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Bilaga 1
Nämndernas beslut till taxeändringar
Kommunstyrelse
Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021.

Socialnämnd
Förändringar av taxa 2021 utgörs av nedanstående punkter, där sidangivelse finns med.
Uppräkning av taxa utifrån KPI – juli 2020 (alla sidor)
Förändring av taxa för färdtjänst (sida 2)
Förändring gällande taxa för kontinuerlig ledsagning (sida 3)
Förändring av taxa för avgifter korttidstillsyn (sida 4)

Barn-och utbildningsnämnd
Förslag till kompletteringar och förändringar i årets taxebilaga för 2021 (bilaga 1):
Ny taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp. Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller
en ny mot en kostnad av 50 kr.
Ny taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen. Elever som förlorat
sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.
Nya taxor för kulturskolan Instrumenthyra på 400 kr/termin för trumset. Alla övriga instrumenthyror
är som tidigare 300 kr/termin, tidigare har blåsinstrument, tuba och barytonsax varit avgiftsfria.
Kostnader för mottagande och skickande av fax, är borttaget från taxebilagan 2021.
Föregående års text kring kopieringstaxor är reviderad, ingen grundavgift tas ut för arbetad timma
och tillägg av moms/mervärdesskatt är borttagen.
Bärkassar försvinner och ersätts av papperspåsar, kostnad 2 kr/st.

Miljö- och byggnämnd
Räddningstjänsten
Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021.
Miljö-och hälsoskydd
Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021.
Plan-och byggtaxa
Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021.

Tekniska nämnd
Ny taxa borrhål, kommunalmark (bergvärme etc):
Engångsavgift inom zon 1: 10 000 kr/borrhål,
Engångsavgift inom zon 2: 5 000 kr/borrhål
Rörlig årlig avgift: 1 196 kr/borrhål och 46 kr/meter för kollektorslang. Den rörliga avgiften ska
regleras efter KPI.

Bilaga 2
Nämndernas förslag till nya taxebilaga
 Förslag till Kommunstyrelsens taxor
 Förslag till Socialnämndens taxor
 Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor
 Förslag till Miljö- och byggnämndens taxor
 Förslag till Tekniska nämndens taxor

Kommunstyrelsens taxor 2021
Lotteritaxa (momsbefriad taxa)
Enligt 53§ Lotterilagen SFS (1994:1000) har kommunfullmäktige att fastställa avgift för tillstånd enligt
15§ och för registrering enligt 17§.
Avgift för tillstånd enligt 15§

300 kr

Avgift för registrering enligt 17§

300 kr

Arvode till kontrollant enligt 45§ (betalas av den som anordnar lotterierna)

100 kr

Lokalhyra i Stadshuset

Halv dag

Hel dag

Nämndernas rum
Kommunstyrelsens sal
Kommunfullmäktiges sal
Videokonferens

300 kr
400 kr
400 kr
700 kr

600 kr
800 kr
800 kr
1.000 kr

Kaffe
Kanna

30 kr

Avgift för borgerlig vigsel i Stadshuset

500 kr

Avgift för borgerlig vigsel utanför Stadshuset

1.000 kr

Utskrift från skrivare
Beställningar på mindre än 9 sidor A3 eller mindre

ingen avgift

Beställningar på 10 sidor i format A3 eller mindre

50 kr

Varje sida därutöver i format A3 eller mindre

2 kr

Kopiering till USB

125 kr

Kommunstyrelsens taxor 2021
Hyrestaxor i kommunens idrottshallar, kr/tim
Lokal
Idrottshall:
Valemyr, Mellegården, Odelsberg, Bojar, Skee, Rossö och Tjärnö skola
Enbart omklädesrum
Taxa 1
Taxa 2
Taxa 3
Taxa 4

Taxa A
kr/tim

Taxa B
kr/tim

61
65

200
106

Föreningen med ungdomsverksamhet. Föreningen med funktionshindrade
Föreningsarrangemang, vuxen förening
Privat
Kommersiell verksamhet typ företag
Timkostnad
debiterad
Taxa 1
Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

225
175
152
127
150
80
80
80
60

540
540
300
300
844
139
139
139
139

1 079
1 079
492
409
1 687
278
278
278
278

Aktivitetsyta
A-Hall NSM*
B-Hall*
Gymnasiehallen
Strömstiernahallen
Lionshov
Strömsvallen A
Strömsvallen B
Strömsvallen konstgräs
Friidrottsvallen
*Idrottsyta som går att dela av
debiteras 60 % av helytekostnad
Övriga idrottslokaler ingen
förändring

324
200
200
150
200
100
100
100
100

Taxor kulturhuset Skagerack 2021
KULTURHUSET SKAGERACK – TAXOR, HYRA PER TIMME
TIMKOSTNAD
Taxa 1
Taxa 2

LOKALER OCH
AKTIVTETSYTOR

Taxa 3

Taxa 4

Privat
uthyrning
för bröllop
etc. samt
kommunala
bokningar
Studieförbund (som ej är
och övriga
kultur/riktat Kommersiell
föreningar
till barn)
aktör

Föreningsliv
med barn &
STORungdomsLEK
(m2) GÄSTER/PERSONER verksamhet

VÅNING 2 & 3
Stora salen (inkl
diskutrymme).
Caféutrymmet
(Svarte Daniel)
ingår i hyran
under lördagar.
I bokningen
ingår möjlighet
att nyttja
tillkommande
ytor på övre och
undre veranda
på 100 m2).

192

Med 150 sittande
gäster kan man vara
ytterligare 250
stående gäster i
stora salen och
ytterligare 150 på
balkongen,
sammanlagt 550
personer. Om ni inte
alls har sittande
gäster kan ni vara
totalt 610 personer i
stora salen, varav
150 på balkong och
övre verandan.

45

Helgpris fredag morgon - söndag kväll för privata bokningar: 10 000 kr

90

450

1500

Taxor och avgifter 2021
Socialnämnden
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Socialnämndens taxor 2021
Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen
justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04.
Årliga avgiftsförändringar har skett tidigast från mars månad det aktuella året. För år
2021 har uppräkning med KPI 0,5% (juli 2020) gjorts. För år 2021 uppgår prisbasbeloppet
till 47 600 kr (SCB)

Måltidstaxor i ordinärt boende inklusive moms (KPI-uppräkning)

Matdistribution: (krävs biståndsbeslut)
Ensamstående
Makar/sambo

55 kronor /portion
96 kronor 2 st. portioner
48 kr/portion

Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade (Hemvaktmästar´n) inklusive moms
Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har
varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats enligt
LSS (Lagen om stöd och service) eller SoL (Socialtjänstlagen).
Yttre servicetjänster
200 kr/timma
Max antal timmar för att använda tjänsten är
Snöröjning och gräsklippning
6 timmar/månad.
utförs enligt köordning utifrån
(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning)
efterfrågan och möjlighet.
80 kr/timme som uppdraget tar
Övriga servicetjänster
att utföra exkl. transporttid.
(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)
Lägsta avgift per uppdrag är
25 kr.
Trygghetslarmstaxa momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Avgift för trygghetslarm

284 kronor/månad.

Hemsjukvård momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Avgift för hemsjukvård

309 kronor/månad.

Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning
160 kronor/tillfälle.

2

Hjälpmedel /Ordinationstaxa momsbefriad taxa
OBS ! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd
Ordinationsavgift per ordinationstillfälle avseende tekniska hjälpmedel
Avgift uttas vid nyordination.
80 kr

Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa
Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar.
Höjningen innefattar både grundavgift samt påslag/kilometer.
Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad.
Avser en person
Inom Västra Götalands län samt Halden
Inom Strömstads kommun

Utanför Västra Götalands län samt Halden
Egenavgift för arbetsresor mellan
folkbokföringsadress och
arbetsplats avseende ordinär
löneanställning/daglig
sysselsättning enligt LSS

Beroende på avstånd
Grundavgift 50 kr för de första
10 km, därefter 3 kr/km
Taxa enligt ovan med maxtak
om 80 kr per resa*
Grundavgift 65 kr därefter
tillägg 10 kr/km
Beloppet utgår från vad ett
månadskort inom
kollektivtrafiken kostar.

Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis.
Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.
Ledarhund får medföras gratis.

*Taket på 80 kr gäller under förutsättning att det inte medför extra kostnader för
kommunen från Västtrafik för systemutvecklingskostnader – Beslut Socialnämnden §122
2020-09-24
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Taxa korttidsvård momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Omvårdnad korttidsrum
Kost korttid

89 kr/dygn
108 kr/dygn

Taxa Dagverksamhet momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet

75 kronor/dag

Taxa för vård & omsorg samt boendestöd momsbefriad taxa
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning.
Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt
boendestöd. Inom begreppet hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig
ledsagning och anhörigavlösning.
Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad
Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad
Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad
Anhörigavlösning över 12 timmar per månad

Kostnadsfri
Hemtjänsttaxa
Kostnadsfri
Hemtjänsttaxa

Aktuell inkomst
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd
framgår klart att beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella
skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock på fjolårets uppgifter.
Högkostnadsskydd
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för
insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm,
tillfällig/sporadisk ledsagning, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård och
boendestöd.
Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp.
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Fastställt minimibelopp
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det
angivna beloppet skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet.
Minimibeloppet uppgår per månad till en tolftedel av 135,5 % av prisbasbelopp för
ensamstående, och en tolftedel av 114,5 % av prisbasbelopp för sammanlevande makar eller
sambor.

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften.
Denna grundar sig på avgiftsutrymmet.
Vårdavgiftens andel tas ut med:
60 % av disponibel
inkomst.
80 % av disponibel
Över 8,5-24,5 tim/månad
inkomst.
100 % av disponibel
Över 24,5- tim/månad
inkomst.

Nivå 1

0 – 8,5 tim/månad

Nivå 2
Nivå 3

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92
% av prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd.
Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 341
kr/timme. (KPI-uppräkning)

Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning)
Kostnad för mat i särskilt boende*
Ensamstående
Makar
Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)
Start-/hygienpaket i särskilt boende
Startpaket
Hygienpaket (städ och person)

3 211 kr/månad
6 422 kr/månad

344 kr/styck
267 kr/månad

Taxor inom stöd och service momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Måltidspriser*

Frukost
Lunch
Middag

Kostnader för mat i
Ensamstående
Gruppbostad/Servicebostad Makar
*Vid extern boendeplacering debiteras faktisk kostnad

20 kr/portion
43 kr/portion
43 kr/portion
3 211 kr/månad
6 422 kr/månad

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2021
Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa)
Lokal

Taxa A

Taxa B

Skolmatsal

60 kr/tim

200 kr/tim

Lektionssalar

50 kr/tim

100 kr/tim

Hemkunskapssal och slöjdsal - Strömstiernaskolan

60 kr/tim

200 kr/tim

Kök: Rossö, Tjärnö, Mellegården och Koster

60 kr/tim

100 kr/tim

Kök: Strömstad Gymnasium

60 kr/tim

200 kr/tim

Kök och matsal: Strömstad Gymnasium

80 kr/tim

350 kr/tim

Kök och matsal: Gymnasium, dygnstaxa

1 000 kr

2 500 kr

60 kr/tim

200 kr/tim

Aula: Strömstad Gymnasium

100 kr/tim

300 kr/tim

Konferensrum: Strömstiernaskolan

100 kr/tim

200 kr/tim

Konferensrum: Strömstad Gymnasium

100 kr/tim

200 kr/tim

Vaktmästarservice i samband med uthyrning

100 kr/tim

350 kr/tim

100 kr/tillfälle

250 kr/tillfälle

Aula: Strömstiernaskolan

Ljudanläggning i samband med hyra av matsal på Strömstad Gymnasium
Taxa A*
Taxa B**

Föreningar och studieorganisationer hemmahörande i Strömstads kommun med kommunalt bidrag
Privatpersoner, företag och övriga hyresgäster

Utöver ovan angivna taxor kommer städkostnader att debiteras generellt med 10 % av hyreskostnaden och vid
behov med faktisk kostnad.
Hyra av fastighet samt lokal är momsfri.

Övrig uthyrning
Hyrestaxorna är första hand riktlinjer för uthyrning till föreningsverksamhet samt till privatpersoner och företag.
För kommersiell verksamhet, eller då entréavgift upptas kan hyressättningen komma att bli högre än ovan
angivna taxor. Hyressättningen avgörs i varje enskilt fall.
Särskilda överenskommelser kan också göras vid större idrottsläger, arrangemang som kräver tillgång till flera
lokaler, arrangemang av engångskaraktär, tävlingar, seriespel och övrig verksamhet som bedöms som positiv för
Strömstad.
Vid läger och arrangemang där övernattning sker i kommunens lokaler är taxan 40 kr/dygn och person, dock lägst
1 000 kr/dygn. Vid övernattning krävs tillstånd från räddningstjänsten.
Uthyrning i samtliga dessa fall ska göras mot kontrakt.

Bibliotekstaxor (moms*)
Kopiering - Upptagen intäkt innebär en taxa enligt följande:
Kopiering av bibliotekets material

1 kr/kopia
10 kr/A4
20 kr/A3
3 kr/A4 kopia
6 kr/A3 kopia
1 kr/sida
2 kr/styck

Kopiering i färg
Kopiering av medfört material
Kopiering av medfört material
Utskrifter från dator samt scanning
Papperspåse
Lån av DVD
Förkommet lånekort
Förkomna/förstörda media:
Övertidsavgifter: **

*
**

20 kr/film. Efter sju dygn utgår ny
hyresavgift på 20 kr/film och dag.
20 kr
Enl. bibliotekstjänsts medelpriser
1 kr/dag och media (gäller inte barnmedia)
Max 25/media
Gäller inte personer under 18 år.

I avgifterna för kopiering av medfört material samt vid köp av papperspåse är lagstadgad mervärdesskatt inkluderat.
Ordinarie biblioteksverksamhet är befriad från mervärdesskatt.
Vid en skuld över 100 kronor blir låntagaren avstängd tills hela skulden är betald

Lunch i kommunens äldreboenden (gäller för externa gäster)
Dagens lunch, inklusive sallad, mjölk/vatten, bröd, kaffe och kaka

70 kr

Taxa Kulturskola (momsbefriad taxa)
Terminsavgift ämneskurs

800 kr

Terminsavgift ämneskurs syskon*

500 kr

Terminsavgift ensemble** /kortkurs

600 kr

Terminsavgift ämneskurs vuxen
Terminsavgift extra ämneskurs
Terminsavgift extra ämneskurs vuxen

1 100 kr
650 kr
1 100 kr

Instrumenthyra 300 kr/termin.
Instrumenthyra trumset 400 kr/termin.
*
**

Terminsavgiften för flerbarnsfamiljer är 800 kr för första barnet och 500 kr för syskon.
Terminsavgiften för ytterligare ämneskurser är 650 kr för både första barnet och för syskon.
Terminsavgift för ensemble gäller elever som endast har undervisning i ensemble. För elever som
har instrumentalundervisning ingår ensemblespel.

Obetald terminsavgift
Vid obetald terminsavgift sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av kursplatsen på
kulturskolan. För att behålla kursplatsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Vid
uppsägning kan ny ansökan om kurs på kulturskolan göras. Kursplats kan erhållas först när den gamla skulden är
betald.

Taxa för högskole- och universitetstentamina (momsbefriad taxa)
Tillämpas när högskole- och universitetsstuderande gör sina tentamina i hemkommunen (Vuxenutbildningen).
Grundavgiften är 500 kr per tentamina, högsta avgiften är dock 1 000 per termin.

Kopieringstaxa
Tillämpas när privatpersoner, företag med mera begär material som kräver arkivgenomgång som tillexempel
kopior av tidigare års klasslistor. Kopieringstaxan gäller enligt följande:
Kostnad för kopior är 5 kr per svartvit papperskopia plus kostnader för postbefordran och
postförskott.

Taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp
Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller en ny mot en kostnad av 50 kr.

Taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen
Elever som förlorat sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.

Taxa för borttappade/stulna färdbevis och inte avbokade resor vid taxiskolskjuts
Elever som förlorat sitt färdbevis erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.
De elever som har taxiskolskjuts för att komma till och från skolan, t.ex. vid växelvis boende skall vid frånvaro
från skolan avboka sin resa till taxi. Om detta inte görs debiteras vårdnadshavaren den faktiska kostnaden för
resan.

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet MAXTAXA (momsbefriad taxa)
Barn- och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs av
Skolverket senast 1 oktober.
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Barn nr 1

3 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 2

2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 3

1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 4

ingen avgift

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-12 år
Barn nr 1

2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 2

1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 3

1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 4

Ingen avgift

Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 §
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst.
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs. även vid
sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år barnet fyller 3 år)
med 30 % under perioden 1 september till och med 31 maj.
Barn mellan 1 och 5 år som är i behov av särskilt stöd har 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Avgiften reduceras med 30 %
för tid utöver de 15 timmarna. Reglerna gäller samtliga månader under året.
Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 §
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer
skolans terminstider och lov.
Obetalda månadsavgifter
Vid två obetalda månadsavgifter sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av förskolerespektive fritidshemsplatsen med en månads varsel. För att behålla förskole- respektive fritidshemsplatsen
måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Om skulden inte betalas sägs platsen upp. För att
få förskole- respektive fritidshemsplats igen måste ny ansökan göras, men ansökan godkänns först när skulden
är betald.

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet MAXTAXA (momsbefriad taxa)
Barn- och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs av
Skolverket senast 1 oktober.
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Barn nr 1

3 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 2

2 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 3

1 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 4

ingen avgift

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-12 år
Barn nr 1

2 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 2

1 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 3

1 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå

Barn nr 4

Ingen avgift

Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 §
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst.
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs. även vid
sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år barnet fyller 3 år)
med 30 % under perioden 1 september till och med 31 maj.
Barn mellan 1 och 5 år som är i behov av särskilt stöd har 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Avgiften reduceras med 30 %
för tid utöver de 15 timmarna. Reglerna gäller samtliga månader under året.
Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 §
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer
skolans terminstider och lov.
Obetalda månadsavgifter
Vid två obetalda månadsavgifter sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av förskolerespektive fritidshemsplatsen med en månads varsel. För att behålla förskole- respektive fritidshemsplatsen
måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Om skulden inte betalas sägs platsen upp. För att
få förskole- respektive fritidshemsplats igen måste ny ansökan göras, men ansökan godkänns först när skulden
är betald.
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Taxa för offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet,
livsmedelslagen (2006:804), ), lagen 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.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det
tappas ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.

4§

Miljö- och byggnämnden får besluta om mindre ändringar i taxan som föranleds av
ändringar i livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter och förordningar som meddelats
med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Timavgift
5§

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1135 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som fastställs 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 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 av ärendet samt föredragning och beslut. Om den
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
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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 registrering
6§

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska
betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
7§

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek och konsumentgrupper. Till detta görs bestämning av
kontrolltidstillägg samt att en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens
erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om
riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga
kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

8§

Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9§

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. 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
registreringen skett faktureras den årliga kontrollavgiften iefterskott och beräknas
enligt timavgiften i 5 § eller i förekommande fall av 15 §. Avgiften ska därefter betalas
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om en anläggning placeras i annan erfarenhetsklass och därmed tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten visat nämnden att verksamheten har upphört.

10 §

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 §

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 5 § och för
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för
offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
12 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta
ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll
13 §

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg,
som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll
14 §

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala
avgift till nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och
de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet
15 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömstads kommun genom dess
Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller
faktura.

Överklagande
16 §

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande
17 §

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.
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Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för
offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att
addera den kontrolltid som följer av riskmodulen och av informationsmodulen varefter summan
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen.
Riskmodulen
Riskklass

Kontrolltid
(timmar)

1

26

2

20

3

14

4

10

5

6

6

4

7

2

8

1

Informationsmodulen
Orsak till kontrollbehov av
anläggning

Verksamhetens
storlek

Kontrolltid
(timmar)

Oberoende

24

a – mycket stor

8

Utformar märkning men
märker/förpackar inte livsmedel
Utformar märkning samt
märker/förpackar livsmedel

b – stor
c – mellan

6

d - liten
e – mycket liten (I)
f – mycket liten (II)

2

g – ytterst liten
Utformar inte märkning men
märker/förpackar livsmedel

a – mycket stor
b – stor

4

c – mellan

3

d – liten
e – mycket liten (I)
f – mycket liten (II)

1

g – ytterst liten
Utformar presentation men
märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

1

Utformar inte presentation och
märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

0

Erfarenhetsmodulen
Erfarenhetsklass

A

B

C

Tidsfaktor

0,5

1

1,5
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Taxa för prövning och tillsyn, receptfria läkemedel (SFS 2009:730)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommun i enlighet med lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730)

Timavgift
2§

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av
den fasta avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall timavgift
tas ut 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 av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Vid tillämpningen av denna
taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.

Avgift

1088 kronor per timme

Avgift för anmälan
3§

Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för
handläggning av anmälan.

Avgift för anmälan

Kronor

Receptfria läkemedel

2 176

Avgift för tillsyn
4§

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av receptfria läkemedel ska betala en
årlig avgift. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med
avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten
påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av
året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som
avgiften avser.

Årlig avgift

Kronor

Receptfria läkemedel

2 720
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Nedsättning av avgift
5§

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns i enlighet med alkohollagen (SFS
2010:1622).

Timavgift
2§

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av
den fasta och rörliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de
fall timavgift tas ut 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, utredningar, provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Vid
tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.

Avgift

1088 kronor per timme

Avgifter för tillsyn
3§

Den verksamhet som under föregående år haft ett stadigvarande tillstånd är skyldig,
enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter, att lämna in en restaurangrapport till
kommunen. Den rörliga och fasta tillsynsavgiften bestäms utifrån årsomsättningen
enligt tabell. Om restaurangrapporten inte inkommer i tid skickas två
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 600 kronor. Om
rapporten fortfarande inte inkommer debiteras högsta avgiftsklass avseende
omsättning samt förseningsavgifterna. Om rapporten inte inkommer innebär det att
miljö- och byggnämnden inleder en utredning som eventuellt kan leda fram till att
serveringstillståndet återkallas.

9

Årsomsättning

Rörlig avgift

Fast avgift

1‐99 999 kronor

2 000 kronor

3 264 kronor

100 000‐249 999 kronor

4 000 kronor

3 264 kronor

250 000‐499 999 kronor

6 000 kronor

3 264 kronor

500 000-999 999 kronor

8 000 kronor

3 264 kronor

1 000 000‐2 999 999 kronor

12 000 kronor

5 440 kronor

3 000 000‐5 999 999 kronor

15 000 kronor

5 440 kronor

6 000 000 – 9 999 999 kronor

20 000 kronor

5 440 kronor

10 000 000-14 999 999 kronor

25 000 kronor

5 440 kronor

15 000 000-19 99 999 999 kronor

30 000 kronor

5 440 kronor

20 000 000-<

35 000 kronor

5 440 kronor
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Avgift för prövning av serveringstillstånd
Avgift

Kronor

4§

Nyansökningar av, stadigvarande tillstånd till allmänheten, stadigvarande
tillstånd till slutet sällskap, stadigvarande cateringtillstånd för
tillståndshavare i annan kommun eller som saknar permanent
serveringstillstånd

9 792

5§

Stadigvarande tillstånd för provsmakning på gård

8 160

6§

Ändring av personkrets i bolag

6 528

7§

Ändring av bolagsform

3 264

8§

Stadigvarande utvidgning av tillstånd

4 352

Gäller utökning av serveringstid, serveringsyta och dryckessortiment samt,
cateringverksamhet.
9§

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

3 264

Gäller sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen (tillsynsavgift
tillkommer)
10 §

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

3 264

Gäller tillståndshavare i kommunen (tillsynsavgift tillkommer)
11 §

Pausservering vid enstaka tillfälle

3 264

12 §

Gemensam serveringsyta (tillfälligt eller permanent tillstånd

3 264

13 §

Provsmakning vid mässa eller liknande

3 264

14 §

Utökad serveringstid som söks årligen

4 352

15 §

Utökad serveringstid vid enstaka tillfälle

2 176

16 §

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1 632

17 §

Anmälan om kryddning av alkoholdrycker

1 632

18 §

Anmälan om lokal för catering

1 632

19 §

Kunskapsprov
Avgiften avser varje provtillfälle

2 176
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Försäljning av folköl
Avgift för anmälan
20 §

Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för
handläggning av anmälan.

Avgift för anmälan

Kronor

Öl klass II (Folköl)

2 176

Avgift för tillsyn
21 §

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, ska betala en årlig avgift.
Årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼
avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den
årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd
avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som avgiften avser.

Årlig avgift

Kronor

Öl klass II (Folköl)

2 176

Nedsättning av avgift
22 §

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned avgiften.
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med lag om tobak och
liknande produkter (2018:2088.

Timavgift
2§

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av
den årliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall
timavgift tas ut 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 av ärendet samt föredragning och beslut. Om den
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme
handläggningstid.

Avgift

1088 kronor per timme

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Avgift för anmälan
3§

Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för
handläggning av anmälan.

Avgift för anmälan

Kronor

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

2 720

Årlig avgift
4§

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare ska betala en årlig avgift enligt tabell. Årlig avgift omfattar
kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det
kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje
kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan
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betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte
om verksamheten upphör under det år som avgiften avser.

Årlig avgift

Kronor

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

3 264

Nedsättning av avgift
5§

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned.

Tillståndspliktig försäljning av tobak
Årlig avgift
6§

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak ska betala en årlig avgift enligt
tabell, den omfattar inre och yttre tillsyn, registerhållning och administration. Nivån
på avgiften avgörs utifrån verksamhetens storlek och tillsynsbehov och meddelas i ett
beslut i samband med att tillstånd meddelas. Årlig avgift omfattar kalenderår och får
tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då
verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som
passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om
verksamheten upphör under det år som avgiften avser.

Årlig avgift

Kronor

Klass 1

8 700

Klass 2

13 000

Avgift för prövning
Tillstånd, anmälan

Kronor

7§

Stadigvarande tillstånd

8 000

8§

Tillfälligt tillstånd

8 000
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9§

Anmälan om betydande förändring i verksamheten.
Till exempel ändrad bolagsform, ändrade
ägarförhållanden och övertagande av rörelse.

6 000

10 §

Övriga mindre ändringar, till exempel omregistrering.

timavgift

Nedsättning av avgift
11 §

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned
avgiften.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med strålskyddslagen
(2018:396)

Timavgift
2§

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxa.
I de fall timavgift tas ut avses det 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 av ärendet samt föredragning och beslut. Om den
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme
handläggningstid.

Avgift

1088 kronor per timme
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad
gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och
producentansvar. Avgiftsuttag sker i förhållande till den avgift/timme som i taxan
bestämts för ärendet och enligt till den årliga fasta tillsynsavgiften som anläggningen
eller verksamheten har meddelats, eller enligt andra grunder som anges i taxan.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt 26 kap.
22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.

Timavgift
2§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder med
anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning och
andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt
handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. För inspektioner och andra
tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av taxor angivna i taxebilaga
1 eller 2, tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxa. I de fall timavgift tas ut avses
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, utredningar, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av
ärendet samt föredragning och beslut. Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut
per påbörjad halv timme handläggningstid.

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 nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
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4§

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift fattas av den kommunala nämnd som
är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan ellerden tillsyn som
medför avgiftsskyldighet.

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§

Miljö- och byggnämnden får besluta om förändringar i taxebilaga 1 och 2 som
motsvarar ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940). Miljö- och
byggnämnden får besluta om andra mindre justeringar i taxan med anledning av
ändringar i tillämpad lagstiftning.

7§

Miljö- och byggnämnden får besluta att flytta ej anmälningspliktiga verksamheter
mellan taxebilaga 2 och 3 om ett förändrat tillsynsbehov motiverar en sådan ändring
av tillsynsfrekvensen. Miljö- och byggnämnden får besluta om redaktionella
ändringar i taxan.
Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt
taxebilaga 1.
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)
4. Andra grunder som anges i taxan.

8§

Avgift

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, 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. 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. Vid tillämpning av denna taxa tas avgift ut per
påbörjad halv timmehandläggningstid.
1 088 kronor per timme

Avgifter för prövning
7§

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas iform
av fast avgift eller avgift /timme genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i
taxebilaga 1. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser.

8§

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän denhar
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besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas, varför besiktning måste ske vid
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.
9§

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden och erläggas även om ansökan avslås.

10 §

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
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 är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

11 §

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
12 §

Avgift för anmälan ska betalas iform av fast avgift eller avgift /timme genom
tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1. Avgift med anledning av
anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

13 §

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 förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

14 §

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 återkommande tillsyn
15 §

För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. För återkommande tillsyn över
sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt
miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

16 §

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor,
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större
omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 2 och ska betalas i
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
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17 §

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt bilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den
högsta avgiftenmed tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de
övrigaverksamheterna.

18 §

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
verksamhetenhar 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 avgiftför prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig
avgift ska betalasmed helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

19 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedrivaverksamheten
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
20 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned.

Verkställighetsfrågor
21 §

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.

22 §

§ 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.

23 §

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

Lagrum

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
13 § förordningen
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
anslutas till.
hälsoskydd
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
till en befintlig avloppsanordning.
verksamhet och
hälsoskydd
Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av
13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors verksamhet och
hälsa.
hälsoskydd
Ansökan om tillstånd till inrättande av
17 § förordningen
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön. hälsoskydd
Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

Avgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

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

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

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet.

1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om ändring av en avloppsanordning.
14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 17 § förordningen
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad
40 § förordningen
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter (1998:899) om miljöfarlig
för människors hälsa.
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan
37 och 42 §§ förordningen
upplagsplats för djurspillning inom ett område med
(1998:899) om miljöfarlig
detaljplan.
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

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

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
vattentoalett.

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

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
40 § förordningen
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors (1998:899) om miljöfarlig
hälsa.
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 38 § förordningen
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt (1998:899) om miljöfarlig
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
verksamhet och
blodsmitta.
hälsoskydd
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 38 § förordningen
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för
(1998:899) om miljöfarlig
allmänheten, eller som annars används av många
verksamhet och
människor.
hälsoskydd

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.
Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till
kommunen.

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

Timavgift

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 2 kap 31 § p 1 miljötaxebilaga 3.
tillsynsförordningen

Timavgift

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

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

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift
enligt taxebilaga 3.
AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
9 kap 10 § 2 st miljöförhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd balken
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

Timavgift

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

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Timavgift

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

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

Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa och som
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.
Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.

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

Information om cistern som tagits ur bruk.

6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 3 kap 1 § 2 st
kontroller, av cisterner och rörledningar.
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
Naturvårdsverkets
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt föreskrifter om skydd mot
taxebilaga 2.
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller
14 § förordning
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 (2016:1128) om fluorerade
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.
växthus-gaser, 2 kap 31
och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

Timavgift

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
6 kap 1 och 2 §§
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som
Naturvårdsverkets
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifter om spridning
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018. och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Timavgift

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

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

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för
laboratorie- och analysarbeten som betraktas som
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU)
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.
VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

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

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

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

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCBprodukt i byggnader och anläggningar.
Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
förordning (2007:19) om PCB m.m.
Tillsyn

Timavgift

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

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

Timavgift

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

Timavgift

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska
2 kap 31 § p 5 miljöorganismer och varor i andra verksamheter än
tillsynsförordningen
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
(2011:13)
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över
primärleverantörers utsläppande på marknaden

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 1 kap 19 och 20 §§,
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
2 kap 32 § samt 2 kap 19 §
p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
2 kap 5 § samt 26 kap
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
3 § 3 st miljöbalken
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte
2 kap 5 § samt 26 kap
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
3 § 3 st miljöbalken
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor som inte innebär
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Timavgift

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter

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

Timavgift

7 kap 18 b § miljöbalken

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för Gällande föreskrifter, 7 kap
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och
7 § miljöbalken, 9 §
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom naturGällande föreskrifter
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde.
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön.
Tillsyn

12 kap 6 § miljbalken

Timavgift

Timavgift

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
2 kap 9 § miljöbiotopskyddsområden, vattenskyddsområden som
tillsynsförordningen
kommunen har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar.

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

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

Timavgift

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

12 kap 11 § miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
2 kap 8 § p 7 samt
1 kap 19 och 20 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3
st miljöbalken

Timavgift

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

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

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador.

Tillsyn

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada.
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada
har uppstått.
Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

10 kap 11 § miljöbalken

Timavgift

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken
2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att
15 kap 25 § p 2
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även miljöbalken
om ett sådant tillstånd inte krävs.

Timavgift

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 15 kap 25 § p 1
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall. miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Övriga ansökningar

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 45 §
avfallsförordningen
(2011:927)
75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering.
Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn

Timavgift

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1
kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Avgiftsnivåer
Handläggningskostnad per timme:
1 088 kr

Avgiftsnivå
Avgiftsnivå 1
Avgiftsnivå 2
Avgiftsnivå 3
Avgiftsnivå 4

Timmar
2 tim
4 tim
8 tim
timavgift

Taxebilaga 2

Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

Verksamhetskod

Timmar

1.20

1.20.01

1.30

10.50

Prövning

C

U

C

C

6

3

6

6

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning
Verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med stadigvarande
djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 1.20.01 gäller för anläggning med
stadigvarande djurhållning med färre än 100 djurenheter, men
mer än 20 djurenheter, dock inte inhägnad. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
Verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av annan mark än
jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter
Verksamhetskod 10.50 gäller för 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. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50-1

15.50-2

15.80

C

C

C

9

6

2

Verksamhetskod 15.50-1 gäller för anläggning för framställning
av livsmedel med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetskod 15.50-2 gäller för anläggning för framställning
av livsmedel med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 500 ton per kalenderår. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri
Verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en produktion av mer
än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.30

C

6

20.30.01

U

3

25.30

C

6

25.30.01

U

2

Verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller annan anläggning
för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden
6 timmar.
Verksamhetskod 20.30.01 gäller för sågverk eller annan
anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning,
hyvling eller svarvning för en produktion av färre än 6 000
kubikmeter per kalenderår men mer än 500 kubikmeter per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden
3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR
Verksamhetskod 25.30 gäller för 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 3
§. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6
timmar.
Verksamhetskod 25.30.01 gäller för anläggning för att genom
ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
produktionen baseras på mindre än 1 ton plastråvara per
kalenderår, men mer än 100 kilogram plastråvara per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden
2 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.110

26.110.01

C

U

9

3

28.71

C

6

35.20

C

6

39.35

C

6

Verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning för tillverkning av
mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2.
varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetskod 26.110.01 gäller för anläggning för tillverkning
av mindre än 500 ton, men mer än mer än 50 ton 1. betong eller
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong
eller cement per kalenderår. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
Verksamhetskod 28.71 gäller för att blästra mer än 500
kvadratmeter yta. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
Verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
Verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500
kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar. För verksamheten enligt ovanstående
är tillsynstiden 6 timmar.
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Verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per
kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska
lösningsmedel. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Förbränning
Verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för förbränning
med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt
men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2.
mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 40.60.01 gäller för anläggning för förbränning
med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 50 kilowatt
men högst 0,5 megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2.
mer än 1 megawatt men högst 10 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft
Verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med 1. ett
vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2.
två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation),
eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetskod 40.100.01 gäller för verksamhet med ett
vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING
Verksamhetskod 41.10.01 gäller för vattenverk för rening av
vatten för mer än 5000 personer. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 41.10.02 gäller för vattenverk för rening av
vatten för mer än 200 personer, men högst 5000 personer. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
Verksamhetskod 50.10-1 gäller för anläggning för tvättning av 1.
fler än 15 000 personbilar per kalenderår, eller 2. fler än 3 000
andra motordrivna fordon per kalenderår. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 18 timmar.
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Verksamhetskod 50.10-2 gäller för anläggning för tvättning av 1.
fler än 5 000 personbilar, men högst 15 000 personbilar, per
kalenderår, eller 2. fler än 1 000 andra motordrivna fordon, men
högst 3 000 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.
Verksamhetskod 50.10.01 gäller för anläggning för tvättning av
1. fler än 1 000 personbilar, men högst 5 000 personbilar per
kalenderår, eller 2. fler än 250 andra motordrivna fordon, men
högst 1 000 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 50.10.02 gäller för anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar, men högst 1 000 personbilar, per
kalenderår, eller 2. fler än 50 andra motordrivna fordon, men
högst 250 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
Verksamhetskod 50.20-1 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 15 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller 2. mer än 15 miljoner normalkubikmeter gas
avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetskod 50.20-2 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 5 000 kubikmeter, men högst 15
000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 5
miljoner normalkubikmeter, men högst 15 miljoner
normalkubikmeter, gas avsedd som motorbränsle. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.
Verksamhetskod 50.20-3 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter, men högst 5
000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon
normalkubikmeter, men högst 5 miljoner normalkubikmeter, gas
avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 50.20.01 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 200 kubikmeter, men högst 1 000
kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 200 000
normalkubikmeter, men högst 1 miljon normalkubikmeter, gas
avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller hamn för
Försvarsmakten. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 63.20.01 gäller för hamn som inte är
tillstånspliktig eller anmälningspliktig eller utgör en
fritidsbåtshamn. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats
för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.
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Verksamhetskod 63.50.01 gäller för flygplats för motordrivna
luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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Verksamhetskod 85.10.01 gäller för sjukhus med högst 200
vårdplatser. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 85.10.02 gäller för tandläkarmottagning. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN
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Verksamhetskod 90.16-1 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 1 000 men högst 2 000 personekvivalenter.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 16 timmar.
Verksamhetskod 90.16-2 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 500 men högst 1 000 personekvivalenter. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.
Verksamhetskod 90.16-2 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men högst 500 personekvivalenter. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 90.16.01 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetskod 90.16.02 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
Verksamhetskod 90.16.03 gäller för dagvattenanläggning som
tar emot dagvatten från 1. motortrafikled, 2. motorväg, 3. fler än
100 fastigheter, eller 4. hårdgjord yta som är större än 1 hektar.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning
eller bortskaffande
Verksamhetskod 90.430 gäller för att yrkesmässigt behandla
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500
ton per kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning
Verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke-farligt eller
farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000
ton per kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering
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Verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera icke-farliga
muddermassor på land längs små sund, kanaler eller
vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden
massor är högst 1 000 ton, och 2. föroreningsrisken endast är
ringa. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 9
timmar.
Verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt deponi där
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512)
om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall
Verksamhetskod 90.90 gäller för att i fråga om avfall som utgörs
av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt sortera,
demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare
behandling. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning
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Verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt förbereda
avfall för återanvändning. För verksamheten enligt ovanstående
är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall
Verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra 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. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6
timmar.
Verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som en
del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1.
mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer
än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30
ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av
motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1
ton i andra fall. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 4 timmar.
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering
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Verksamhetskod 90.110 gäller för att 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. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
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Verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera 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. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden
6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Verksamhetskod 92.20-1 gäller för skjutbana som är
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 20 000 skott per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetskod 92.20-2 gäller för skjutbana som är
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott, men högst 20 000 skott, per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden
3 timmar.
Verksamhetskod 92.20.01 gäller för skjutbana som är
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är
tillsynstiden 3 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är
tillsynstiden 3 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är
tillsynstiden 3 timmar.
För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar.
För skolor är tillsynstiden 6 timmar.
För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.
För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.
För fler än 20 bostäder på samma fastighet, är tillsynstiden 6
timmar.
För fler än 5 bostäder, men högst 20 bostäder, på samma
fastighet är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.
För lokaler med undervisning, vård och annat
omhändertagande, med fler än 5 sängplatser är tillsynstiden 6
timmar.
Verksamhetsgrupp Hotell m.m.
För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 20 rum, eller 2.
fler än 80 sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad är tillsynstiden 6 timmar.
För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 5 rum, men
högst 20 rum, eller 2. fler än 20 sänplatser, men högst 80
sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.
För aktivitetsanläggning med en golvyta inomhus som är större
än 1000 m2 är tillsynstiden 6 timmar.
För badanläggningar med med en total bassängyta som är
större än 200 m2 är tillsynstiden 6 timmar.
För camping med 1. fler än 100 ställplatser för husbil eller
husvagn, 2. fler än 200 tältplatser, eller 3. fler än 50 stugor för
boende, är tillsynstiden 6 timmar.
För camping med 1. fler än 25 ställplatser för husbil eller
husvagn, men högst 100 ställplatser för husbil eller husvagn, 2.
fler än 50 tältplatser, men högst 200 tältplatser, eller 3. fler än 10
stugor för boende, men högst 50 stugor för boende, är
tillsynstiden 3 timmar.
För strandbad där provtagning av vattenkvalitet sker är
tillsynstiden 4 timmar.
Verksamhetsgrupp Solariersalonger
För solariersalonger där kosmetiskt solarium upplåts till
allmänheten är tillsynstiden 3 timmar.
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dock inte inhägnad.

Tillsynsbehov

Prövning

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

RENING AV
AVLOPPSVATTEN

Ledningsnät tillhörande
Sporadiskt (tillsyn vid behov) U
avloppsreningsanläggning
Övriga miljöfarliga
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
verksamheter enligt
Sporadiskt (tillsyn vid behov) U
VERKSAMHETER
miljöbalken
Fler än 1 bostad, men högst 5
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
bostäder, på samma fastighet.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH
ETER
Samlingslokaler där många
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
människor vistas.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

Idrottsanläggningar med en
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
golvyta inomhus som är högst
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH
1000 m2.
ETER

Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa
Taxebestämmelser
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11. Avgifterna är avsedda att täcka nämndens
kostnader för den myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningen.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.

Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för:

1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbeske, slutbesked och
ingripandebesked
2. Beslut om lov
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§
6. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
7. Planavgift
8. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
9. Utstakning och lägeskontroll
10. Utskrifter på plotter

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av taxan. Beloppen är beräknade genom att en framräknad
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut
inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser utförs.
Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell
där åtgärden återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.
Planavgift
I Strömstads kommun finns idag ett par planer där bestämmelse finns om att planavgift ska tas ut
vid bygglovgivning. Detta för att finansiera det planarbete som är gjort. De aktuella planerna är
följande:
Kebal:
-

P33 (Skee-1177)
P34 (Skee 1188)
P35 (Skee-1407)
P36 (Skee-1443)

Hålkedalen:
-

P 40 (Skee-1175)

Oslovägen:
-

P112
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Centrum:
-

P88/9

Seläter/Norrkärr
-

Stare
-

P88/8
P97

Samtliga dessa planer är i princip fullt utbyggda och kommunen har fått täckning för nedlagda
plankostnader.
Nya planer med planavgift som finansieringsmodell tas inte fram.
Därmed sätts taxan för samtliga planagifter till 0 kr.
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och
tvåbostadshus
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det
ingår i samma ansökan.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap 33 § och 33 a § PBL) som
för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
Bygglov med gällande förhandsbesked
Bygglov som söks där det finns ett gällande förhandsbesked bedöms som planenliga.
Areabestämning
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall bruttoarean
(BTA) + öppenarenan (OPA).
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt Svensk
Standard SS 21054:2009.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden
besluta om detta i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i
taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidsersättning.
Timdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 minuter) nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller,
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut samt administration.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme för år 2021 är 1137 kronor.
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Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Utskrift på plottern
Moms tillkommer
Kostnad per kopia A2
Kostnad per kopia A1
Kostnad per kopia A0

90 kr
160 kr
320 kr

Specialbestämmelser runt Näsinge flygfält
Inom det område kring Näsinge flygfält som omfattas av områdesbestämmelser P94, antagna
2006-12-14, gäller en utökad bygglovsplikt. Taxa enligt tabellen gäller för motsvarande åtgärd.
Åtgärder som omfattas PBL 9 kap 3 § men som i enlighet med områdesbestämmelserna kräver
bygglov ska enligt denna taxa vara avgiftsbefriade.

Betalning av avgift
Icke utnyttjade bygglov
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas eller tilläggsdebiteras.
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven miljö- och
byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
Avgiften får även tas ut i förskott.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att
preskription sker efter tio år.

Ändring av taxan
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”.
Övriga ändringar, som timjusteringar eller tillkommande ärendekategorier, beslutas av
kommunfullmäktige vid behov.

Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01.
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A

Taxetabeller för lov, anmälan mm

A1

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

A 1.1
A 1.2
A 1.3

A 1.4
A 1.5
A 1.6

A 1.7
A 1.8
A 1.9

A 1.10
A 1.11
A 1.12

A 1.13
A 1.14
A 1.15
A 1.16
A 1.17
A 1.18

A 1.19
A 1.20
A 1.21
A 1.22
A 1.23
A 1.24
A 1.25
A 1.26
A 1.27

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på
högst 250 kvm med tekniskt samråd
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt
att det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
som överstiger 250 kvm med tekniskt samråd
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt
att det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder på högst 250 kvm med tekniskt
samråd
I kostnaden och beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt
att det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder som överstiger 250 kvm med
tekniskt samråd
I kostnaden och beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt
att det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av komplementbyggnad på högst
50 kvm med tekniskt samråd
Innehållande kök och/eller badrum, eller där
brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik
kan påverka byggnaden.

Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd
Innehållande kök och/eller badrum, eller där
brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik
kan påverka byggnaden.

Nybyggnad av komplementbyggnad på högst
50 kvm utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla byggnader
som garage, carport, förråd samt eventuell rivning.

Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Mycket enkel
byggnad som oisolerat kallförråd utan

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass på högst 25 kvm
med tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
beroende på höjd eller infästningar i befintlig
byggnad.

Avgift
Planenligt

32 120 kr

Avviker från detaljplan

36 668 kr

Utanför planlagt område

42 922 kr

Planenligt

40 079 kr

Avviker från detaljplan

43 490 kr

Utanför planlagt område

51 449 kr

Planenligt

29 846 kr

Avviker från detaljplan

32 120 kr

Utanför planlagt område

40 079 kr

Planenligt

36 668 kr

Avviker från detaljplan

40 079 kr

Utanför planlagt område

48 038 kr

Planenligt

15 350 kr

Avviker från detaljplan

17 624 kr

Utanför planlagt område

15 350 kr

Planenligt

19 329 kr

Avviker från detaljplan

21 603 kr

Utanför planlagt område

19 898 kr

Planenligt

10 802 kr

Avviker från detaljplan

13 076 kr

Utanför planlagt område

13 076 kr

Planenligt

13 076 kr

Avviker från detaljplan

15 350 kr

Utanför planlagt område

13 076 kr

Planenligt

16 145 kr

Avviker från detaljplan

16 714 kr

Utanför planlagt område

17 282 kr

23

A 1.28
A 1.29
A 1.30

A 1.31
A 1.32
A 1.33
A 1.34
A 1.35
A 1.36
A 1.37
A 1.38
A 1.39
A 1.40
A 1.41

Planenligt

16 714 kr

Avviker från detaljplan

17 282 kr

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
beroende på höjd eller infästningar i befintlig
byggnad.

Utanför planlagt område

17 851 kr

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass på högst 25 kvm
utan tekniskt samråd

Planenligt

10 460 kr

Avviker från detaljplan

11 029 kr

Teknisk prövning sker i lovet

Utanför planlagt område

11 597 kr

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass som överstiger 25
kvm utan tekniskt samråd

Planenligt

11 597 kr

Avviker från detaljplan

12 166 kr

Utanför planlagt område

12 734 kr

Planenligt

17 055 kr

Avviker från detaljplan

19 329 kr

Utanför planlagt område

17 055 kr

Planenligt

20 466 kr

Avviker från detaljplan

22 740 kr

Utanför planlagt område

20 750 kr

Planenligt

13 076 kr

Avviker från detaljplan

15 350 kr

Utanför planlagt område

13 076 kr

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass som överstiger 25
kvm med tekniskt samråd

Teknisk prövning sker i lovet

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på
högst 50 kvm med tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex:
Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd

A 1.42
A 1.43
A 1.44
A 1.45
A 1.46
A 1.47
A 1.48

A 1.49
A 1.50
A 1.51
A 1.52

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på
högst 50 kvm utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla tillbyggnader
som garage, carport, uterum, förråd samt eventuell

Tillbyggnad av en komplementbyggnad med
tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex:
Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir

Tillbyggnad av en komplementbyggnad utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.
Enkla tillbyggnader som garage, carport, uterum,
förråd samt eventuell rivning.

Planenligt

9 665 kr

Avviker från detaljplan

10 802 kr

Utanför planlagt område

10 233 kr

Planenligt

6 254 kr

Avviker från detaljplan

7 391 kr

Utanför planlagt område

6 254 kr

Fasadändring eller byte av
taktäckningsmaterial med tekniskt samråd

Planenligt
Avviker från detaljplan

Fasadändring eller byte av
taktäckningsmaterial utan tekniskt samråd

Planenligt

8 528 kr

A 1.55

Avviker från detaljplan

9 665 kr

A 1.56

Mindre fasadändring utan tekniskt samråd

Planenligt

5 117 kr

A 1.57

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få
dörrar och fönster

Liten avvikelse

A 1.58

Solceller på tak eller fasad

Planenligt

5 685 kr

A 1.59

Hus eller områden med kulturhistoriskt högt värde.

Avviker från detaljplan

6 822 kr

A 1.53
A 1.54

A 1.60
A 1.61
A 1.62

Utanför planlagt område
Inredning av ytterligare lägenhet där
fasadförändringar ingår

A 1.63
A 1.64

11 939 kr
13 076 kr

7 391 kr

5 685 kr

Planenligt

10 802 kr

Avviker från detaljplan

13 076 kr

Utanför planlagt område

10 802 kr

Per styck för nybyggnad av fler likartade eneller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse)

55%

De måste vara så lika att en ny granskning av
tillgänglighet ej behövs.Hus med avikkelser
räknas separat som "egen" nybyggnad.
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A2

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

A 2.1
A 2.2
A 2.3
A 2.4
A 2.5
A 2.6
A 2.7
A 2.8
A 2.9
A 2.10
A 2.11
A 2.12
A 2.13

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
Garage eller enkla hallar/industribyggnader med
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla
hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla
kontor och toaletter.

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

A 2.14

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd

A 2.15

Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

A 2.16
A 2.17
A 2.18
A 2.19

Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

A 2.21

Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm intervall
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

A 2.22

Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

A 2.20

A 2.23
A 2.24
A 2.25
A 2.26
A 2.27
A 2.28
A 2.29

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Sporthallar, handel,
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

A 2.30

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd

A 2.31

Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

A 2.32
A 2.33

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd

A 2.34

Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

A 2.35
A 2.36
A 2.37
A 2.38
A 2.39
A 2.40

Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
Sporthallar,handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm intervall
Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

A 2.41
A 2.42
A 2.43
A 2.44

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.

Avgift
Planenligt

19 329 kr

Avviker från detaljplan

21 319 kr

Utanför planlagt område

22 456 kr

Planenligt

11 939 kr

Avviker från detaljplan

14 213 kr

Utanför planlagt område

14 497 kr

Planenligt

41 501 kr

Avviker från detaljplan

46 049 kr

Utanför planlagt område

50 597 kr

Planenligt

66 515 kr

Avviker från detaljplan

69 926 kr

Utanför planlagt område

71 347 kr

Planenligt

122 796 kr

Avviker från detaljplan

126 207 kr

Utanför planlagt område

129 050 kr

Planenligt

129 902 kr

Avviker från detaljplan

132 176 kr

Utanför planlagt område

135 587 kr

I alla områden

18 000 kr

Planenligt

127 628 kr

Avviker från detaljplan

129 902 kr

Utanför planlagt område

133 313 kr

Planenligt

65 093 kr

Avviker från detaljplan

67 367 kr

Utanför planlagt område

69 641 kr

Planenligt

123 080 kr

Avviker från detaljplan

131 039 kr

Utanför planlagt område

137 861 kr

Planenligt

145 820 kr

Avviker från detaljplan

153 779 kr

Utanför planlagt område

158 327 kr

Planenligt

162 307 kr

Avviker från detaljplan

170 266 kr

Utanför planlagt område

174 814 kr

Planenligt

174 245 kr

Avviker från detaljplan

182 204 kr

Utanför planlagt område

186 752 kr

I alla områden

27 000 kr

Planenligt

16 714 kr

Avviker från detaljplan

17 282 kr

Utanför planlagt område

17 851 kr

Planenligt

12 734 kr

Avviker från detaljplan

15 008 kr

Utanför planlagt område

12 734 kr
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A 2.45
A 2.46

Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

A 2.47
A 2.48
A 2.49
A 2.50
A 2.51
A 2.52
A 2.53
A 2.54
A 2.55
A 2.56

A 2.57

Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.

Tillbyggnad 200-500 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel,
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas
som nybyggnation.

Tillbyggnad större än 500 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd
Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel,
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas
som nybyggnation.

Fasadändring, med tekniskt samråd

A 2.58
A 2.59

Fasadändring, utan tekniskt samråd

A 2.60

Planenligt

24 104 kr

Avviker från detaljplan

28 652 kr

Utanför planlagt område

27 515 kr

Planenligt

16 089 kr

Avviker från detaljplan

20 637 kr

Utanför planlagt område

19 500 kr

Planenligt

38 601 kr

Avviker från detaljplan

42 581 kr

Utanför planlagt område

41 444 kr

Planenligt

67 083 kr

Avviker från detaljplan

71 063 kr

Utanför planlagt område

71 063 kr

Planenligt

13 928 kr

Avviker från detaljplan

15 065 kr

Planenligt

10 517 kr

Avviker från detaljplan

12 791 kr

A 2.61

Mindre fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

5 117 kr

A 2.62

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få
dörrar och fönster.

Avviker från detaljplan

5 117 kr

A 2.63

Bostadshiss i flerbostadshus, med tekniskt
samråd

Planenligt

17 339 kr

A 2.64

Avviker från detaljplan

19 613 kr

A 2.65

Balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd

Planenligt

15 634 kr

A 2.66

Gäller per huskropp

Avviker från detaljplan

16 771 kr

A 2.67

Balkonger fler än 5 st, med tekniskt samråd

Planenligt

21 319 kr

A 2.68

Gäller per huskropp

Avviker från detaljplan

22 456 kr

A 2.69

Inglasning av balkong 1 till 5 st, med tekniskt
samråd

Planenligt

15 634 kr

Avviker från detaljplan

16 771 kr

Planenligt

22 456 kr

Avviker från detaljplan

25 298 kr

A 2.70

Gäller per huskropp

A 2.71
A 2.72

Inglasning av balkonger fler 5 st, med tekniskt
samråd
Gäller per huskropp

A 2.73

Solceller på tak eller fasad

A 2.74

Planenligt

5 117 kr

Avviker från detaljplan

5 117 kr

A 2.75

Ändrad användning, med tekniskt samråd

Planenligt

25 867 kr

A 2.76

Större ändringar som stora kontor i flervåningshus
som blir lägenheter går på timkostnad.

Avviker från detaljplan

29 278 kr

Utanför planlagt område

30 415 kr

A 2.78

Ändrad användning, utan tekniskt samråd

Planenligt

13 644 kr

A 2.79

Teknisk prövning sker i lovet.

Avviker från detaljplan

17 055 kr

Utanför planlagt område

17 624 kr

Planenligt

21 319 kr

Avviker från detaljplan

24 730 kr

Utanför planlagt område

25 867 kr

A 2.77

A 2.80
A 2.81

All övrig ändring, med tekniskt samråd

A 2.82
A 2.83
A 2.84

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

A 2.85
A 2.86
A 2.87
A 2.88
A 2.89

Per styck för byggnad där likartade
förändringar utförs i samma ansökan
(gruppbebyggelse) De måste vara så lika att en
ny granskning av ej behövs. Byggnader med
avikkelser räknas separat som "egen" nybyggnad.

Planenligt

9 665 kr

Avviker från detaljplan

11 939 kr

Utanför planlagt område

11 939 kr

Planenligt

55%

Avviker från detaljplan

55%

Utanför planlagt område

55%
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A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp

Avgift

A 3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

6 822 kr

A 3.2

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

10 802 kr

A 3.3

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan där teknisk samråd krävs

13 076 kr

Där själva konstruktionen som skyltarna ska fästas i är stor och vindbelastningen påverkar.
Ofta en stålkonstruktion med betongfot eller liknande.

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

A 3.5

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

A4

A 4.1

853 kr

2 274 kr

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar (mer än 60 m i brygglängd) ,marina, friluftsbad,
motorbanor, begravningsplatser och golfbanor

Avgift
Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga på
högst 15m

15 000 kr

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga 1560m

27 000 kr

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga
och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad,
eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.9

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Timdebitering
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A5

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank,
parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre tekniska
anläggningar)
Ärendetyp

A 5.1
A 5.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank med
tekniskt samråd

A 5.3
A 5.4
A 5.5

A 5.8
A 5.9
A 5.10
A 5.11

A 5.14

A 5.17
A 5.18

A6

15 918 kr

Utanför planlagt område

15 918 kr
6 822 kr
7 959 kr

Utanför planlagt område

7 959 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mindre mur eller plank
kortare än 10 m och lägre än 1,8 m utan
tekniskt samråd

Planenligt

5 117 kr

Avviker från detaljplan

5 685 kr

Utanför planlagt område

5 685 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus med tekniskt samråd

Planenligt

11 939 kr

Avviker från detaljplan

13 076 kr

Utanför planlagt område

13 076 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus utan tekniskt samråd

A 5.15
A 5.16

Avviker från detaljplan

Avviker från detaljplan

A 5.12
A 5.13

14 781 kr

Planenligt

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

A 5.6
A 5.7

Avgift
Planenligt

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation,
miljöstation, sophus eller andra mindre
anläggningar

Planenligt

5 685 kr

Avviker från detaljplan

6 822 kr

Utanför planlagt område

6 822 kr

Planenligt

6 822 kr

Avviker från detaljplan

9 096 kr

Utanför planlagt område

9 096 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp

A 6.1

A7

Avgift

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

7 391 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp

A 7.1

Avgift

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
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5 685 kr

A8

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
Rivning av byggnad eller en del av byggnad med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad utan tekniskt samråd

Avgift
12 507 kr
5 401 kr

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

12 507 kr

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

7 106 kr

A 8.5

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

13 644 kr

A 8.6

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

5 401 kr

A 8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp med tekniskt samråd

7 106 kr

A 8.1
A 8.2

Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

A 8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp utan tekniskt samråd

3 127 kr

Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

4 548 kr

A 8.10

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

3 411 kr

A 8.11

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

10 233 kr

A 8.12

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

5 685 kr

A 8.13

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

9 096 kr

A 8.14

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

4 548 kr

A 8.15

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

10 233 kr

A 8.16

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

5 685 kr

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt
samråd

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt
samråd

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

14 781 kr

6 822 kr

10 233 kr

Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd
Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.
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5 117 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a
§ plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

11 654 kr

A 8.22

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

5 401 kr

A 8.23

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

10 802 kr

A 8.24

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

6 538 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a
§ plan- och bygglagen

8 812 kr

A 8.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 planoch bygglagen, med tekniskt samråd

9 949 kr

A 8.27

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

4 264 kr

A 8.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

9 949 kr

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

5 401 kr

A 8.30

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

11 654 kr

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §

5 401 kr
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A9

A 9.1
A 9.2
A 9.3

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd
Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, med tekniskt samråd

Avgift
11 939 kr
6 254 kr
27 572 kr

Villaområde eller liknande för 6-15 enbostadshus med va och vägar

A 9.4

Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, utan tekniskt samråd

17 339 kr

Villaområde eller liknande för 2-5 enbostadshus med va och vägar

A 10

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

A 10.1

Avgift

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

15 918 kr

Så som ett enbostadshus eller mindre industribyggnad. Större projekt går på timtid.

A 10.2

A 11

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

5 117 kr

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 11.1
A 11.2

A 12

Förhandsbesked
Beloppen är halverade och därmed

Avgift
I enlighet med ÖP/FÖP
I strid med ÖP/FÖP

16 202 kr
24 730 kr

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

A 13

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering

Ingripandebesked
Ärendetyp

A 13.1

A 14

Avgift

Ingripandebesked

Timdebitering

Extra arbetsplatsbesök, interimistikt slutbesked, byte av kontrollansvarig, frivilligt bygglov och
"förlängning" av bygglov eller vid anmälansärenden
Ärendetyp

Avgift

A 14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

3 411 kr

A 14.2

Interimistiskt slutbesked

2 388 kr

A 14.3

Byte av kontrollansvarig

1 706 kr

A 14.4

Frivilligt bygglov

Där

80%

närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.

A 14.5

Nytt bygglov/anmälan för en nyligen sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det
föregående bygglovet/anmälan. (Mindre ändring)

50%

Bygglov eller anmälan som ej startats eller påbörjats där en förändring av golvnivå, fasad
eller placering på tomten ändras. Procentsumman beräknas av nu rådande taxa.

A 14.6

Nytt bygglov/anmälan för en tidigare sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det
föregående bygglovet/anmälan. (Förnyelse eller förlängning av lov eller anmälan)
Bygglov/anmälan som ej slutförts inom tiden för lov eller anmälansplikten. Procentsumman
beräknas av nu rådande taxa.
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80%

A 15

Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
Nyb yggnadskarta krävs om b yggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när
nyb yggnadskarta ska upprättas. I de vanligaste förekommande nyb yggnadskartorna ingår följande:
fastighetsindelning, rättigheter, b yggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och
bestämmelser samt fornminnen
Ärendetyp

Avgift

A 15.1

En fastighet på högst 2000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

7 391 kr

A 15.2

En fastighet på 2001-5000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

13 076 kr

A 15.3

En fastighet på 5001-10000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

18 761 kr

A 15.4

En fastighet på högst 8000 kvm för industri,
verksamhet eller andra ändamål inom
detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

9 665 kr

A 15.5

En fastighet på 8001-15000 kvm för industri,
verksamhet eller andra ändamål inom
detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

15 350 kr

Två fastigheter på samma nybyggnadskarta - 2 gånger priset för resp kategori
Tre fastigheter på samma nybyggnadskarta - 3 gånger priset för resp kategori
osv
För större fastigheter än ovannämnda görs en bedömning av arbetsinsats och information i kartan utöver högsta
pris i tabellen ovan för ändamålet.
Redovisar inte nybyggnadskartan hela fastigheten så räknas ytan för den del av fastigheten som redovisas.
Nybyggnadskartor utom detaljplan timdebiteras.
Nybyggnadskartan kan revideras mot timdebitering om den är högst 1 år gammal. Är kartorna äldre än 1 år måste
en ny beställas.
Tillfälligt nyttjande av digitial primärkarta
Moms tillkommer
För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal som löper på
flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Med digital primärkarta menas leverans i samtliga digitala format (ej skannade pdf-filer).
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåtes normalt
endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid
och till visst angivet ändamål.

Primärkarta
Ärendetyp

Avgift/ha

Vid beställning av primärkarta kan man beställa en karta innehållande samtlig information eller enbart
någon del av nedanstående.

A
B
C
D
E

Fastighetsindelning och rättigheter
Byggnader och mark
Kommunikation och adresser
Höjdinformation
All information

510 kr
510 kr
340 kr
340 kr
1700 kr

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.
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Tillfälligt nyttjande av digitial grundkarta
Moms tillkommer
Grundkartan baseras på primärkartan och ajourförs vad gäller detaljer, rättigheter och fastighetsinformation. Kartan
kontrolleras vad gäller redovisade fastigheter och kompletteras med gällande plangränser.
Avgift för nyttjande av digital grundkarta är 3*avgift per ha för primärkarta, d v s 5100 kr/ha.
Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Ajourföring av grundkarta utförs mot timdebitering.
Tillfälligt nyttjande av analog primärkarta
Utskrift eller pdf-fil av primärkarta 280 kr/ha.
Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.
För större utskriftsformat än A3 betalas utöver hektarpris även taxa för utskrift på plottern enligt taxa.
Upprättande av andra kartprodukter
Moms tillkommer
Timdebitering

Ortofoto
Moms tillkommer
Befintligt material, minst 1 år gammalt.

300 kr/bild

Nyframställda bilder/ha

anskaffningskostand och
bearbetningskostnad
fördelat på den framtagna
ytans storlek

Digitala terrängmodeller och punktmoln
Moms tillkommer
Digitala terrängmodeller

anskaffningskostand och
bearbetningskostnad
fördelat på den framtagna
ytans storlek

Punktmoln

anskaffningskostnaden

Stompunkter
Moms tillkommer
1:a ordningens stomnät och höjdstompunkter

300 kr

Övriga polygon- eller triangelpunkter

100 kr

A 16

Utstakning och lägeskontroll
Ärendetyp

Avgift

A 16.1

Utstakning/utsättning

Timdebitering

A 16.2

Lägeskontroll

Timdebitering
Moms tillkommer
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A 17

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

Avgift

A 17.1

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

A 17.2

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

A 18

80 % av tillämplig tabell
Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

A 18.1

A 19

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avslag, avskrivning och avvisning
Ärendetyp

A 19.1

A 20

Avgift

Avslag, avskrivning och avvisning

Avgift tas ut för nedlagt
arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Planbesked
Ärendetyp

Avgift

A 20.1 Enkel åtgärd
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karakrär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande
högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m²
bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av
samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.
A 20.2 Medelstor åtgärd
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
A 20.3 Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt
omfattande mer än 20000 m² markarea eller ändad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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9 665 kr

13 644 kr

18 192 kr

Taxor för Räddningstjänsten i Strömstad
Myndighetsutövning (mervärdesskatt utgår ej)
Timavgiften från 1 januari 2019 fastställs till 918 kr tim.
Tillsyn (mervärdesskatt utgår ej)
Tillsyn enligt SFS 2003:778 (LSO), och SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt taxetabell.
Tar tillsynsbesöket mer tid (enigt taxetabell gällande besöket), debiteras påbörjad halvtimme
(se bilaga 4).
Tillstånd (mervärdesskatt utgår ej)
Handläggning av tillstånd enligt SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt timtaxa och tabell för
handläggningstid för tillståndshantering
(se bilaga 4).
Service och utbildning
Personal (exklusive mervärdesskatt)
Utbildning, instruktör 774 kr/tim
Säkerhetsvakt 394 kr/tim
Fordon (exklusive mervärdesskatt)
Tungt fordon > 3.5 ton, 700,00 kr/tim
Lätt fordon < 3.5 ton, 300,00 kr/tim
Tjänster (teknisk service) (exklusive mervärdesskatt)
Höjdfordon inkl personal 1 200,00 kr/tim
Vattentransport, per last, inkl personal 1 500,00 kr (vid pumparbete, teknisk service debiteras
ordinarie timtaxa).

Uthyrning av utrustning (exklusive mervärdesskatt)
Pumpar inkl bränsle
Elpumpar < 500 l/min, per dygn 250,00 kr
Pumpar 500-1000 l/min, per tim 300,00 kr
Pumpar > 1000 l/min, per tim 450,00 kr
Vattendammsugare, per tim 200,00 kr
Stegar
Skarvstege, per del och dygn 100,00 kr
Utskjutsstege, per dygn 300,00 kr
Slang och armatur
Brandslang, totalt per längd och dygn 200 kr
Tvättning och provtryckning, per längd 200 kr
Lagning, per vulkning 100 kr
Byte av packning, per st 75 kr
Omkoppling exkl material, per st 100 kr
Gren- och strålrör, per st. och dygn 80 kr
Brandposthuvud, per st. och dygn 100 kr
Handbrandsläckare
Samtliga brandsläckare, per dygn exkl. Ev. omladdning 100 kr

35

Andningsskydd
Fyllning av luft, < 10 liter, per styck 100 kr
Fyllning av luft, > 10 liter, per styck 200 kr
Elverk
Elgenerator < 5 kw, inkl bränsle, per dygn 500 kr
Elgenerator > 5 kw, inkl bränsle, per dygn 1 950 kr
Länsor
Oljelänsa, inkl tillbehör, per längd och dygn 250 kr (exklusive tid för rengöring, se personal, övriga
uppdrag)
Övrigt
Eldriven rökfläkt, per dygn 400 kr
Uthyrning lektionssal (exklusive mervärdesskatt)
I uthyrningskostnaden för lektionssal ingår AV-utrustning ochstädning.
Lektionssal, vid extern uthyrning 250 kr/tim
(kommunal verksamhet debiteras ej)
Automatiskt brandlarm (exklusive mervärdesskatt)
Debitering av utryckning orsakad av tekniskt fel, slarv eller misskötsel, per tillfälle 4 500 kr.
Externa utbildningar (exklusive mervärdesskatt)
Brandkunskap för alla, max 15 deltagare, per kurs 4 500 kr
HLR-utbildning, max 15 deltagare, per kurs, 3 500 kr
Systematiskt brandskyddsarbete, 600 kr per deltagare
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Tekniska nämndens
taxor
2021

Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021
Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål
Parkeringsplatser
1-30 dagen
100 kr/dag
31-60 dagen
50 kr/dag
från 61 dagen och tills
30 kr/dag
vidare
Parkeringsplatser och offentlig platsmark ex. Taxa enligt ovan
containers, bodar, materialupplag,
byggverksamhet o dyl.
Tillstånd för s.k. ambulerande försäljning
3 000 kr/per tillstånd
Oscarsplatsen max storlek 1,5x1,5 m,
Upplåtelse sker efter särskild prövning och
uppställningstid max 2,0 tim. mellan kl. 08.00 endast per kalenderår (helårsbasis) 1/1 –
och kl. 18.00 under tiden 1 juni t o m 31
31/12.
augusti. Begränsat antal platser. Lottning sker
vid överbokning. Ansökningstid avgör
turordning på tillstånd.
Upplåtelse av mark arrangemang som är
3 000 kr per dag.
ytkrävande exempelvis cirkus eller likvärdigt Avsteg från denna taxa kan beslutas om av
Tekniska nämnden.
Taxa, allmän plats avseende försäljningsändamål (zon-indelad)
Zon 1
1 juni - 31 augusti 8 kr/m2 och dygn för ex uteserveringar,
kommersiell försäljning i anslutning till befintlig
rörelse.
Övrig tid
6 kr/m2 och dygn.
Torghandelstaxa Mervärdesskatt utgår ej på torghandelsplatser
Fasta platser
7 000 kr/år
Tillfälliga platser
300 kr/dag
Elanslutning för våg och kassaapparat ingår. Uthyrning sker efter särskild prövning.
Borrhål, kommunal mark (bergvärme etc.)
Engångsavgift inom zon 1
Engångsavgift inom zon 2
Rörlig årlig avgift (gäller både zon 1 och 2)

10 000 kr/borrhål
5 000 kr/borrhål
1 196 kr/borrhål och 46
kr/meter för
kollektorslang.
Den rörliga avgiften ska
regleras efter KPI.

Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021
Avgift för transporter som kräver tillstånd.

600 kr per tillstånd.

Nyttoparkeringstillstånd

3 600 kr per 12-månadersperiod inkl. moms

Parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
Felparkeringsavgifter

Tidsöverträdelser
ej erlagd avgift
Stanna- och P-förbud
Parkeringsplats för
rörelsehindrad

Avgiftsbefriad
400 kr
700 kr
900 kr

Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021
Korttidsparkeringar
För centrumparkering avses:
Norra Bergsgatan
Surbrunnsgatan
N. Hamngatan
S. Hamngatan
Badhusgatan
S. Bergsgatan
V. Klevgatan
Skolgatan
Vatulandsgatan
Karlsgatan
Spruthusplatsen

Max 3 tim.
Avgift:
20 kr/tim. under
perioden
1/5-31/8

För centrum perifiert avses:
Lokstallet
Torskholmen
Uddevallavägen
Skeppsbroplatsen
Järnvägsparkeringen
(Magasinsgatan)
Kebals parkering (Äppelkalles vik)

Max 24 tim.
Avgift:
8 kr/tim.
under perioden
1/5-31/5

10 kr/tim.
under perioden
1/9-30/4
Avgiftsplikt råder,
måndag-fredag 09-18
samt lördag 09-15

15 kr/tim. under
perioden
1/6-31/8
Avgiftsplikt råder,
måndag-fredag 09-18
samt lördag 09-15
*Se även P-tillstånd

Oslovägens parkering
(mellan Taxi och Lilla Oslovägen)
Canning
Myrens parkering
(Nils Ljungquists väg)

Max 7 dygn
Avgift:
8 kr/tim. under
perioden
1/6-31/8
Avgiftsplikt råder,
måndag-fredag 09-18
samt lördag 09-15
*Se även P-tillstånd

Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021
Långtidsparkeringar
Bojarparkeringen vid Kebalvägen
Gymnasieparkeringen på båda
sidor av Ringvägen
Hålkedalskilens parkering vid
Sältegatan.
Myrens parkering
(Vatulandsgatan)

Avgift:
150 kr/dygn inkl. moms
Period: 15/3-14/6 &
16/8-15/10

Ställplats för husbilar inom
markerat område vid
Bojarparkeringen/Kebalvägen

Parkering inkl. elladdning

Obegränsad tid
Avgift:
40 kr/dygn under
perioden 15/6-15/8.
inkl. moms

200 kr/dygn inkl. moms
Period: 15/6-15/8

Korttids parkering
Skeppsbroplatsen
Torskholmen

Max 3 tim. dygnet runt
1/5-30/9 35 kr/tim.
1/10-30/4 20 kr/tim.
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Båtplatsparkeringar
Surbrunnsparkeringen (vid
Bojarkilens småbåtshamn)
Hålkedalskilens parkering (vid
småbåtshamnen)
Myrens parkering (Nils
Ljungquists väg)

Max 7 dygn
Avgift: 50 kr/dygn
Parkeringstillstånd
för
båtplatsinnehavare
500 kr/säsong.
Båtplatsinnehavaren
äger rätt att köpa ett
parkeringstillstånd
per båtplats.
Parkeringstillståndet
ger innehavaren rätt
att parkera på
angiven plats utan att
erlägga avgift

Boendeparkering
Norra Linnégatans parkering
S. Bergsgatans parkering
(mellan Klockaregatan och
Östra Klevgatan)
Järnvägsparkeringen (söder om
f.d. Godsmagasinet)
Oslovägens parkering (mellan
Taxi och Lilla Oslovägen)

Parkeringstillstånd
för boende
1 200 kr/kalenderår

Öboendeparkering
Järnvägsparkeringen (söder om
f.d. Godsmagasinet)
Oslovägens parkering (mellan
Taxi och Lilla Oslovägen)
Canning,
Myrens parkering (Nils
Ljungquists väg)

Parkeringstillstånd
för öboende
1 200 kr/kalenderår

Pendlarparkering
Järnvägsparkeringen (söder om
f.d. Godsmagasinet)

Parkeringstillstånd får
lösas av
mantalsskrivna i
Strömstads Kommun
som ej har tillgång till
parkering på
boendets fastighet.

Parkeringstillstånd får
lösas av
mantalsskrivna eller
ägare av fastighet på
ej landfasta öar i
Strömstads Kommun.
Pendlar –
parkeringstillstånd
1 200 kr/kalenderår

Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021
Oslovägens parkering (mellan
Taxi och Lilla Oslovägen),
Canning

Sommarpendlarparkeringskort
600 kr/säsong,
1/5-31/8
Parkeringstillstånd får
lösas av personer som
pendlar till centrala
Strömstad.

Hamntaxa 2021
Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F.
A1
Fartyg insatt i yrkesverksamhet
1.Hamnavgift skall, där ej
Normalavgift per BRT
3,30 kr
Lägsta avgift:
150 kr per anlöp
annorlunda sägs, utgå med
Marinens fartyg:
2,10 kr per ton Depl.
följande belopp varje gång
fartyget ankommer till
Strömstads hamnområde.
Om mätbrev saknas prövas avgiften i varje särskilt fall.
(Avgift endast för ett anlöp
per dygn).
Fartyg insatta i badbåtstrafik och liknande betalar
600 kr/längdmeter och år och angöringsplats.
2 Hamnavgift för fartyg och
båtar med av hamnansvarig
godkänd turlista
3 Varje gång fartyget
ankommer till eller avgår från
hamnen utöver vad som sägs
tidigare skall följande avgifter
utgå:

4. Tekniska nämnden kan i
särskilda fall teckna avtal om
avsteg från gällande
hamntaxa.
5. För fartyg som anlöper
hamnen uteslutande för
tullklarering
6. Fiskefartyg med
fiskehamnen i Strömstad som
hemmahamn
7. För fiskefartyg som enbart
lossar i Strömstads fiskehamn
8.Fartyg som kvarligger i
hamnen utöver en vecka

per BRT juni, juli, aug.
2,65 kr
övriga året
1,35 kr
Lägsta avgift
120 kr per anlöp
3:1 Passagerare på- och avstigande
till och från utrikes ort
1,30 kr
3:2 Personbil, motorcykel, husvagn
eller annat släpfordon
9,50 kr
21 kr
3:3 Lastbil, buss, trailer
3:4 Gods som fraktas med lastbil på 1,60 kr per ton
färja
Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige

utgår avgift med hälften av den under A 1 angivna avgiften.

betalar per år 50 gånger fartygets
längd i meter avrundat uppåt till
jämn meter.
Betalar hälften av A1:6.

Per meter 6 kronor

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje därefter
påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande per vecka under A1
angivna avgifter.
reduceras avgiften per BRT med 0,10 kr.
Detta avser endast fartyg som trafikerar Strömstads Hamn
enligt av hamnansvarige godkänd turlista. Gäller ej
passagerarfartyg > 1350 brt.

9. För fartyg som använder
fartygsbränsle med lägre
svavelhalt än 0,2 % eller på
annat sätt reducerar
utsläppen i motsvarande grad
10. För fartyg som ligger för
betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1.
ankar inom Strömstads
hamnområde
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A2
Passagerarfartyg över 1.350 brt
1 Hamnavgift för fartyg och
per BRT juni, juli, aug.
0,45 kr
0,22 kr
båtar med av hamnansvarig
övriga året
godkänd turlista.
Avgift endast för ett anlöp per
dygn per fartyg.
2 Varje gång fartyget
2:1 Passagerare på- och
ankommer till eller avgår från avstigande
6,17 kr/pass.
hamnen utöver vad som sägs till och från utrikes ort
tidigare skall följande avgifter 2:2 Personbil, motorcykel
20,60 kr/st.
utgå:
2:3 Lastbil, trailersläp, trailer,
22,93 kr/st.
släpfordon
28,39 kr/st.
2:4 Buss
2:5 Gods som fraktas med lastbil
3,44 kr/ton
på färja
3. Tekniska nämnden kan i
Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige
särskilda fall teckna avtal om
avsteg från gällande
hamntaxa.
4. För fartyg som anlöper
hamnen uteslutande för
tullklarering
5.Fartyg som kvarligger i
hamnen utöver en vecka
6. För fartyg som ligger för
ankar inom Strömstads
hamnområde

utgår avgift med hälften av den under A1:1 angivna avgiften.

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje
därefter påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande
per vecka under A2 angivna avgifter.
betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1.

B För varor
1. Hamnavgift erlägges med nedan angivet belopp för varor, som i hamnen lastas eller lossas
samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj eller brygga.
2. För varor som ankommer till eller avgår från hamnen i så ringa mängd att avgifterna,
innefattande i en och samma räkning, ej uppgår till 25 kronor, erlägges ingen avgift.
3. För vara, som lastas eller
erlägges hälften av angivna avgifter. Avgiften beräknas per
1 000 kg, såvida ej annat finns angivet i taxan.
lossas i hamnen utan att
därvid föras över hamnen
Varubenämning
Kronor per 1 000 kg
tillhörig kaj eller brygga
Normaltariff
Varor ej spec. nedan
23 kr
Specialtariff
Ål
39 kr
Sill
21 kr
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4. Särskilda bestämmelser:

Annan fisk
21 kr
Fiskavfall
7,50 kr
Andra kräft- och blötdjur
36 kr
Is
2,50 kr
Bensin och fotogen
10,50 kr
Dieselbrännoljor, eldningsoljor
10,50 kr
Grus, sten och jord och leka
7,50 kr
Virke obearbetat, sågat eller hyvlat
16 kr
Tegel, cementsten,
23 kr
monteringsfärdiga hus
Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige
giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i
annat fall fartygets största längd (längd över allt). Brutet tal av
registerton eller av längdmeter räknas inte. I fall då avgift
beräknas som dygn, skall dygnet räknas från klockan 00.00 till
24.00, varvid del av dygn räknas som helt dygn.

C Från hamnavgift för fartyg är befriade:
1. Fritidsskepp eller båtar som betalar efter särskild taxa.
2. Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för isbrytning.
3. Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
D Från hamnavgift är varor befriade särskilda bestämmelser
1. Gods, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt bestämmelserna
under C 1 och 3 under förutsättning att varan eller godset behövs för fartyget
arbetsuppgift.
2. Gods som tagits i beslag
3. Ballast för fartygets eget bruk.
4. Gods som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst
E Konsumtionsavgifter
Fartyg

Vatten/kubikmeter
Anslutningsavgift för el eller
vatten
El/kWh
Kajplanshyra

Aktuellt
marknadspris
100 kr
Aktuellt
marknadspris
100 kr/m2 och år, dock lägst
500 kr/tillfälle
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Muddertippning på anvisad
plats

10 kr/m3

F Gemensamma föreskrifter
1. Avgifterna enligt denna taxa skall upptagas inom det område i vattnet, som angivet i Kungl.
Maj:ts beslut den 26 november 1885 angående hamnområde för Strömstad.
2. Har i avtal med främmande makt, särskilda bestämmelser meddelats angående
hamnavgift, skall dessa bestämmelser iakttagas.
Småbåtshamnstaxa 2020, Mervärdesskatt ingår
Båtplats med stäven mot
Pris/breddmeter:
bryggan:
Båtplats 2-2,5 m
Båtplats 3-3,5 m
Båtplats 4-4,5 m
Båtplats 5-5,5 m
Båtplats 6 m och däröver
Längsbrygga

688 kr/m
731 kr/m
839 kr/m
968 kr/m
1 100 kr/m
625 kr/m

Tillägg för bommar:
4 m bommar
6 m bommar
8 m bommar
10 m bommar
12 m bommar

Pris/båtplats:
765 kr
1 224 kr
1 836 kr
2 550 kr
5 335 kr

Exempel:
En 3 meter bred båtplats med 6 meter bom.
Kostnad:
3 x 731 kr = 2 193 kr
6 m bom = 1 224 kr
Summa:
3 417 kr
Hamnavgift för ej iordningställd 550 kr
båtplats
Hamnavgift för fritidsbåtar med plats längs efter brygga: 600 kr per meter och år.
Hamnansvarig äger rätt att temporärt beordra dessa båtar att ligga utanpå varandra.
För månad och vecka divideras 6 respeltive 25.
Köavgift för plats i Strömstads kommuns småbåtshamnar: Anmälningsavgift: 300 kr, årsavgift:
200 kr.

Hamntaxa 2021
Båtuppläggningsavgifter, Mervärdesskatt ingår
1 september - 15 juni
Grundavgift 100 kronor + 35 kronor/kvadratmeter.
För båtar under 6 meter
250 kr
Avgiften medger rätt att använda befintligt el- och vattenuttag. El får endast användas till
handverktyg, ej till element och dylikt.
Båtuppläggningsavgiften gäller på av kommunen upplåten mark för båtuppläggning i
Hålkedalskilen.

Gästhamnstaxa - se särskild upprättad taxa, Mervärdesskatt ingår
Under den tid som ordinarie
Per båt och dygn halv avgift
eller om platsen nyttjas mer än 1 vecka,
gästhamnsavgift ej upptages
gäller samma priser som för småbåtshamnarna.
Linfärja Kosterlänken, Mervärdesskatt ingår
Avgift under beslutad sommarperiod skall tas ut per 15 kr enkel resa
resa
Cykel, moped el liknande
15 kr enkel resa
Årskort på Kosterlänken (gäller även under bemannad färja) 400 kr per kalenderår

Gästhamnstaxa 2021

Samtliga taxor är inklusive mervärdesskatt
Lågsäsong:
Hela året med undantag för ”Högsäsong”, ”Helgtaxa”, ”Weekendtaxa” och
”Vinterbåtplats”.
Helgtaxa:
Fredag eftermiddag t.o.m. söndag eftermiddag under perioden Långfredagen t.o.m. sista
helgen innan Midsommarafton och fr.o.m. tredje helgen i augusti t.o.m. andra helgen i
september.
Högsäsong:
Fr.o.m. midsommarafton t.o.m. andra veckan i augusti.
Liggetidsavgift:
Gäller endast under ”Lågsäsong” och i mån av plats som man blir tilldelad av hamnkapten.
Avgiften förutsätter också att man inte kommer att bo i båten, nyttja hamnens
serviceanläggningar och ett uppehåll på minst 3 nätter. Eventuell strömförbrukning
tillkommer.
Weekendtaxa:
Gäller under helger på ”Lågsäsong” eller ”Helgtaxa” ifall man på fredagen betalar för de
två kommande nätterna. Elen är inkluderad och gäller alla båtar under 20 meter.
Vinterbåtplats:
Fr.o.m. 10/10 till 15/3. Utan bubblor: 100 kr/m2, 0kr/m2 för båtar hemmahörande i
Strömstads kommuns småbåtshamnar. Tillägg för bubblor: 50 kr/m2. Tillägg för elström
1,5 x aktuellt kWh pris.
Dagavgift:
Gäller på ”Högsäsong” samt helger med ”Helgtaxa”. Endast hamnplats ingår. Avgift mellan
kl. 08:00 och 17:00.
Liggetid >1-vecka:
Som liggetidsavgift för båtar som ligger längre än 1-vecka. Kunder med båtar
hemmahörande i Strömstads kommuns småbåtshamnar betalar LOAx625kr/25 per vecka.
Övriga betalar LOAx625/25 per vecka samt tillägg gällande ”helgtaxa”.

Gästhamnstaxa 2021

Lågsäsong
Helgtaxa
Helgtaxa
Högsäsong
Högsäsong
Högsäsong
Högsäsong
Högsäsong
Liggetid
Liggetid
Weekend
Vinterbåtplats utan
bubblor
Vinterbåtplats med
bubblor
Vinterbåtplats kommun
med bubblor.
Hamnavgift
Dagavgift
Säsongsavgift för
dagbesökare
Liggtid >1-vecka
kommunal plats
Liggetid >1-vecka
SERVICE:
Elström
Elström
Elström
Elström
Tvätt/Tork
Bokning
Bokning
Bokning

<20 meter
<16 meter
16-20 meter
<10 meter
10-13 meter
13-16 meter
16-20 meter
>20 meter (+ 50 kr/extra meter)
<14 meter
14-20 meter
<20 meter
Längd x bredd

200 kr
240 kr
340 kr
260 kr
320 kr
380 kr
460 kr
700 kr
150 kr
150 kr
500 kr
gånger 100 kr

Längd x bredd

gånger 150 kr

Längd x bredd

gånger 50 kr

>20 meter
Samtliga båtar
Samtliga båtar

700 kr
60 kr
500 kr

(Längd x 625)/25

Per vecka

(Längd x 625)/25 plus ”Helgtaxa”

Per vecka

<13 meter
13-16 meter
16-20 meter
>20 meter
Per maskin
hamn.stromstad.se bomplats
Telefon/E-post longside
Laholmskajen

40 kr
50 kr
60 kr
100 kr
40 kr
100 kr
400 kr
200 kr
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TAXA
för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2020-11-26. Huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen är Strömstads kommun.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Strömstads kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Butiker
Hotell
Hantverk
Utbildning

Förvaltning
Utställningslokaler
Restauranger
Småindustri
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar
Campingfastigheter

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte
bebyggts.
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet som
exemplifieras ovan, där begreppet bostadsenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas
varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) uppmätt enligt svensk standard SS 21 054: 2009 som
en bostadsenhet.
För campingfastigheter gäller att: campingstuga med anslutning till V och S utgör 1 bostadsenhet.
För övrig byggnation (servicehus etc.) räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt
svensk standard SS 21 054:2009 som en bostadsenhet. Nio (9) uppställningsplatser,(dock ej
campingstugor enligt ovan) utgör en (1) bostadsenhet.
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som
allmän platsmark, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande 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 ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas.

3(11)

Vatten- och avloppstaxa 2021
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df

b)

en avgift per m2 tomtyta upp till och
med 1 200 m2
en avgift per m2 tomtyta från och med
1 200 m2

Med moms

135 384 kr

169 229 kr

53,33 kr

66,66 kr

16,13 kr

20,16 kr

c)

en avgift per bostadsenhet

49 325 kr

61 656 kr

d)*

en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas

27 076 kr

33 845 kr

*) Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas
ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 § eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall
inte lagts respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8 §.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt
5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen 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).
Tomtyteavgiften enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av övriga
anläggningsavgifter 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. De sammanlagda beloppen för servisavgiften
5.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts
vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.
5.4 Antal bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 5.1 a).
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1b), tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betald förut.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1c) bostadsenhetsavgift, för varje tillkommande bostadsenhet.
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
§6
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df

b)

en avgift per m2 tomtyta

Med moms

135 384 kr

169 230 kr

110,86 kr

138,57 kr

c)*

en grundavgift för bortledande av Df,
27 076 kr
33 845 kr
om bortledande sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas
*) Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c)
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta
fall inte lagts respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt
6.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet
beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 6.1 a.
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1b) tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betald.
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 c).
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§7
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Avgift per FP

5.1 a 100 %

6.1 a 100 %

Tomtyteavgift

5.1 b 100 %

6.1 b 70 %

Avgift per bostadsenhet

5.1 c 0 %

-

Grundavgift för Df om FP för Df 5.1 d 100 %
inte upprättas
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

6.1 c 100 %

Avgift enligt 5.1b), tomtyteavgift, tas ut intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 a), eller
i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a) och d), jfr 5.3 andra
stycket.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Tomtyteavgift

5.1 b * %

6.1 b 30 %

avgift per bostadsenhet

5.1 c 100 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift ut enligt 5.1b) tomtyteavgift, om föreskriften
i 5.3 andra stycket så medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifter betalas enligt
följande:
Avgift för framdragen servisledning till förbindelsepunkt
- en servisledning
35 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
- två servisledningar
40 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
- tre servisledningar
50 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
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Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per FP

5.1 a

15 %

25 %

10 %

-

Tomtyteavgift

5.1 b

30 %

50 %

-

20 %

Avgift per bostadsenhet

5.1 c

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift för Df

5.1 d

Avgift per FP

6.1 a

15 %

25 %

10 %

-

Tomtyteavgift

6.1 b

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift för Df

6.1 c

100 %

100 %

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d) eller 6.1 a)
respektive 6.1 c).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
avgifter betalas enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till ett högre belopp än 50 % av avgiften
enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga
förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 20 % av avgiften
enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av
att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Avgift utgår med:
Utan moms
Med moms
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

207 kr

258,75 kr

§ 10
Avgifter enligt 5-6 §§ och 9 § är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i
entreprenadindex. Tekniska nämnden har rätt att reglera avgiftsbeloppen enligt detta, dock inte
oftare än en gång årligen.
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§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-9 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska 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 ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 13.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen om att ledningar
- utförts på annat sätt
- försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt
ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen
13.2 Om fastighetsägaren begärt ny servisledning och huvudmannen samtycker ska
fastighetsägaren betala,
- den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den
gamla)
- kostnaden för avstängning av den gamla servisledningens allmänna del
13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning med annat läge än redan
befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren,
- kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder
och skick av den gamla)
- kostnaden för dess inkoppling
Brukningsavgifter (§§ 14-22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
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Avgift utgår per fastighet med:

a)

en fast avgift per år

b)

en avgift per m3 levererat vatten

c)

en avgift per år och bostadsenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet
en avgift per år och kvadratmeter (m2)
tomtyta för annan fastighet

d)

Utan moms
2 441,72 kr

Med moms
3052,15 kr

21,88 kr

27,35 kr

3 230,63 kr

4 038,29 kr

3,25 kr

4,06 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift.
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:
V

S

Df

Fast avgift

15.1 a

35 %

55 %

Avgift per m3

15.1 b

35 %

65 %

Avgift per bostadsenhet

15.1 c

25 %

Avgift efter tomtyta

15.1 d

25 %

Dg
5%

5%

65 %

5%

5%

65 %

5%

5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och spillvatten som
transporteras bort från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b),
kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/bostadsenhet i permanentbostad
och 100 m³/bostadsenhet för fritidsbostad.
14.4 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a), b), c) respektive d). Om mätning
inte sker, utgår avgift enligt antagen förbrukning enligt 14.3 eller efter överenskommelse med
huvudmannen.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett
belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste
hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
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14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår i § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet
(kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 b).
§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
brukningsavgift
Avgift utgår med:
Utan moms
En fast avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

Med moms
4,14 kr

5,17 kr

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska 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 ska debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a) fast årsavgift.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av den fasta
avgiften.
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:
V
Fast avgift

14.1 a

S
35 %

Df
55 %

Dg
5%

5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

1 101 kr

1 376,25 kr

Uppsättning av vattenmätare

1 101 kr

1 376,25 kr

Avstängning av vattentillförsel

689 kr

861,25 kr

Påsläpp av vattentillförsel

689 kr

861,25 kr

Undersökning av vattenmätare

1 652 kr

2 065 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

1 101 kr

1 376,25 kr

484 kr

605 kr

Uppläggningsavgift inkl. 1 st. nyckel

500 kr

625 kr

Borttappad nyckel

500 kr

625 kr

25 kr

31,25 kr

Förgävesbesök efter överenskommen tid
Vattenkiosk.

Pris/m3

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg
om 100 % av ovan angivna belopp.
§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt
lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Vatten- och avloppstaxa 2021
§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska 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-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Avgifter
enligt
§14
är
baserade
på
indextalet
Konsumentprisindex(KPI).
När detta index ändras får huvudmannen (Tekniska nämnden) rätt att, om han finner det
nödvändigt, reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare är en gång årligen. Index
uppräkningen baserar sig på juli månads index för föregående år.
TAXANS INFÖRANDE
§ 24
Denna taxa trädde i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, och 14.8 samt § 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen
för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning
av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen.

Renhållningstaxa 2021
Behandlingsavgifter Avfall/Återvinning (exkl. moms)
Hushåll kan fritt vid 12 tillfällen/år lämna sorterat material som kan hänföras till normalt upp kommet
avfall inom ett hushåll d.v.s. vad man kan ta med sig när man flyttar.
Deponirest
1 250 kr/ton
Brännbart avfall*
1 100 kr/ton
Blandat avfall som skall sorteras
1 700 kr/ton
Blandat avfall innehållande farligt avfall
2 200 kr/ton
Tryckimpregnerat trä, slipers, stolpar mm
1 906 kr/ton
Obehandlat trä
0 kr/ton
Behandlat trä
400 kr/ton
Asbest**
1 545 kr/ton
Grönt ris
0 kr/ton
*Brännbart avfall får ej innehålla: Farligt avfall, metaller, band längre än 2 m, gips, fåtöljer m.m. innehållande
stålfjädrar.
**Asbest Mängd < 10 kg får lämnas gratis
Övrigt avfall, exempelvis farligt avfall, debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris.

Serviceavgift för hämtning av återvinningsfraktioner m.m. (exkl. moms)
Glasigloo 2,5 m3
Glasigloo < 1,0 m3
Tidningar i kärl 660 L
Tidningar i kärl 370 L

246 kr/enhet
148 kr/enhet
64 kr/enhet Förutsätter att tidningar ej behöver hämtas
38 kr/enhet oftare än var 14:e dag.

Övriga fraktioner av exempelvis farligt avfall, debiteras till, vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris.
Aktuell prislista erhålles på återvinningscentralen Österröd.

För företag och verksamheter (exkl. moms)
Med företagskortet får verksamheter möjlighet att lämna avfall på ÅV-Centralen.
Leveranskrav
Avfall sorteras och läggs i respektive behållare. Avfall får lämnas med personbil, personbil med släp och
Skåpbil. Fordon över 3,5 ton vägs. OBS! Tilläggsavgift på farligt avfall såsom asbest, tryckimpregnerat trä, färg,
lösningsmedel mm.
Taxa verksamheter (exkl. moms)
66,40 kr
Personbil
132,00 kr
Personbil med släp
132,00 kr
Skåpbil eller Pick-up
198,40 kr
Skåpbil eller Pick-up med släp <3m3

Österröds återvinningscentral
Passerkort medger 12 kostnadsfria besök per år för hushållen. Vid ytterligare besök debiteras enligt lägsta
verksamhets taxa. Boende utanför kommunen kan köpa ett passerkort för 1 000 kr/år inkl. moms. Enstaka
besök kan köpas med betalkort enligt gällande verksamhets taxa. Nytt kort debiteras med 100 kr inkl. moms.

Öppettider
Mån – Fre
Tors (ej dag före helgdag) även
Lördagarna den 2/1, 6/2, 6/3, 10/4, 8/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 13/11, 4/12
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07.00 – 16.00
16.00 – 19.00
09.00 – 15.00

Renhållningstaxa 2021
Sydkosters återvinningscentral, Långegärde (OBS! Endast för hushåll)
Lördagarna den 27/3, 19/6, 24/7, 25/9, 27/11
Lördagen den 29/5

10.00 - 13.00
10.00 - 14.30

Nordkosters återvinningscentral, Västra bryggan (OBS! Endast för hushåll)
Lördagarna den 24/4, 28/8

Renhållningstaxa (inkl. moms)
Miljöavgift debiteras på samtliga lägenheter i villor, fritidshus, hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, andelsbyar
och liknande.
Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift motsvarande
halva antalet lägenheter.
Tungt avfall från tillagningskök o likn. debiteras 3 ggr normaltaxan för resp. behållarstorlek.
Två taxebyten/år och abonnent får göras, vi tredje tillfället utgår en extra tilläggsavgift för administrationskostnad.
Sopkärlet ska vara placerat vid fastighetsgräns intill för sopbilen farbar väg med vändmöjlighet eller vid annan
överenskommen hämtnings plats.
Tariff

Taxeart Hämtställe
555 Miljöavgift/lgh villa
Å
510 Villa i tätort utan kompost
ÅK
511 Villa med kompost
ÅKO
512 Villa med kompost
G
513 Villa med kompost
ÅK
514 Villa med kompost
Ö1
515 Anvisad plats utan kompost
ÖK1
516 Anvisad plats med kompost
Å
531 Fastighet
Å
532 Fastighet
Å
533 Fastighet
Å
534 Fastighet
Å
537 Villa i tätort utan kompost
ÅO
538 Villa landsbygd utan kompost
ÅO
550 Villa landsbygd utan kompost
ÅO
551 Fastighet landsbygd
ÅO
552 Fastighet landsbygd
F
560 Fritidshus utan kompost
FK
561 Fritidshus med kompost
FK
562 Fritidshus utan kompost
Ö2
570 Fast. med eget trp.-tillstånd
H2
575 Andelsby o likn. gemensam cont.
Tarifförklaringar, se renhållningsordningen kap 2.

Extra kärl/säck
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Behållarstl.
S 125 - 160
S 125 - 160
S 125 - 160
S 125 - 160
K 240
S 125
S 125
K 370
K 660
K370 med säck
K660 med säck
K 240
K 240
S 125 - 160
K 370
K 660
S 125 - 160
S 125 - 160
K 240
S 125 - 160

Ant. hämt./år
52
26
13
4
26

52
52
52
52
52
35
35
35
35
24
14
24

Taxa/år
530 kr
2 445 kr
1 559 kr
1 156 kr
854 kr
2 005 kr
1 554kr
1 093 kr
4 361 kr
7 262 kr
5 305 kr
8 620 kr
3 310 kr
2 514 kr
2 021 kr
3 082 kr
4 981 kr
1 676 kr
1 214 kr
2 180 kr
690 kr
265 kr

Renhållningstaxa 2021
Kärl/säck
Kärl
Kärl
Kärl

140 - 160 l
240 l
370 l
660 l

64,00 kr Extrahämtning utanför ordinarie tur debiteras med
79,50 kr dubbel avgift
98,50 kr
175,00 kr

Sopbehållare (kärl eller säck) skall placeras i tomtgräns. Annan placering endast på grund av särskilda skäl.
Vid väg utan vändmöjlighet eller väg med dålig standard skall sopbehållare flyttas fram till farbar väg.
Vid särskilda skäl och överenskommelse om längre gångavstånd utgår tilläggsavgift enligt följande:
Veckohämtning
35 hämtn/år
Övrig hämtning
Säckar
5-20 m
467 kr/år
317 kr/år
175 kr/år
Säckar
21-50 m
1 214 kr/år
820 kr/år
467 kr/år
Kärl
5-20 m
700 kr/år
470 kr/år
270 kr/år
Kärl
21-50 m
1 819 kr/år
1 228 kr/år
621 kr/år
Fastigheter med för sopbil ej farbar väg eller med väg utan vändmöjlighet skall flytta fram sin sopbehållare
till farbar väg.
Med abonnemang avses tömning av 1 kärl/säck per hämtningstillfälle. Antalet och storlek på abonnemang
fastställes efter mätning av faktisk sopmängd, dock minst ett abonnemang per bebodd fastighet och en
miljöavgift per lägenhet. Med lägenhet avses även stuga och liknande innehållande kök som kan nyttjas för
boende.
Sammanslutning av fastighetsägare kan beviljas tillstånd att nyttja gemensamt sophus med de typer av säckar
och kärl som förekommer inom kommunen.
Taxa 533 och 534 tillämpas om fastighetsägaren ej rengör sopkärl.
Inom andelsbyar och liknande områden med gemensam container utgår en fast avgift/hus enligt taxa 555
och 575 samt destruktionsavgift. Transportkostnad och containerhyra erlägges till entreprenören. Komposterare debiteras enl. tariff Ö2 taxa 570.

Grovsopor:
Grovsopor hämtas i Skee och på landsbygden gratis vår och höst till en mängd
av 1/2 m3 = 5-6 säckar vid varje tillfälle, efter anmälan till Tekniska förvaltningen tel. 0526-191 60, därutöver
debiteras 265 kr/m3.
Grovsopor från Strömstads tätort lämnas till Återvinningscentralen, Österröd.
Grovsopor på Sydkoster lämnas till Återvinningscentralen vid Långegärde.
Grovsopor på Nordkoster lämnas till Återvinningscentralen på Västra bryggan.
För abonnenter i huvudsak norr och öster om staden hämtas vecka 16 och 38
För abonnenter i huvudsak söder om staden hämtas vecka 15 och 37.

Slamtaxa
Nedanstående priser (exkl. moms) omfattar per hämtning vid slanglängd upp till 20 meter.
Ord hämtning
0–3 m3
3,1–5,0 m3
Utöver 5 m3 tillkommer

646 kr/hämtning
764 kr/hämtning
156 kr/m3

Extra slamavskiljare/tank på samma fastighet. Rabatt
Tillägg vid extra tömning, oberoende av storlek under ord. arbetstid,
07:00-16:00 mån-fre helgfria dagar.
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22 kr/enhet
779 kr

Renhållningstaxa 2021
Tillägg vid bomkörning
Tillägg vid extra slangdragning

445 kr
22 kr/m

Extra arbete
Slambil
Kombibil 300 l/min 200 bar
Kombibil 120 l/min 120 bar
Traktor med slamsläp
Personal
Övertidsersättning personal, tilläggspris
Tilläggsavgift för brunnslock med en diameter överstigande 90 cm
Destruktionsavgift för slam

668 kr/tim.
1 011 kr/tim.
696 kr/tim.
462 kr/tim.
356 kr/tim.
178 kr/tim.
88 kr
200 kr/m3

Betalningsansvar:
Betalningsansvar för avgifter i enlighet med renhållningstaxan är fastighetsägare. Avgifter enligt antagen taxa
skall erläggas till Strömstads kommun eller till av kommunen godkänd entreprenör.
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Taxa Tångens fjärrvärme 2021
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Gäller från och med 1 januari 2021

1. Lagstiftning
Från och med den 1 juli 2008 gäller fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) samt fjärrvärmeförordningen (SFS
2008:526).
2. Avtalsvillkor
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade om ändrade avtalsvillkor för leverans av
fjärrvärme den 24 oktober 2013. Som grund för affärsrelationen mellan kunden och Strömstads
kommun skall finnas ett avtal.
Avtalet är uppdelat i tre delar:
 Huvudavtal – individuellt för varje kund
 Taxa
 Tekniska bestämmelser
3. Leveranser
Genom köpekontrakt har fastighetsägarna på området Tången förbundit sig att fastigheten är ansluten
till en gemensam fjärrvärmeanläggning.
Delleveranser, d.v.s. en kunds önskemål att kombinera fjärrvärme med exempelvis solenergi eller
värmepumpsanläggning*, är tillåtet under förutsättning att kundens egna värmesystem inte kopplas
ihop med Tångens fjärrvärmesystem. Kompletterad energi ska anmälas till Strömstads kommun då det
påverkar åtgången av bränsle i panncentralen.
*undantaget bergborrad energibrunn eller annan värmekälla som medför sprängning i berg.

4. Avgifter
Avgifterna på fjärrvärme sätts på affärsmässiga grunder. Bränslepriser, personalkostnader,
investeringskostnader, avkastningskrav samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är
viktiga faktorer.
 Anslutningsavgift
Anslutningsavgift ingår i tomtpriset.
 Brukningsavgift
Brukningsavgiften beror på vilken typ av kund, se nedan.
5. Kundfakturering
Energiförbrukningen avläses varannan månad. Fakturering ska som regel ske varannan månad.
Fakturering sker i efterskott med en månads förskjutning. Juni och juli månader samfaktureras.

Taxa Tångens fjärrvärme 2021
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Gäller från och med 1 januari 2021

Villa
Taxan består av ett fast pris och ett energipris.
Specifikation

Taxa 1

Fast pris kr/år
inkl.
moms

Rörligt energipris kr/kWh inkl. moms

4 764,00

0,680

Prisexempel – inkl. moms
Årlig förbrukning

Fast del

Rörlig del

Total kostnad per år

10 000 kWh

4 764 kr

6 800 kr

11 564 kr

15 000 kWh

4 764 kr

10 200 kr

14 964 kr

20 000 kWh

4 764 kr

13 600 kr

18 364 kr

25 000 kWh

4 764 kr

17 000 kr

21 764 kr

Flerbostadshus och övrig lokal
Taxan består av ett fast pris, en effektavgift och ett energipris. Vilken taxa som gäller beror på
abonnemangseffekten.
Fast pris

E-värde, kW

Fast avgift, ronor/år

fr.o.m.

tom

exkl. moms

inkl. moms

Taxa 10

1

100

2 462

3 078

Taxa 50

101

500

9 538

11 923

Taxa 200

501

2 000

46 350

57 938

Effektavgift: Pris, kr/år

exkl. moms

inkl. moms

Taxa 10

473 x E

591,25 x E

Taxa 50

458 x E

572,50 x E

Taxa 200

345 x E

431,25 x E

Rörligt energipris Pris, kr/kWh

Taxa 10 - 200

exkl. moms

inkl. moms

0,620

0,78

Taxa Tångens fjärrvärme 2021
3 (3)

Gäller från och med 1 januari 2021

Abonnemangseffekt – Effektavgift
Abonnemangseffekten, E-värdet, bestäms enligt kategoritimtalsmetoden. Värdet får man fram genom
att dividera den beräknade årsenergiförbrukningen i kWh med ett kategorital.
Årsvis sker sedan en ny beräkning grundad på ett medelvärde av de två senaste kalenderårens
energiförbrukning.
Vid nyinstallation så används värmetransmissionsberäkningar i energideklarationen som grund för Evärdet.
Exempel: 80 000 kWh/2200 = 36,36 – E-värdet blir då 36 kW, vilket innebär Taxa 10.
Kategoritimtal
Ett bedömt genomsnittligt schablonvärde för beräkning av effekt.
2200
1700

Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning
Kontor, skolor, handel och övriga lokaler

Prisexempel – inkl. moms
Kundkategori: flerbostadshus och småhus med gemensam mätning Kategorital
2200
Årlig förbrukning
kWh

Effektvärde kW

Fast del

Rörlig del

Total kostnad
per år

80 000

36

24 350 kr

61 800 kr

86 150 kr

200 000

91

56 263 kr

154 500 kr

210 763 kr

500 000

227

141 979 kr

386 250 kr

528 229 kr

1 000 000

455

272 609 kr

775 500 kr

1 048 109 kr

Kundkategori: kontor, skolor, handel och övriga lokaler
Kategorital 1700
Årlig förbrukning
kWh

Effektvärde kW

Fast del

Rörlig del

Total kostnad
per år

80 000

47

30 851 kr

61 800 kr

92 651 kr

200 000

118

79 529 kr

154 500 kr

234 029 kr

500 000

294

180 366 kr

386 250 kr

566 616 kr

1 000 000

588

311 549 kr

775 500 kr

1 087 049 kr
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-24

SN § 126
SN AU § 140

Dnr SN/2020-0005

Mål & Budget 2021
Socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål (förslag nr 2} och budget
2021 samt taxor och avgifter 2021, med justering av färdtjänsttaxa enligt
dagens beslut § 122
att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år
2020-2023
SD, C, L deltar ej i beslutet.
Reservationer
Simone Fischer Cederbratt (M} reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Sammanfattning av ärendet
Förslag Budgetskrivelse 2021 med tillhörande mål samt taxor och avgifter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01 signerad av controller Dennis
Arvidsson.
Socialnämndens budgetskrivelse inklusive mål och förslag till Taxor och
avgifter för år 2021
Bilaga 1 - mål
Bilaga 2 - mål
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål och budget 2021 samt
taxor och avgifter 2021

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-24

att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år
2020-2023
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken
Yrkanden
Simone Fischer Cederbratt (M} yrkar bifall till målförslag nr 1 med följande
ändring:
1. Rekrytera utbildad personal med bra språkkunskaper samt
vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal samt
säkerställa ett gott ledarskap.
Pia Tysklind (S} yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med
justering av färdtjänsttaxa enligt dagens beslut § 122 samt bifall till
målförslag nr 2.
Proposition
Ordförande ställer Simone Fischer Cederbratts (M} förslag till mål mot Pia
Tysklinds (S} förslag till mål och finner bifall till Pia Tysklinds (S} förslag till
mål.
Ordförande frågar vidare om förvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.
Protokollsanteckning
Vi i Moderaterna ställer oss bakom förslaget till Socialnämndens
budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för
nämnden men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar
som kan föranledas av en helhetsbedömning av kommunens totala
budget.
Simone Fischer Cederbratt (M},
Ledamot i Socialnämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-24

Särskilt yttrande
I samband med Mål och Budget för Socialnämnden vill vi i Feministiskt
initiativ genom ett särskilt yttrande informera om att vi kommer att arbeta
för att 6 timmars arbetsdag införs i kommunen, med start inom vissa av
socialförvaltningens verksamheter."

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-22

BUN/2020-0090

BUN § 89

Mål och budget 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut


att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
budgetskrivelse 2021 och taxebilaga

Reservationer och särskilda uttalanden
Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C) och Fredrik Eriksson (SD) deltar inte i
beslutet.
Marie Edvinsson Kristiansen (M):
Moderaterna ställer oss bakom förslaget till barn och utbildningsnämndens
budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för nämnden
men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar som kan föranledas
av en helhetsbedömning av kommunens totala budget.

Beslutsunderlag
AU-protokoll
Förslag till budgetskrivelse

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut


att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
budgetskrivelse 2021 och taxebilaga.

Beslutsgång
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet

Beslutet skickas till
Diariet
KS.diarie@stromstad.se

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-24

MBN-2020-765

MBN § 145

Mål och budget 2021

Miljö- och byggnämndens beslut
1.

att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse 2021 samt plan 2022 –
2024

2.

att ställa sig bakom och anta förvaltningens förslag till tre
utvecklingsprojekt rörande ansökan om medel för byggtillsyn, miljö- och
hälsoskyddstillsyn samt naturvårdsplan

Sven Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar:
Dag Wersén (M) får till protokollet anteckna följande: Jag ställer mig bakom
förslaget till budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för
nämnden med det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar som kan
föranledas av en helhetsbedömning av kommunens totala budget.
Kerstin Karlsson (L) och Morgan Gutke får till protokollet anteckna följande: Vi står
bakom förslaget till budgetskrivelse men det betyder inte att vi tagit ställning till
gjorda prioriteringar.

Sammanfattning av ärendet
Inom ram för kommunens budgetprocess inklusive budgetberedningens förslag till
preliminära drifts- och investeringsramar har förvaltningen tillsammans med
nämnden arbetat fram förslag till mål- och budget 2021 inklusive plan 2022 –
2024.
Tillsammans med budgetförslaget lämnas samtidigt tre förslag om medel för
utvecklingsprojekt.

Beslutsunderlag
Budgetskrivelse från Miljö- och byggnämnden, Mål och Budget 2021 samt plan
2022-2024
Taxebilaga
Förslag till utvecklingsprojekt

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta
1.

att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse 2021 samt plan 2022 –
2024

2.

att ställa sig bakom och anta förvaltningens förslag till tre
utvecklingsprojekt rörande ansökan om medel för byggtillsyn, miljö- och
hälsoskyddstillsyn samt naturvårdsplan

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-24

Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-24

KS/2020-0417

KF § 111

Reviderad Plan- och bygglovstaxa

Kommunfullmäktiges beslut
att anta reviderad plan- och bygglovstaxa.

Sammanfattning av ärendet
Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny
modell för taxor har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader
har konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs.
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet
timmar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 127
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 185
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 123
Tjänsteskrivelse 2020-06-16
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att anta reviderad plan- och bygglovstaxa.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden
Ekonomiavdelningen
Webbmaster
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

TN/2020-0217

TN § 101

Mål och budget 2021 och plan 2022-2024

Tekniska nämndens beslut
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och
investeringsbudgeten
1. Attraktivt att bo, besök och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i
morgon.
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla
kommunen för oss som bor här.
Hur:
1. Skapa förutsättningar för en mer varierad arbetsmarknad genom att planera för
och tillhandahålla attraktiv mark och infrastruktur för företagsetableringar i
lämpliga områden samt att aktivt marknadsföra dessa.
2. Skapa en bättre framförhållning i samhällsplaneringen bland annat genom att
säkerställa en planreserv med ett blandat utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer samt att genom omvärldsanalys hålla sig uppdaterad på nya sätt
att skapa attraktiva boendeformer.
3. Fortsätta arbetet med att utveckla och underhålla samt skapa nya lek och
mötesplatser.
Förväntat resultat:
1. Fler arbetstillfällen i mer varierade branscher.
2. Ett ökat utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder.
3. Ett rikare fritidsutbud för barn och unga samt attraktivare mötesplatser.
2. En hållbar kommun
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor för
kommande generationer.
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla
kommunen för oss som bor här.
Hur:
1. Social – skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor
1. Fortsätta att utveckla arbetet med trygghetsvandringar och tillgänglighets
anpassningar av stadsmiljön.
2. Ekonomisk – Genom optimeringar:

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

1. På ett systematiskt sätt jobba med ständiga förbättringar i de olika
verksamheterna.
2. Undersöka möjligheterna för ökad effektivitet och minskade kostnader genom
digitalisering.
3. En mer utvecklad samverkan mellan kommunens olika verksamheter med syfte
att minska kostnader.
3. Ekologisk – genom hållbar resursanvändning
1. Minska fossila utsläpp från nämndens verksamheter.
2. Utveckla skötseln av tätortsnära skogar/grönområden.
Förväntat resultat:
1. Social: En trygg och tillgänglig stadsmiljö för alla.
2. Ekonomisk: En god följsamhet gentemot tilldelad budget.
3. Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgängliga och mer attraktiva natur och
grönområden.
Följande tilläggsyrkanden i investeringsbudget för skattefinansierad
verksamhet:
Reinvesteringar av lekplatser med 300 000 kr samt 300 000 i plan 2022-2024.
Återplantering träd mellan Övre bron och Kvarnen med 100 000 kr samt samma
belopp i plan 2022-2024 för återplantering generellt. Utveckling av Plagen med
1 000 000 kr.
att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och
kortfattad plan för 2022-20024
att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i
driftsbudgetram 2021
att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021
och kortfattad plan för 2022-20024
att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras
till "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken." i
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024
att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället
hanteras i cykelplan
att investering för uppgradering av pråm ska vara 1 000 000 kr i stället för
1 500 000 kr

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
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Tel: 0526-190 00

PROTOKOLLSUTDRAG

3 (4)

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
vatten- och avloppsverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
fjärrvärmeverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
avfallsverksamheten.
Andreas Nikkinen (MP), Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) deltar
inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar innebär
för tekniska nämnden en oförändrad budgetram med kompensation för löne- och
arvodesökningar, hyresökningar, och indexuppräkning för övriga kostnader.
En omdisponeringar av budget avseende färjeintäkterna har gjorts och nu
budgeteras dessa på kommunen centralt. Nämnden har fått full kompensation för
detta. Dessutom har nämnden erhållit utökad för underhåll av kommunens
tätortsnära skog på 0,6 mnkr och ökade hyreskostnader på Mekanikern efter flytt
av verksamheter från TP på 0,3 mnkr.
Tilläggsäskande för ökade driftskostnader för exploateringsverksamheten på
grund av ändrade redovisningsprinciper på 6,5 mnkr.
Förvaltningens förslag är välja etappmål Attraktivt att bo, besök och verka i samt
En hållbar kommun för att nämnden ska kunna bidra till att nå de av
kommunfullmäktige antagna långsiktiga mål.
Investeringsbudgeten för nämndens skattefinansierade verksamhet uppgår till
32,3 mnkr för 2021.
Exploateringsbudgeten för exploateringar i genomförandefasen uppgår till 4,8
mnkr.
Verksamheterna inom taxekollektivet budgeterar alla med en budget i balans
2021 och inga taxejusteringar i någon av verksamheterna.
Investeringsbudget för nämndens taxefinansierade verksamheter uppgår till 59,3
mnkr för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-15, controller Charlotta Björkman
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024 TN
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, vatten- och avloppsverksamheten
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, fjärrvärmeverksamheten
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, avfallsverksamheten
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och
investeringsbudgeten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
vatten- och avloppsverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
fjärrvärmeverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
avfallsverksamheten.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar
att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och
kortfattad plan för 2022-20024
att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i
driftsbudgetram 2021
att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021
och kortfattad plan för 2022-20024
Ronnie Brorsson (S) yrkar
att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras
till Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken." i
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024
att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället
hanteras i cykelplan
Morgan Gustafsson (S) yrkar att investering för uppgradering av pråm ska vara
1 000 000 kr i stället för 1 500 000 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med yrkandena.

Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten
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