM MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD OM ATT DRIVA ELLER ARRANGERA 

 

1. VERKSAMHET DÄR ALLMÄNHETEN YRKESMÄSSIGT ERBJUDS HYGIENISK 
BEHANDLING SOM INNEBÄR RISK FÖR BLODSMITTA GENOM ANVÄNDNING AV 
SKALPELLER, AKUPUNKTURNÅLAR, PIERCINGSVERKTYG ELLER ANDRALIKNANDE 
SKÄRANDE ELLER STICKANDE VERKTYG 

TIMAVGIFT 

2. BASSÄNGBAD SOM ÄR UPPLÅTNA ÅT ALLMÄNHETEN ELLER SOM ANNARS 
ANVÄNDS AV MÅNGA MÄNNISKOR 

TIMAVGIFT 

 

3. SKOL- OCH FRITIDSVERKSAMHET 

 

- SKOLA MED FLER ÄN 400 ELEVER 12 TIMMAR 

- SKOLA MED MER ÄN 100 HÖGST 400 ELEVER 8 TIMMAR 

- SKOLA MED HÖGST 100 ELEVER 6 TIMMAR 

- FÖRSKOLA, UTOM ÖPPEN FÖRSKOLA 6 TIMMAR 

- ÖPPEN FÖRSKOLA TIMAVGIFT 

TILLSYN 

FASTA ÅRSAVGIFTER FÖR HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER ÅRLIG 
AVGIFT 
ENLIGT 
TAXEBILAGA 
3, 4 OCH 5 

TILLSYN I ÖVRIGT AV HÄLSOSKYDD TIMAVGIFT 

PROVTAGNING AV BADVATTEN VID ANLÄGGNING ELLER STRANDBAD SOM ÄR 
UPPLÅTET FÖR ALLMÄNHETEN ELLER ANNARS UTNYTTJAS AV MÅNGA ENLIGT 
NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM BADVATTEN NFS 
2008:8. 

 

STRANDBAD TIMAVGIFT 
DESSUTOM TAS ERSÄTTNING UT FÖR ATT TÄCKA KOSTNADER FÖR 
ANALYSER, TRANSPORTER OCH FRAKT. 
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STRÅLSKYDD 

ANMÄLAN  
HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN ENLIGT 8 § STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS 
FÖRESKRIFTER OM SOLARIER (SSMFS 2008:36) 

2 TIMMAR 

TILLSYN  
TILLSYN AV SOLARIEVERKSAMHET ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN TIMAVGIFT 
KEMISKA PRODUKTER  

PRÖVNING 
 

PRÖVNING AV ANSÖKAN ENLIGT 14 § NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER 
(SNFS 1997:2) OM SPRIDNING AV KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL 

2 TIMMAR 

ANMÄLAN 
 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN ENLIGT 11 § NATURVÅRDSVERKETS 
FÖRESKRIFTER (SNFS 1997:2) OM SPRIDNING AV KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL 

1 TIMME 

INFORMATION 
 

HANDLÄGGNING AV INFORMATION ENLIGT 28 § FÖRORDNINGEN (2007:846) OM 
FLUORERADE VÄXTHUSGASER OCH OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN AV 
UTRUSTNING SOM INNEHÅLLER CFC, HCFC, HALON, HFC 

1 TIMME 

HANDLÄGGNING AV INFORMATION ENLIGT 4:1 § NATURVÅRDSVERKETS 
FÖRESKRIFTER (NFS 2003:24) OM SKYDD MOT MARK- OCH VATTENFÖRORENING 
VID LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR OM ATT INSTALLERA ANORDNING 
ENLIGT 1:1 § ELLER 1:2 § SAMT 1:3 § (KRAV PÅ INFORMATION GÄLLER INTE 
ANORDNINGAR ENLIGT 1:2 § SOM AVSES ATT INSTALLERAS INOMHUS): 

 

1. FÖRVARING AV MER ÄN 1 M3 DIESELOLJA ELLER ELDNINGSOLJA I ÖPPEN 
CISTERN I MARK. 

1 TIMME 

2. MARKFÖRLAGDA RÖR- OCH SLANGLEDNINGAR SOM ÄR ANSLUTNA TILL ÖPPNA 
CISTERNER OVAN MARK OCH AVSEDDA FÖR FÖRVARING AV BRANDFARLIGA 
VÄTSKOR SAMT SPILLOLJA 

1 TIMME 

3. FÖRVARING AV ELDNINGS- ELLER DIESELBRÄNNOLJA I ÖPPEN CISTERN OVAN 
MARK MED TILLHÖRANDE RÖRLEDNINGAR OM CISTERNEN RYMMER MER ÄN 
1 M3 MEN HÖGST 10 M3 

1 TIMME 

4. HANTERING AV MER ÄN 250 LITER BRANDFARLIG VÄTSKA INOM 
VATTENSKYDDSOMRÅDE. 

2 TIMMAR 

ÖVRIG PRÖVNING OCH HANDLÄGGNING AV ANMÄLNINGAR RÖRANDE KEMISKA 
PRODUKTER 

TIMAVGIFT 

TILLSYN  
ÅTERKOMMANDE TILLSYN AV ANLÄGGNINGAR SOM INNEHÅLLER CFC, HCFC, 

HALON, HFC VILKA SKA LÄMNA RAPPORT ENLIGT 29 § FÖRORDNING 
(2007:846) OM FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

1 TIMME/ÅR 

TILLSYN I ÖVRIGT AV KEMISKA PRODUKTER TIMAVGIFT 
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  
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PRÖVNING 
PRÖVNING AV ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SJÄLV ÅTERVINNA OCH 

BORTSKAFFA AVFALL PÅ FASTIGHETEN ENLIGT 15 KAP 18 § TREDJE OCH 
FJÄRDE STYCKET MILJÖBALKEN 

1 TIMME 

PRÖVNING AV ANSÖKAN OM UNDANTAG ENLIGT VAD SOM FÖRESKRIVS I 
KOMMUNENS FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 

 
 

1. ANSÖKAN OM GEMENSAM BEHÅLLARE § 52 0,5 TIMME 
2. ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR HUSHÅLLSAVFALL § 49 0,5 TIMME 
3. ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAM § 50 0,5 TIMME 
4. ANSÖKAN OM TOTAL BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL § 55 1 TIMME 
5. ANSÖKAN OM EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN § 45, § 47 0,5 TIMME 
6. ANSÖKAN OM EGET OMHÄNDERTAGANDE AV SLAM FRÅN SLAMAVSKILJARE § 

48 
2 TIMMAR 

7. ANSÖKAN OM EGET OMHÄNDERTAGANDE AV FOSFORBINDANDE MATERIAL § 
46 

0,5 TIMME 

8. ÖVRIGA DISPENSER TIMAVGIFT 
ANMÄLAN  
HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN FRÅN FASTIGHETSÄGARE OM ATT PÅ 
FASTIGHETEN ÅTERVINNA ELLER BORTSKAFFA ANNAT HUSHÅLLSAVFALL ÄN 
TRÄDGÅRDSAVFALL ENLIGT 45 § AVFALLSFÖRORDNINGEN (2011:927) 

TIMAVGIFT 

TILLSYN  
TILLSYN I ÖVRIGT AV AVFALLSHANTERING OCH PRODUCENTANSVAR TIMAVGIFT 
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Taxebilaga 2 

KK= klasskod AK=avgiftsklass PN= prövningsnivå 
Förklaringstext till koderna finns mer utförlig i bilaga 1 till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

 

KK AK PN Beskrivning 

   JORDBRUK 

   Djurhållning m.m. 

1.10-i 5 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram 
och avsedda för produktion eller, 
3. mer än 750 platser för suggor. 

1.11 5 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller 
minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Djurenhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

KK AK PN Beskrivning 

1.20-
1 

4 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, 
dock ej inhägnad. Djurenhet enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

1.20-
2 

3 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter 
men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
 
Djurenhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

1.200
1 

2 U Djurhållning 50-100 de 
Djurenhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

   Odling 

1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

   FISKODLING M.M.+ 

5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10. 

   UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M 

   Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.11 8 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.20 7 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten 
inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter, 



 63 (77) 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om 
att täkten är avslutad. 

KK AK PN Beskrivning 

10.20
-1 

5 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra 
jordarter om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om 
att täkten är avslutad. 

10.30 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus 
(totalt uttagen mängd). 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

10.50 3 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 
en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 5 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle 
eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

   LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 

   Animaliska råvaror 

15.30 5 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt men högst 
7500 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.50
-2 

6 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 
400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50
-4 

9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 
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KK AK PN Beskrivning 

15.80
-2 

4 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

15.31
0 

3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-15.300. 

TRÄVAROR 

20.30
-2 

7 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20. 

20.40
-2 

7 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 
kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.80
-2 

5 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 10 
000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land 
med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.40
01 

3 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell 
skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30. 

GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20

25.50 

-1 
-2 
-3 
-4 

-5 

-6 

-7 

7 
4 
3 
9 

7 

5 

4 

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

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast.  
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
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-8 
 

 
3 
 

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

   ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 

   Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.11
0 

7 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.15
0-1 

8 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 

26.15
0-2 

7 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

   YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 

   Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 

28.25 
 
 
 
 
28.25
-1 
28.25
-2 

 
 
 
 
 
4 
 
2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 

plast. 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

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

kalenderår. 

-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 
 

28.71 3 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 16 kap 10 § MPF. 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap 
8 § eller 19 kap 2 eller 3 §§ MPF. 

28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 
-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
6 

 Anläggning för 

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

avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 

eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 § MPF, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 

mer än 1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 

men högst 2 ton per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer 

än 500 kilogram per kalenderår. 

 

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

- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 
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KK AK PN Beskrivning 

METALLBEARBETNING M.M. 

34.80
-1 

9 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 18 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 § MPF. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 18 kap 7 § MPF andra 
stycket. 

34.80
-2 

7 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 18 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 § MPF. Med total tankvolym 
avses detsamma som i 18 kap 7 § MPF andra stycket. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 18 kap 7 § MPF andra 
stycket. 

34.80
-3 

6 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 18 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 § MPF. Med total tankvolym 
avses detsamma som i 18 kap 7 § MPF andra stycket. 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.30 6 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 2 eller 3 § MPF. 

39.50
-1 

6 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap 1-4 §§ MPF. 



 67 (77) 

KK AK PN Beskrivning 

39.50
-2 

7 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men 
högst 25 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap 1-4 §§ 
MPF. 

39.50
-3 

4 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men 
högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap 1-4 §§ 
MPF. 

39.50
02 

3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton 
organiska lösningsmedel. 

39.50
03 

2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 
ton organiska lösningsmedel. 

   LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M. 

39.90 5 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 

   GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

   Förbränning 

40.51 7 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

40.60-1 5 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 5 MW men högst 20 MW, om annat bränsle används än enbart 
eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap 12 §. 

40.60-2 4 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 500 kilowatt men högst 5 MW, om annat bränsle används än enbart 
eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap 12 §. 

40.60-3 5 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle används än enbart 
eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap 12 § MPF. 

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt. 

   Vindkraft 

40.90 4 B Verksamhet med 
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1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och 
vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med ett sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades. 

40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och 
vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
2. ett eller flera vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, 
eller 
3. ett vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk 
att gruppstationen sammanlagt består av minst 7 vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
40.90. 

40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, 
om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95 
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KK AK PN Beskrivning 

   FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 5 C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.100
1 

2 U Anläggning för tvättning av 
1. 1000-5 000 personbilar per kalenderår, 
2. 500-1000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.20-1 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-2 3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

   RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.20-1 6 C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men 
högst 2000 personekvivalenter. 

90.20-2 5 C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men 
högst 500 personekvivalenter. 

90.200
1 

4 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 personekvivalenter men 
högst 200 personekvivalenter. 

90.200
2-1 

2 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 personekvivalenter men 
högst 100 personekvivalenter. 

90.200
2-2 

Tim U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 personekvivalenter men 
högst 100 personekvivalenter och som endast består av slamavskiljare 
och efterföljande markbädd eller infiltration samt eventuell 
pumpbrunn. 
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KK AK PN Beskrivning 

   AVFALL 

   Mellanlagring 

90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är: 
1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke farligt avfall i andra 
fall. 

90.60 5 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kg men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kg men högst 30 ton och utgörs av batterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kg men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kg men högst 1 ton i andra fall. 

   Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 

90.80 7 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

90.90 5 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare 
behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

90.110 
 
 
 
 
 
-1 
 
-2 

 
 
 
 
 
 
7 
 
4 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 
10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade mängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår 
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KK AK PN Beskrivning 

   Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 

90.120 5 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna  
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), 
eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 
kg, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

   Användning för anläggningsändamål 

90.141 1 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken är ringa. 

   Förbränning 

90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

   SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.20-1 1 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 
mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 1 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 
mer än 20 000 skott men 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-3 1 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

92.30 3 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 
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Taxebilaga 3 

Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

Klass-
nings-
kod 

Av-
gifts-
klass Prövningsnivå Beskrivning 

H1 2 Anmälningsplikt Förskola och öppen förskola 

H2 1 Anmälningsplikt Förskoleklass 

H3 2 Anmälningsplikt Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

H4 2 Anmälningsplikt Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, 
fristående skola och gymnasieskola < 50 elever 

H5 2 Anmälningsplikt Gymnasieskola 

H6 1 Anmälningsplikt Riksinternatskola, Folkhögskola 

H7 1 Anmälningsplikt Resurscenter 

H8 2 Anmälningsplikt Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 
som annars används av många människor 

H9 2 Anmälningsplikt Tatuering, Akupunktur. Verksamhet där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller 
andraliknande skärande eller stickande verktyg 

H10 2 Anmälningsplikt Fotvård. Risk för blodsmitta enl H9. 

H11 1 Övriga Lokaler för vård/annat omhändertagande 

H12 1 Övriga Samllokaler, universitet o högskola 

H13 1 Övriga Massage, kiropraktor, sjukgymn etc. 

H14 1 Anmälningsplikt 
enligt 
strålskyddslagen Solarium 

H15 1 Övriga Frisersalong 

H16 2 Anmälningsplikt Skönhetssalong. Risk för blodsmitta enl. H9 

H17 2 Anmälningsplikt Hudvård. Risk för blodsmitta enl. H9 

H18 1 Övriga Idrottsanläggning 

H19 1 Övriga Campinganläggning 

H20 1 Övriga Strandbad 

H21 1 Övriga Hotell 

H22 1 Övriga Pensionat och liknande 

H23 1 Övriga Lokaler för förvaring av djur 

H24 2 Anmälningsplikt Håltagning. Risk för blodsmitta enl. H9 

H25 1 Övriga Håltagning utan risk för blodsmitta 

H26 1 Övriga Fotvård utan risk för blodsmitta 

H27 1 Övriga Hudvård utan risk för blodsmitta 

H28 1 Övriga Skönhetssalong utan risk för blodsmitta 
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Taxebilaga 4 

Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid 

Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras i en avgiftsklass av taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras vidare i en riskkolumn (denna 
taxebilaga) med tillämpning av en risk- och resursbedömning enligt taxebilaga 5. Den årliga tillsynstiden i antal timmar 
för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av nedanstående tabell. T är timtid, alltså timavgift. A och B kolumn 
används vid premiering i resursbedömningen. A och B är endast ett sätt att namnge kolumnerna istället för att använda 
siffror. 
 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan beräknas. 
Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal kolumnförflyttningar. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala 
kolumnförflyttningen som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 
kolumnförflyttningar, placeras den i kolumn 6. Summan av kolumnförflyttningarna ligger till grund för inplacering i rätt 
riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn 
genom att det antal kolumnförflyttningar som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg 
åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. 
 
Riskbedömningstabell 
 

Avgifts- Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 
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23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 
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Taxebilaga 5 

Riskbedömning 
Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

 
  

Faktor och bedömningsgrund 
Kolumnför- 
flyttning 
 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler 
eller inom vattenskyddsområde 

1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 

2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller 
prioriterade riskminskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej 
förnybar energi 

1 

c) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som 
medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

1-3 
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Taxebilaga 6 

Tabell över delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga 
bedömningsfaktorer för riskbedömningen. 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Skola, undervisningslokal > 400 elever 1 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Kemi- eller fysiksal 1 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Slöjdsal 1 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Gymnastiksal 1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o. dyl. 1 

Alla typer av verksamheter Högtempererad bassäng 1 

Alla typer av verksamheter Äventyrsbad 1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 

Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet i annan 
lokal 

1 

Camping, stugbyar, strandbad o. dyl. Användning av torrtoalett 1 

Camping samt stugbyar > 50 campingenheter eller stugor/lägen-
heter 

1 

Förskola/fritids Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 

Alla typer av verksamheter Förskola/fritids 1 

Hotell etc. Hotell etc. > 50 bäddar 1 

Idrottsanläggning Idrottsanläggning > 3 salar 1 

Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 

Vård/boende i omsorg Vård/boende i omsorg > 20 boende 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet > 4 utövare av hygienisk verksamhet 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Silikoninjicering 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Diatermi 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Yrkesmässig hygienisk verksamhet som 
extra verksamhet 

1 per 
del 

Resursbedömning 
Checklista för resursbedömning 

Vid varje tillsynstillfälle görs en resursbedömning med ledning av följande frågor. 

Frågor med alternativa svar Poäng 
1. Har verksamheten rutiner för egenkontroll?

a) Ja 0 

b) Nej 2 

2. Om svaret är ”Ja” på fråga 1. Följs rutinerna?

a) Ja, i allt väsentligt 0 

b) Nej 1 
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3. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser 0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot tidigare avvikelser 2 

4. Värdering av aktuell inspektion

a) Bra helhetsintryck utan allvarliga brister -1 

b) En eller flera allvarliga brister som upptäcks vid inspektionen och som
motiverar återbesök av myndigheten 

2 

5. Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad energi- och/eller
transportstrategi som man följer? 

Ja -1 

Resursbedömningens påverkan på tillsynsfrekvens och avgift utifrån ovanstående bedömning 

Poäng Resultat 

-2, -1, 0, 1 Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2 - 3 Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att 
extra tillsynstid kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom 
meddelad tid. 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras. 

5 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras. 

6 Avgift för tolv timmars extra tillsynstid faktureras. 

Premiering Om verksamheten uppnått -1 eller -2 poäng vid två på varandra 
följande ordinarie tillsynsbesök flyttas verksamheten ett kolumnsteg 
till vänster i riskbedömningstabellen (taxebilaga 4). Vilket innebär en 
sänkt fast årsavgift. Två på varandra påföljande ordinarie tillsynsbesök 
med -1 eller -2 poäng ger ytterligare ett kolumnstegs förflyttning till 
vänster i riskbedömningstabellen (taxebilaga 4), ytterligare sänkning 
av den fasta årsavgiften. Verksamheten förlorar dock ett ”premierat” 
kolumnsteg så snart som den vid någon av de påföljande 
inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng. Vilket innebär en höjning av den 
fasta årsavgiften och till sist hamnar verksamheten åter i 
utgångsläget. 
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