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Taxebestämmelse om indexjustering
Avgiftsbeloppen i denna taxebilaga är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och
timavgifter) med den prognostiserade procentsats för PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) som är
publicerad på SKR:s webbplats för april månad året före avgiftsåret.

Miljö- och hälsoskydd
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 (2021:176) 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. annan offentlig verksamhet
8. 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.
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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 1180 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
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 i efterskott och beräknas
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enligt timavgiften i 5 § eller i förekommande fall av 15 §. Avgiften ska därefter betalas
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Bestämmelser om årlig avgift 3§, 9, 12§ i 2006:1166 får tillämpas till utgången av
2023.
Bestämmelser om avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts får
tillämpas från 1 april 2021 enligt 7§ 2021:176 .
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.

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 §

8

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.

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
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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

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

a – mycket stor

Kontrolltid
(timmar)
24

8

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

Oberoende

0
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Orsak till kontrollbehov
av anläggning

Verksamhetens
storlek

Kontrolltid
(timmar)

livsmedel

Erfarenhetsmodulen
Erfarenhetsklass
Tidsfaktor

A
0,5

B
1

C
1,5

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

1130 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
Receptfria läkemedel
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Kronor
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
Receptfria läkemedel

Kronor
2 825

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

1130 kronor per timme

Avgifter för tillsyn
3§

12

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.

Årsomsättning

Rörlig avgift

Fast avgift

1‐99 999 kronor

2 000 kronor

3 390 kronor

100 000‐249 999 kronor

4 000 kronor

3 390 kronor

250 000‐499 999 kronor

6 000 kronor

3 390 kronor

500 000-999 999 kronor

8 000 kronor

3 390 kronor

1 000 000‐2 999 999
kronor

12 000 kronor

5 650 kronor

3 000 000‐5 999 999
kronor

15 000 kronor

5 650 kronor

6 000 000 – 9 999 999
kronor

20 000 kronor

5 650 kronor

10 000 000-14 999 999
kronor

25 000 kronor

5 650 kronor

15 000 000-19 99 999 999
kronor

30 000 kronor

5 650 kronor

20 000 000-<

35 000 kronor

5 650 kronor

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

10 170

5§

Stadigvarande tillstånd för provsmakning på gård

8 475

6§

Ändring av personkrets i bolag

6 780

7§

Ändring av bolagsform

3 390
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Avgift

Kronor

8§

Stadigvarande utvidgning av tillstånd

9§

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

4 520

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

3 390

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

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

3 390

Gäller tillståndshavare i kommunen (tillsynsavgift tillkommer)
11 §

Pausservering vid enstaka tillfälle

3 390

12 §

Gemensam serveringsyta (tillfälligt eller permanent tillstånd)

3 390

13 §

Provsmakning vid mässa eller liknande

3 390

14 §

Utökad serveringstid som söks årligen

4 520

15 §

Utökad serveringstid vid enstaka tillfälle

2 260

16 §

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1 695

17 §

Anmälan om kryddning av alkoholdrycker

1 695

18 §

Anmälan om lokal för catering

1 695

19 §

Kunskapsprov
Avgiften avser varje provtillfälle

2 260

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)

2 260

Avgift för tillsyn
21 §

14

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)

2 260

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.

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

1130 kronor per timme

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Avgift för anmälan
3§
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Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för handläggning
av anmälan.

Avgift för anmälan

Kronor

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

2 825

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 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

3 390

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§
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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

9 040

Klass 2

13 560

Avgift för prövning

Tillstånd, anmälan

Kronor

7§

Stadigvarande tillstånd

8 310

8§

Tillfälligt tillstånd

8 310

9§

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

6 230

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§

17

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

1130 kronor per timme

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.

4§

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

7§

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 timme
handläggningstid.
1130 kronor per timme

Avgifter för prövning
7§

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form
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 den har
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.
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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 i form 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 avgiften med
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

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 verksamheten
har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift
för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

19 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
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.

Taxebilaga 1
Beskrivning

Lagrum

Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter
ska anslutas till.
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13 § förordningen
(1998:899) om

Timavgift

miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Ansökan om tillstånd till anslutande av en
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

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

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

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

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad
kommunen har föreskrivit för att skydda människors
hälsa eller miljön.

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

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av
luftvärmepump 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

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

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

Timavgift

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.
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Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet.

1 kap 11 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning
utan vattentoalett.

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

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning.

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

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten.

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

Timavgift

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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.

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

Timavgift

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

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver
särskild uppmärksamhet och 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

Tillsyn
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26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

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

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.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 29 § p 2
miljötillsynsförordningen (2011:13),
26 kap 10 § 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
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
tillstånd till inrättande av ny anläggning för
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd
enligt 11 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan

Tillsyn

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
25

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.

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
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Information om cistern som tagits ur bruk.

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och 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
26

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

14 § förordning
(2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 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 EUförordningen 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 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

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

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

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

Timavgift

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

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.
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Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari
2018.

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

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

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

Timavgift

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

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.
Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

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
miljötillsynsförordningen (2011:13) i
lydelsen som gäller
fr.o.m. 1 juli 2018.

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

Timavgift
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 miljötillsynsförordningen (2011:13) i
lydelsen som gäller
fr.o.m. 1 juli 2018.

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

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

BIOCIDPRODUKTER
28

Timavgift

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

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

Tillsyn

PCB
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av
PCB-produkt 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
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
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KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Förordning (EG) nr
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

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

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
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2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter

7 kap 18 b § miljöbalken

Timavgift

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

Gällande föreskrifter

Timavgift

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

7 kap 24 § miljöbalken

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan

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

Gällande föreskrifter

Timavgift

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

12 kap 6 § miljöbalken

Timavgift

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

2 kap 9 § miljötillsynsförordningen

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.

12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap
miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

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

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.

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

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

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

Timavgift

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

2 kap 8 § p 7 samt
1 kap 19 och 20 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13)
eller 26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

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

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

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
28 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

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

10 kap 11 § miljöbalken

Timavgift

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

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

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.

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

Timavgift

Anmälan om avhjälpande av vissa
föroreningsskador.

Tillsyn

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

15 kap 25 § p 2
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av
avfall.

15 kap 25 § p 1
miljöbalken

Timavgift

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

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

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

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

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

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter
om avfallshantering.

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken (1998:808)

Timavgift

Handläggning av anmälan

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.
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26 kap 11 § miljöTimavgift
balken, 1 kap 19 och 20
§§ samt 2 kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhetskod

Prövning

Timmar

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20

C

6

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.

1.20.01

U

3

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 LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50-1

C

9

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.

15.50-2

C

6

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

15.80

C

2

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

35

C

6

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.

20.30.01

U

3

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

25.30

C

6

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.

25.30.01

U

2

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

C

9

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.

26.110.01

U

3

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 METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20

C

6

Verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

36

39.35

C

6

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.

39.50

C

6

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

40.60

C

6

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.

40.60.01

U

3

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

40.100

C

3

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.
VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING

37

41.10.01

U

6

Verksamhetskod 41.10.01 gäller för vattenverk för rening av
vatten för mer än 5000 personer. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

41.10.02

U

3

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

50.10-1

C

18

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.

50.10-2

C

12

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.

50.10.01

U

6

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.

50.10.02

U

2

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.

50.20-1

C

18

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.

50.20-2

C

12

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.

38

50.20-3

C

6

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.

50.20.01

U

3

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

63.20

C

6

Verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller hamn för
Försvarsmakten. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

63.20.01

U

3

Verksamhetskod 63.20.01 gäller för hamn som inte är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig eller utgör en
fritidsbåtshamn. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.

63.20.02

U

3

Verksamhetskod 63.20.02 gäller för fritidsbåtshamn med, 1.
fler än 200 båtplatser, eller 2. anläggning för tvätt av
biocidbehandlade båtskrov, eller 3. båtuppställning av fler än
50 båtar vid samma tillfälle. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.50

C

3

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.

63.50.01

U

2

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

85.10.01

39

U

6

Verksamhetskod 85.10.01 gäller för sjukhus med högst 200
vårdplatser. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

85.10.02

U

2

Verksamhetskod 85.10.02 gäller för tandläkarmottagning.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16-1

C

16

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.

90.16-2

C

12

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.

90.16-3

C

6

Verksamhetskod 90.16-3 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.

90.16.01

U

3

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.

90.16.02

U

2

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.

90.16.03

U

3

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

90.430

40

C

6

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
90.375

C

6

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

90.341

C

6

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

90.90

C

6

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

90.29

C

6

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

90.40

C

6

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.

90.60

C

4

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

41

90.110

C

6

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.

90.80

C

6

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

92.20-1

C

6

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.

92.20-2

C

3

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.

92.20.01

U

2

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.

92.30

C

3

Verksamhetskod 92.30 gäller för permanent tävlings-,
tränings- eller testbana för motorfordon. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

92.40.01

U

3

Verksamhetskod 92.40.01 gäller för golfanläggning med fler
än 9 hål (exklusive övningshål och driving range). För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

42

38 § FMH, punkt
1

H

3

För verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller
annan smitta på grund av användningen av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt
2

H

4

För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar.

38 § FMH, punkt
3

H

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt
3

H

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt
3

H

3

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.

45 § FMH, punkt
1

UH

6

För fler än 20 lägenheter på samma fastighet, är tillsynstiden
6 timmar.

45 § FMH, punkt
1

UH

3

För fler än 5 lägenheter, men högst 20 lägenheter, på samma
fastighet är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.

45 § FMH, punkt
2

UH

6

För lokaler med undervisning, vård och annat
omhändertagande, med fler än 5 sängplatser är tillsynstiden
6 timmar.
Verksamhetsgrupp Hotell m.m.

45 § FMH, punkt
4

UH

6

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.

45 § FMH, punkt
4

UH

3

För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 5 rum, men
högst 20 rum, eller 2. fler än 20 sängplatser, men högst 80
sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.

45 § FMH, punkt
5

43

UH

3

För aktivitetsanläggning med en golvyta inomhus som är
större än 1000 m2 är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt
5

UH

4

För badanläggningar inomhus eller med tillhörande
omklädningsrum och duschar är tillsynstiden 4 timmar.

45 § FMH, punkt
5

UH

6

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.

45 § FMH, punkt
5

UH

3

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.
Verksamhetsgrupp Solariersalonger

SSMFS 2012:5

UH

3

För solariersalonger där kosmetiskt solarium upplåts till
allmänheten är tillsynstiden 3 timmar.

Taxebilaga 3 – Timavgift (efterskottsbetalning)
Bransch

Verksamhet

Verksamhetskod Prövning Avgift

KEMISKA PRODUKTER

En verksamhet som är
anmälningspliktig enligt
12 kap. 47 §
miljöprövningsförordning
en.

24.47

C

Timavgift

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Fritidsbåtshamn med fler
än 50 båtplatser, men
högst 200 båtplatser om,
1. det i hamnen inte finns
tvättanläggning för
biocidbehandlade skrov,
och 2. det inom
hamnområdet inte ställs
upp fler en än 50 båtar
vid samma tillfälle.

63.20.03

U

Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

Golfanläggning med 9 hål
eller färre (exklusive
övningshål och
drivingrange).

92.40.02

U

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Fler än 2 lägenhet, men
högst 5 lägenheter, på
samma fastighet.

45 § FMH, punkt
1

UH

Timavgift
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Lokaler med
undervisning, vård och
annat omhändertagande,
med högst 5 sängplatser.

45 § FMH, punkt
2

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Idrottsanläggningar med
en golvyta inomhus som
är högst 1000 m2.

45 § FMH, punkt
5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Camping med 1. fler än 5
ställplatser för husbil eller
husvagn, men högst 25
ställplatser för husbil eller
husvagn, 2. fler än 5
tältplatser, men högst 50
tältplatser, eller 3. fler än
5 stugor för boende, men
högst 10 stugor för
boende.

46 § FMH, punkt
5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Strandbad

45 § FMH, punkt
5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Lokaler för hygienisk
behandling

45 § FMH, punkt
6

UH

Timavgift

Sporadiskt tillsynsbehov (efterskottsbetalning)
Bransch

Verksamhet

Tillsynsbehov

Prövning

JORDBRUK

Anläggning med
stadigvarande
djurhållning med färre än
20 djurenheter, dock inte
inhägnad.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Uppodling av annan mark
än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

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

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.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

Blästring av mer än 500
kvadratmeter yta.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA

Verksamhet med ett
vindkraftverk som
inklusive rotorblad är
lägre än 50 meter.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

VATTENFÖRSÖRJNING

Vattenverk för rening av
vatten för färre än 200
personer.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Fritidsbåtshamn med
som mest 50 båtplatser
om, 1. det i hamnen inte
finns tvättanläggning för
biocidbehandlade skrov,
och 2. det inom
hamnområdet inte ställs
upp fler en än 50 båtar
vid samma tillfälle.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

RENING AV AVLOPPSVATTEN

Dagvattenanläggning
som tar emot dagvatten
från 1. högst 100
fastigheter, eller 2.
dagvatten från hårdgjord
yta som är högst 1
hektar.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U
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Ledningsnät tillhörande
Sporadiskt (tillsyn vid behov)
avloppsreningsanläggning

U

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.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Behandling av avfall som
utgörs av uppgrävda
förorenade massor från
den plats där
behandlingen sker, om
behandlingen pågår
under högst en
tolvmånadersperiod.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Återvinna icke-farligt
avfall för
anläggningsändamål på
ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller
grundvatten, om
föroreningsrisken är
ringa.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

Övriga miljöfarliga
verksamheter enligt
miljöbalken

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Samlingslokaler där
många människor vistas.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Hotell, pensionat och
liknande med 1. fler än 2
rum, men högst 5 rum,
eller 2. fler än 8
sängplatser, men högst
20 sängplatser, där
allmänheten
yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

AVFALL
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Plan och bygg
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbeske, slutbesked och ingripandebesked
Beslut om lov
Tekniska samråd och slutsamråd
Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
Expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Planavgift
Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
Utstakning och lägeskontroll
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:
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-

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

Hålkedalen:
-

P 40 (Skee-1175)

Oslovägen:
-

P112

Centrum:
-

P88/9

Seläter/Norrkärr
-

P88/8

Stare
-

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.
Tidsbegränsade bygglov på tillfälliga arbetsplatser där man söker för byggbodar, baracker och containers
reduceras med 25% för att motsvara arbetsinsatsen.
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.
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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
Avgift

1180 kronor per timme
(år 2022)

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
Avgift (moms tillkommer) Kronor/st
Kopia A2

90

Kopia A1

160

Kopia A0

320

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.
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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.

Taxetabeller för lov, anmälan m.m.
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp Avgift
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på
högst 250 kvm med tekniskt samråd
A 1.2 I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår

Planenligt

33 335 kr

Avviker från detaljplan

38 055kr

A 1.3

Utanför planlagt område

44 545 kr

A 1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus som
överstiger 250 kvm med tekniskt samråd
A 1.5 I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår

Planenligt

41 595 kr

Avviker från detaljplan

45 135 kr

A 1.6

Utanför planlagt område

53 395 kr

Planenligt

30 975 kr

Avviker från detaljplan

33 335 kr

Utanför planlagt område

41 595 kr

Planenligt

38 055 kr

Avviker från detaljplan

41 595 kr

Utanför planlagt område

49 855 kr

Planenligt

15 930 kr

komplementbyggnader som garage, carport, förråd samt
eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder
som eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.

komplementbyggnader som garage, carport, förråd samt
eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder
som eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.

A 1.7 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder på högst 250 kvm med tekniskt
A 1.8 samråd
A 1.9

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.

A 1.10 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder som överstiger 250 kvm med tekniskt
A 1.11 samråd
A 1.12

A 1.13
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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.

Ärendetyp Avgift
A 1.14 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 50
kvm med tekniskt samråd
A 1.15 Innehållande kök och/eller badrum, eller där brandtekniska

Avviker från detaljplan

18 290 kr

Utanför planlagt område

15 930 kr

A 1.16 Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd
A 1.17 Innehållande kök och/eller badrum, eller där brandtekniska

Planenligt

20 060 kr

Avviker från detaljplan

22 420 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

20 650 kr

A 1.19 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 50
kvm utan tekniskt samråd
A 1.20 Teknisk prövning sker i lovet. Enkla byggnader som garage,

Planenligt

11 210 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

A 1.21

Utanför planlagt område

13 570 kr

åtgärder krävs och/eller geoteknik kan påverka byggnaden.

åtgärder krävs och/eller geoteknik kan påverka byggnaden.

carport, förråd samt eventuell rivning.

A 1.22 Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm utan tekniskt samråd
A 1.23 Teknisk prövning sker i lovet. Mycket enkel byggnad som oisolerat

Planenligt

13 570 kr

Avviker från detaljplan

15 930 kr

A 1.24

Utanför planlagt område

13 570 kr

Planenligt

16 756 kr

Avviker från detaljplan

17 346 kr

Utanför planlagt område

17 936 kr

Planenligt

17 346 kr

Avviker från detaljplan

17 936 kr

Utanför planlagt område

18 526 kr

Planenligt

10 856 kr

Avviker från detaljplan

11 446 kr

Utanför planlagt område

12 036 kr

Planenligt

12 036 kr

Avviker från detaljplan

12 626 kr

Utanför planlagt område

13 261 kr

Planenligt

17 700 kr

Avviker från detaljplan

20 060 kr

kallförråd utan betongplatta.

A 1.25 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass på högst 25 kvm med
A 1.26 tekniskt samråd
A 1.27

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

A 1.28 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass som överstiger 25 kvm
A 1.29 med tekniskt samråd
A 1.30

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

A 1.31 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass på högst 25 kvm utan
A 1.32 tekniskt samråd
A 1.33

Teknisk prövning sker i lovet

A 1.34 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass som överstiger 25 kvm
A 1.35
utan tekniskt samråd
A 1.36

Teknisk prövning sker i lovet

A 1.37 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst
50 kvm med tekniskt samråd
A 1.38
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A 1.39

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion och/eller
innehåller nytt bad eller kök.(ex: Avancerad takkupa, tillbyggnad
där taket blir balkong.)

Utanför planlagt område

17 700 kr

A 1.40 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd
A 1.41

Planenligt

21 240 kr

Avviker från detaljplan

23 600 kr

A 1.42

Utanför planlagt område

21 535 kr

A 1.43 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst
50 kvm utan tekniskt samråd
A 1.44 Teknisk prövning sker i lovet. Enkla tillbyggnader som garage,

Planenligt

13 570 kr

Avviker från detaljplan

15 930 kr

A 1.45

Utanför planlagt område

13 570 kr

A 1.46 Tillbyggnad av en komplementbyggnad med
tekniskt samråd
A 1.47 Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion och/eller

Planenligt

10 030 kr

Avviker från detaljplan

11 210 kr

A 1.48

Utanför planlagt område

10 620 kr

A 1.49 Tillbyggnad av en komplementbyggnad utan
tekniskt samråd
A 1.50 Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt

6 490 kr

Avviker från detaljplan

7 670 kr

A 1.51

Utanför planlagt område

6 490 kr

Planenligt

12 390 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

carport, uterum, förråd samt eventuell rivning.

innehåller nytt bad eller kök.(ex: Avancerad takkupa, tillbyggnad
där taket blir balkong.)

Enkla tillbyggnader som garage, carport, uterum, förråd samt
eventuell rivning.

A 1.52 Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial
med tekniskt samråd
A 1.53
A 1.54 Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial
utan tekniskt samråd
A 1.55

Planenligt

8 850 kr

Avviker från detaljplan

10 030 kr

A 1.56 Mindre fasadändring utan tekniskt samråd

Planenligt

5 310 kr

Liten avvikelse

7 670 kr

Planenligt

2 950 kr

Avviker från detaljplan

3 540 kr

A 1.60

Utanför planlagt område

2 950 kr

A 1.61 Inredning av ytterligare lägenhet där
fasadförändringar ingår
A 1.62

Planenligt

11 210 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

A 1.63

Utanför planlagt område

11 210 kr

A 1.57

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få dörrar och
fönster

A 1.58 Solceller på tak eller fasad
A 1.59
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Ärendetyp Avgift

Hus eller områden med kulturhistoriskt högt värde.

Ärendetyp Avgift
55 %

A 1.64 Per styck för nybyggnad av fler likartade eneller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse)
De måste vara så lika att en ny granskning av tillgänglighet ej
behövs. Hus med avvikelser räknas separat som "egen"
nybyggnad.

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

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
A 2.2 Garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett par

Planenligt

20 060 kr

Avviker från detaljplan

22 125 kr

A 2.3

Utanför planlagt område

23 305 kr

enkla kontor och toaletter.

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
A 2.5 Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla

Planenligt

12 390 kr

Avviker från detaljplan

14 750 kr

A 2.6

Utanför planlagt område

15 045 kr

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

A 2.7 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.8 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett

Planenligt

43 070 kr

Avviker från detaljplan

47 790 kr

A 2.9

Utanför planlagt område

52 510 kr

par enkla kontor och toaletter.

A 2.10 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.11 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett

Planenligt

69 030 kr

Avviker från detaljplan

72 570 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

74 045 kr

par enkla kontor och toaletter.

A 2.13 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.14 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett

Planenligt

127 440 kr

Avviker från detaljplan

130 980 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

133 930 kr

par enkla kontor och toaletter.

A 2.16 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.17 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett

Planenligt

134 815 kr

Avviker från detaljplan

137 175 kr

A 2.18

Utanför planlagt område

140 715 kr

par enkla kontor och toaletter.

Ärendetyp
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Avgift

A 2.19 Därutöver (5001 kvm) för varje 1000 kvm intervall

I alla områden

18 000 kr

A 2.20 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
A 2.21 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

132 455 kr

Avviker från detaljplan

134 815 kr

A 2.22

Utanför planlagt område

138 355 kr

A 2.23 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
A 2.24 Teknisk prövning sker i lovet. Sporthallar, handel, kontor, skola,

Planenligt

67 555 kr

Avviker från detaljplan

69 915 kr

A 2.25

Utanför planlagt område

72 275 kr

vård och flerbostadshus mm.

A 2.26 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.27 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

127 735 kr

Avviker från detaljplan

135 995 kr

A 2.28

Utanför planlagt område

143 075 kr

A 2.29 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.30 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

151 335 kr

Avviker från detaljplan

159 595 kr

A 2.31

Utanför planlagt område

164 315 kr

A 2.32 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.33 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

173 165 kr

Avviker från detaljplan

182 605 kr

A 2.34

Utanför planlagt område

183 785 kr

A 2.35 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.36 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

187 915 kr

Avviker från detaljplan

194 995 kr

A 2.37

Utanför planlagt område

196 175 kr

A 2.38 Därutöver (5001 kvm) för varje 1000 kvm intervall

I alla områden

27 000 kr

A 2.39 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
A 2.40

Planenligt

17 346 kr

Avviker från detaljplan

17 936 kr

A 2.41

Utanför planlagt område

18 526 kr

A 2.42

Planenligt

13 216 kr

Ärendetyp

Avgift

A 2.43 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd
A 2.44 Teknisk prövning sker i lovet.

15 576 kr

Utanför planlagt område

13 216 kr

A 2.45 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
A 2.46

Planenligt

25 016 kr

Avviker från detaljplan

29 736 kr

A 2.47

Utanför planlagt område

28 556 kr

A 2.48 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
A 2.49 Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt

16 697 kr

Avviker från detaljplan

21 417 kr

A 2.50

Utanför planlagt område

20 237 kr

A 2.51 Tillbyggnad 200-500 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
A 2.52 Komplicerade tillbyggnader av sporthallar, handel, kontor, skola,

Planenligt

40 061 kr

Avviker från detaljplan

44 191 kr

A 2.53

Utanför planlagt område

43 011 kr

vård och flerbostadshus mm räknas som nybyggnation.

A 2.54 Tillbyggnad större än 500 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
A 2.55 Komplicerade tillbyggnader av sporthallar, handel, kontor, skola,

Planenligt

69 620 kr

Avviker från detaljplan

73 750 kr

A 2.56

Utanför planlagt område

73 750 kr

A 2.57 Fasadändring, med tekniskt samråd

Planenligt

14 455 kr

A 2.58

Avviker från detaljplan

15 635 kr

A 2.59 Fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

10 915 kr

A 2.60

Avviker från detaljplan

13 275 kr

A 2.61 Mindre fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

5 310 kr

Avviker från detaljplan

5 310 kr

A 2.62

vård och flerbostadshus mm räknas som nybyggnation.

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få dörrar och
fönster.

A 2.63 Bostadshiss i flerbostadshus, med tekniskt
samråd
A 2.64

Planenligt

17 995 kr

Avviker från detaljplan

20 355 kr

A 2.65 Balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd

Planenligt

16 225 kr

Avviker från detaljplan

17 405 kr

Planenligt

22 125 kr

A 2.66

Gäller per huskropp

A 2.67 Balkonger fler än 5 st, med tekniskt samråd
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Avviker från detaljplan

Ärendetyp
A 2.68

Gäller per huskropp

A 2.69 Inglasning av balkong 1 till 5 st, med tekniskt
samråd
A 2.70 Gäller per huskropp

Avviker från detaljplan

23 305 kr

Planenligt

16 225 kr

Avviker från detaljplan

17 405 kr

A 2.71 Inglasning av balkonger fler 5 st, med tekniskt
samråd
A 2.72 Gäller per huskropp

Planenligt

23 305 kr

Avviker från detaljplan

26 255 kr

A 2.73 Solceller på tak eller fasad

Planenligt

2 655 kr

A 2.74

Avviker från detaljplan

3 835 kr

A 2.75 Ändrad användning, med tekniskt samråd

Planenligt

26 845 kr

Avviker från detaljplan

30 385 kr

A 2.77

Utanför planlagt område

31 565 kr

A 2.78 Ändrad användning, utan tekniskt samråd

Planenligt

14 160 kr

Avviker från detaljplan

17 700 kr

A 2.80

Utanför planlagt område

18 290 kr

A 2.81 All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt

22 125 kr

A 2.82

Avviker från detaljplan

25 665 kr

A 2.83

Utanför planlagt område

26 845 kr

A 2.84 All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

10 030 kr

A 2.85

Avviker från detaljplan

12 390 kr

A 2.86

Utanför planlagt område

12 390 kr

A 2.87 Per styck för byggnad där likartade förändringar
utförs i samma ansökan (gruppbebyggelse) De
A 2.88 måste vara så lika att en ny granskning av ej behövs. Byggnader

Planenligt

55 %

Avviker från detaljplan

55 %

A 2.89

Utanför planlagt område

55 %

A 2.76

A 2.79

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

Teknisk prövning sker i lovet.

med avvikelser räknas separat som "egen" nybyggnad.
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Avgift

A 3 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

7 080 kr

A 3.2

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

11 210 kr

A 3.3

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

13 570 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

885 kr

A 3.5

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

2 360 kr

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

Avgift

A 4.1

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

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 15-60m

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 hälsooch miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radioeller telemaster eller torn

Timdebitering
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Ärendetyp

Avgift

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

A 5 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

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

A 5.3
A 5.4
A 5.5

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

A 5.6
A 5.7
A 5.8
A 5.9
A 5.10
A 5.11

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

A 5.12
A 5.13
A 5.14

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

A 5.15
A 5.16
A 5.17
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Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation,

Planenligt

15 340 kr

Avviker från detaljplan

16 520 kr

Utanför planlagt område

16 520 kr

Planenligt

7 080kr

Avviker från detaljplan

8 260 kr

Utanför planlagt område

8 260 kr

Planenligt

5 310 kr

Avviker från detaljplan

5 900 kr

Utanför planlagt område

5 900 kr

Planenligt

12 390 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

Utanför planlagt område

13 570 kr

Planenligt

5 900 kr

Avviker från detaljplan

7 080 kr

Utanför planlagt område

7 080 kr

Planenligt

7 080 kr

Avviker från detaljplan

9 440 kr

Ärendetyp
A 5.18

miljöstation, sophus eller andra mindre
anläggningar

Avgift
Utanför planlagt område

9 440 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
A 6.1

Avgift
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

7 670 kr

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
A 7.1

Avgift
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

5 900 kr

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad med tekniskt samråd

12 980 kr

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad utan tekniskt samråd

5 605 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

12 980 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

7 375 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

14 160 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

5 605 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp med tekniskt samråd

7 375 kr

Handikappanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp utan tekniskt samråd
Handikappanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.
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3 245 kr

Ärendetyp

Avgift

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd

4 720 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd

3 540 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt
samråd

10 620 kr

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt
samråd

5 900 kr

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

9 440 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

4 720 kr

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

10 620 kr

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

5 900 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

15 340 kr

7 080 kr
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

10 620 kr

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

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

5 310 kr

Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

12 390 kr

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

12 095 kr

Ärendetyp

Avgift

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

7 375 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

9 145 kr

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 planoch bygglagen, med tekniskt samråd

10 325 kr

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 planoch bygglagen, utan tekniskt samråd

5 310 kr

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

10 325 kr

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

5 605 kr

A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap.
4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

12 095 kr

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap.
4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

5 605 kr

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 9.1

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

12 390 kr

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

6 490 kr

A 9.3

Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, med tekniskt samråd

28 615 kr

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

A 9.4

Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, utan tekniskt samråd

17 995 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
Så som ett enbostadshus eller mindre industribyggnad. Större projekt går på timtid.
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16 520 kr

Ärendetyp
A 10.2

Avgift
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

5 310 kr

A 11 Förhandsbesked
Avgift

Ärendetyp
A 11.1

Förhandsbesked

I enlighet med ÖP/FÖP

16 815 kr

A 11.2

Beloppen är halverade och därmed
taxefinansierade till 50 %

I strid med ÖP/FÖP

25 655 kr

A 12 Villkorsbesked
Ärendetyp
A 12.1

Avgift
Villkorsbesked

Timdebitering

A 13 Ingripandebesked
Ärendetyp
A 13.1

Avgift
Ingripandebesked

Timdebitering

A 14 Extra arbetsplatsbesök, interimistiskt 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

3 540 kr

A 14.2

Interimistiskt slutbesked

2 478 kr

A 14.3

Byte av kontrollansvarig

1 770 kr

A 14.4

Frivilligt bygglov

80%

Där 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)
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.
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50%

Ärendetyp
A 14.6

Avgift
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)

80%

Bygglov/anmälan som ej slutförts inom tiden för lov eller anmälansplikten. Procentsumman beräknas av nu
rådande taxa.

A 15 Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när
nybyggnadskarta ska upprättas. I de vanligaste förekommande nybyggnadskartorna ingår följande:
fastighetsindelning, rättigheter, byggnader, 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

7 670 kr

A 15.2

En fastighet på 2001-5000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

13 570 kr

A 15.3

En fastighet på 5001 - 10000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

19 470 kr

A 15.4

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

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

10 030 kr

A 15.5

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

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

15 930 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 digital primärkarta
Moms tillkommer

För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal som löper
på flera år.
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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 överlåts
normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt
begränsas i tid och till visst angivet ändamål.
Ärendetyp

Avgift/ha

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

Fastighetsindelning och rättigheter

510 kr

B

Byggnader och mark

510 kr

C

Kommunikation och adresser

340 kr

D

Höjdinformation

340 kr

E

All information

1 700 kr

Vid beställning av över 60 ha ska offert begäras och prissättning baseras på hektarpris nedan samt en justering
gentemot anskaffningsvärdet för kartan.
Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.

Tillfälligt nyttjande av digital 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.
Vid beställning av över 60 ha ska offert begäras och prissättning baseras på hektarpris nedan samt en justering
gentemot anskaffningsvärdet för kartan.
Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Ajourföring av grundkarta utförs mot timdebitering.
Avgift för nyttjande av digital grundkarta Kronor/ha
3 gånger avgift per ha för primärkarta
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5 100

Tillfälligt nyttjande av analog primärkarta
Avgift för nyttjande av analog primärkarta Kronor/ha
Utskrift eller pdf-fil av primärkarta

280

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.

A 16 Utstakning och lägeskontroll
Ärendetyp

Avgift

A 16.1

Utstakning/utsättning

Timdebitering

A 16.2

Lägeskontroll

Timdebitering (Moms tillkommer)

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

80 % av tillämplig tabell

A 17.2

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

Timdebitering

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
A 18.1
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Avgift
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

A 19 Avslag, avskrivning och avvisning
Ärendetyp
A 19.1

Avgift
Avslag, avskrivning och avvisning

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

A 20 Planbesked
Ärendetyp
A 20.1

Avgift
Enkel åtgärd

10 030 kr

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande
kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: 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 markareal 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

14 160 kr

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 markareal eller ändad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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18 880 kr

Räddningstjänsten
Taxor för räddningstjänsten i Strömstad
Timavgift myndighetsutövning
(mervärdesskatt utgår ej)

Avgift

953 kronor per timme

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) Kronor/tim
Utbildning, instruktör

804

Säkerhetsvakt

550

Fordon (exklusive mervärdesskatt) Kronor/tim
Tungt fordon > 3.5 ton

700

Lätt fordon < 3.5 ton

300

Tjänster (exklusive mervärdesskatt) Kronor
Höjdfordon inkl. personal

1 200/tim

Vattentransport inkl. personal
(vid pumparbete och teknisk service debiteras ordinarie timtaxa)

1 500/last
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Uthyrning lektionssal (exklusive mervärdesskatt) Kronor/tim
AV-utrustning och städning ingår i priset
Extern uthyrning

250

Intern uthyrning

Debiteras ej

Externa utbildningar (exklusive mervärdesskatt) Kronor
Brandkunskap för alla, max 15 deltagare

4 700/kurs

HLR-utbildning, max 15 deltagare

3 700/kurs

Systematiskt brandskyddsarbete

650/deltagare

Automatiskt brandlarm (exklusive mervärdesskatt) Kronor/tillfälle
Debitering av utryckning orsakad av tekniskt fel, slarv eller
misskötsel

4 700

Uthyrning av utrustning
Pumpar inkl. bränsle (exklusive mervärdesskatt) Kronor
Elpumpar < 500 l/min

250/dygn

Pumpar 500-1000 l/min

300/tim

Pumpar > 1000 l/min

450/tim

Vattendammsugare

200/tim

Stegar (exklusive mervärdesskatt) Kronor/dygn
Skarvstege, per del

100

Utskjutsstege

300
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Slang och armatur (exklusive mervärdesskatt) Kronor
Brandslang, totalt per längd och dygn

200

Tvättning och provtryckning, per längd

200

Lagning, per vulkning

100

Byte av packning, per styck
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Omkoppling exklusive material, per styck

100

Gren- och strålrör, per styck och dygn

80

Brandposthuvud, per styck och dygn

100

Handbrandsläckare (exklusive mervärdesskatt) Kronor
Samtliga brandsläckare, per dygn (exklusive eventuell
omladdning)

100

Andningsskydd (exklusive mervärdesskatt) Kronor/st
Fyllning av luft < 10 liter

100

Fyllning av luft > 10 liter

200

Elverk (exklusive mervärdesskatt) Kronor/dygn
Elgenerator < 5 kw, inklusive bränsle

500

Elgenerator > 5 kw, inklusive bränsle

1 950

Länsor (exklusive mervärdesskatt) Kronor
Oljelänsa, inklusive tillbehör, per längd och dygn
(exklusive tid för rengöring, se personal, övriga uppdrag)
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250

Övrigt (exklusive mervärdesskatt) Kronor/dygn
Eldriven rökfläkt

400

Taxebilagor
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader
för den LSO- och LBE-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med upprättande av taxor har räddningstjänsten
använt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) underlag för taxekonstruktion.
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i självkostnadsprincipen ta fram den genomsnittliga
kostnaden (tidsuppskattning) för olika typer av tillsynsobjekt och tillstånd (ärendetyper). Det underlag för LSO
och LBE-taxor som presenteras här har arbetats fram i syfte att få ett tydligt och transparent underlag. Även
detta taxeunderlag kommer att vid ett framtida behov, bearbetas och kompletteras.
Tabellerna nedan visar kostnaderna beroende på vilken timavgift som väljs.
Timavgift på 953 kr är enligt självkostnadsprincipen.
1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp, Tillsyn Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)

Avgift
953 kr/tim

1.1

Industri, kontor, m.m.

VK 1

4 956 kr

1.2

Samlingslokal <=150 personer

VK 2A

4 717 kr

1.3

Samlingslokal >150 personer

VK 2B

5 909 kr

1.4

Samlingslokal >150 personer med
alkoholförsäljning

VK 2C

6 385 kr

1.5

Gemensamhetsboenden

VK 3B

6 385 kr

1.6

Hotell

VK 4

6 385 kr

1.7

Vårdmiljöer daglig verksamhet

VK 5A

5 432 kr

1.8

Behovsprövade särskilda boenden

VK 5B

6 385 kr

1.9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK 5C+D

6 862 kr

1.10

Brandfarlig lokal

VK 6

6 385 kr

1.11

Organisationstillsyn

6 386 kr

1.12

Tillsyn av enskilda förhållanden

5 432 kr
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Ärendetyp, Tillsyn Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)
1.13

Återbesök

Avgift
953 kr/tim
2 573 kr

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp, Tillsyn

Avgift
953 kr/tim

2.1

Fyrverkeriförsäljning

4 717 kr

2.2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

5 670 kr

2.3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

6 862 kr

2.4

Bensinstation obemannad

6 862 kr

2.5

Bensinstation

7 100 kr

2.6

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

5 909 kr

2.7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

8 529 kr

2.8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

9 244 kr

2.9

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

11 150kr

2.10

Återbesök

2 811 kr

3 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.
Avgift tas ut för både tillsyn enligt LSO och tillsyn enligt LBE.
Ärendetyp, Tillsyn LSO Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)

Avgift
953 kr/tim

3.1

Industri, kontor, m.m.

VK 1

4 746 kr

3.2

Samlingslokal <=150 personer

VK 2A

4 508 kr

3.3

Samlingslokal >150 personer

VK 2B

5 698 kr

3.4

Samlingslokal >150 personer med
alkoholförsäljning

VK 2C

6 175 kr

3.5

Gemensamhetsboenden

VK 3B

6 175 kr
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Ärendetyp, Tillsyn LSO Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)

Avgift
953 kr/tim

3.6

Hotell

VK 4

6 175 kr

3.7

Vårdmiljöer daglig verksamhet

VK 5A

5 222 kr

3.8

Behovsprövade särskilda boenden

VK 5B

5 994 kr

3.9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK 5C+D

6 651 kr

3.10

Brandfarlig lokal

VK 6

6 175 kr

3.11

Organisationstillsyn

6 175 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

Avgift
953 kr/tim

3.12

Fyrverkeriförsäljning

3 202 kr

3.13

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

3 841 kr

3.14

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

4 641 kr

3.15

Bensinstation obemannad

4 641 kr

3.16

Bensinstation bemannad

4 803 kr

3.17

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

4 003 kr

3.18

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

5 581 kr

3.19

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

6 270 kr

3.21

Återbesök

3 593 kr

4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp, Nytt tillstånd

Avgift
953 kr/tim

4.1

Fyrverkeriförsäljning

4 527 kr

4.2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 862 kr

4.3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

9 292 kr

4.4

Godkännande av föreståndare för explosiva varor

2 144 kr
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Ärendetyp, Nytt tillstånd

Avgift
953 kr/tim

4.5

Bensinstation obemannad

8 815 kr

4.6

Bensinstation bemannad

10 300 kr

4.7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

8 815 kr

4.8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

10 245 kr

4.9

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

11 674 kr

4.10

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

14 047 kr

4.11

Mindre förändring av befintligt tillstånd

3 574 kr

4.12

Tillfällig hantering av brandfarlig vara

7 386 kr

4.13

Avslag av tillståndsansökan

3 574 kr

Ärendetyp, Förnyat tillstånd

Avgift
953 kr/tim

4.14

Fyrverkeriförsäljning

4 050 kr

4.15

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

6 909 kr

4.16

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

8 339 kr

4.17

Godkännande av föreståndare för explosiva varor

2 144 kr

4.18

Bensinstation obemannad

7 862 kr

4.19

Bensinstation bemannad

10 244 kr

4.20

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

7 862 kr

4.21

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

9 292 kr

4.22

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

10 721 kr

4.23

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

13 104 kr

4.24

Mindre förändring av befintligt tillstånd

3 574 kr

4.25

Tillfällig hantering av brandfarlig vara

6 433 kr

4.26

Avslag av tillståndsansökan

3 574 kr
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Taxorna gäller från och med 2020-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet
inkommer/startar.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift
som ska utgå för den aktuella åtgärden. När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att
den som tillsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift
på 1 400 kr ut. Avgiften faktureras den som tillsynen avser.
Övrigt
Timtaxan ökas med 1 timme om ärendet behöver beslutas av räddningsnämnden (t.ex. ärenden av sådant slag
som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 34§ i kommunallagen, eller
om Miljö och Byggnämnden behöver informeras om ärendet genom presentation vid sammanträde). För
komplicerade, särskilt tidskrävande ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen
ovan tillämpas timdebitering. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock
ska schablontiden på 0,2 timme restid användas. Särskilt tidskrävande ärenden är ärenden som krävt flera
besök på plats.
Annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag enligt timtaxa.
Mervärdesskatt utgår ej för myndighetsutövning.
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