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INLEDNING
Detta är ett samlat taxe- och avgifts dokument för Åtvidabergs kommun. Angivna taxor och avgifter gäller för år 2023 med jämföresle för 2022. I vissa fall ska
det angivna beloppet räknas upp med en indexering vilket anges för respektive område. Utöver denna sammanställning finns även administrativa föreskrifter
för taxorna i särskilt dokument.

KOPIERING OCH UTSKRIFT AV ALLMÄNNA HANDLINGAR
Samtliga kommunala myndigheter inom Åtvidabergs kommun ska ta ut avgift enligt denna taxa för:

1. Kopia eller avskrift av allmän handling.

2. Utskrift av upptagning av automatisk databehandling.

3. Kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning.

Avgiften kommer den myndighet till del som lämnat ut handlingen. Samtliga avgifter anges exklusive moms. Kopiering på biblioteket regleras inte i denna
taxa.

Avgiften utgår per sida, i normalfallet A4 och inte per papper. Dubbelsidiga kopior debiteras därmed som två sidor.

2023 2022

Kopior och utskrifter av upptagningar av allmänna handlingar, upp till nio
sidor

Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Kopior och utskrifter av upptagningar av allmänna handlingar, tio sidor och
därutöver

50 kr + 2 kr per sida
överstigande de tio sidorna

50 kr + 2 kr per sida
överstigande de tio sidorna

Avskrifter, avgift per påbörjad fjärdedels timme 125 kr 125 kr
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Elektroniska handlingar Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Material som skannas, upp till nio sidor Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Material som skannas, tio sidor och därutöver 50 kr + 2 kr per sida
överstigande de tio sidorna

50 kr + 2 kr per sida
överstigande de tio sidorna

Fotografier på kopieringspapper, upp till nio sidor Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Fotografier på kopieringspapper, tio sidor och därutöver 50 kr + 2 kr per sida
överstigande de tio sidorna

50 kr + 2 kr per sida
överstigande de tio sidorna

Fotografier på fotopapper, 10 x 15 cm 10 kr styck 10 kr styck

Fotografier på fotopapper, A5 20 kr styck 20 kr styck

Fotografier på fotopapper, A4 40 kr styck 40 kr styck

Fotografier på fotopapper, A3 80 kr styck 80 kr styck

Allmänna handlingar på, USB-minne 150 kr 150 kr

Omfattande eftersökning, avgift per påbörjad
fjärdedels timme

125 kr 125 kr

Kartor och ritningar, svartvitt, A0 75 kr per sida 75 kr per sida

Kartor och ritningar, svartvitt, A1 60 kr per sida 60 kr per sida

Kartor och ritningar, svartvitt, A2 40 kr per sida 40 kr per sida

Kartor och ritningar, svartvitt, A3 30 kr per sida 30 kr per sida

Kartor och ritningar, svartvitt, A4 10 kr per sida 10 kr per sida

Kartor och ritningar, färg, A0 80 kr per sida 80 kr per sida
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Kartor och ritningar, färg, A1 65 kr per sida 65 kr per sida

Kartor och ritningar, färg, A2 43 kr per sida 43 kr per sida

Kartor och ritningar, färg, A3 32 kr per sida 32 kr per sida

Kartor och ritningar, färg, A4 11 kr per sida 11 kr per sida

Kopior från mikrofilm eller mikrofiche till papper, A2 40 kr per sida 40 kr per sida

Kopior från mikrofilm eller mikrofiche till papper, A3 30 kr per sida 30 kr per sida

Kopior från mikrofilm eller mikrofiche till papper, A4 10 kr per sida 10 kr per sida

Dubblettbetyg avgångs- eller terminsbetyg framställs endast genom
avskrifter ur betygskatalog

150 kr 150 kr

För kopia av betyg gäller avgifter enligt kopior och utskrifter av
upptagningar av allmänna handlingar.

Kopiering av ej allmänna handlingar, A4 2 kr per sida 2 kr per sida

Kopiering av ej allmänna handlingar, A3 3 kr per sida 3 kr per sida

Kopior för föreningar som erhåller bidrag från kommunen 1 kr per sida (A4)
2 kr per sida (A3)

1 kr per sida (A4)
2 kr per sida (A3)
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SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Kommunfullmäktige fastställer avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Avgifterna baseras på prisbasbeloppet och uppräknas därför
varje år. Taxan justeras för varje kalenderår med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner
och Landsting med 2018 års avgiftsnivå som basår. Avgiften avrundas därefter till närmaste 50-tal. Nedanstående avgifter gäller från och med 2023-01-01.

Stadigvarande serveringstillstånd 2023 års avgiftsnivå 2022 års avgiftsnivå

Ny ansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten
inklusive ett kunskapsprov

10 050 kr 9 800 kr

Cateringtillstånd till slutna sällskap, inklusive ett
kunskapsprov

10 050 kr 9 800 kr

Stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten
för partihandlare/utställare, inklusive ett kunskapsprov

10 050 kr 9 800 kr

Ändrade ägarförhållanden, ändring av en eller flera
styrelseledamöter, firmatecknare, VD, platschef eller
liknande personer, inklusive ett kunskapsprov.

3 500 kr 3 450 kr

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inom
tre månader från avslagsbeslut som enbart grundar sig
på tre underkända prov

5 000 kr 4 900 kr

Gemensamt serveringsutrymme 5 000 kr 4 900 kr

Tillkommande tillståndshavare (tre eller fler) 1 000 kr 1 000 kr

Stadigvarande ändring i tillstånd 4 500 kr 4 400 kr

Stadigvarande ändring utökad serveringstid 1 500 kr 1 500 kr

Tillfälliga tillstånd 2023 års avgiftsnivå 2022 års avgiftsnivå

Tillfällig ändring i serveringstillstånd 1 500 kr 1 500 kr
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Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten/provsmakning

4 500 kr 4 400 kr

För varje ytterligare dag 1 000 kr 1 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1 000 kr 1 000 kr

För varje ytterligare dag 350 kr 350 kr

Avgift för kunskapsprov 2023 års avgiftsnivå 2022 års avgiftsnivå

Kunskapsprov. Avgiften avser omprov vid ansökan om
serveringstillstånd (samtliga tillståndstyper) och för
prov som utförs vid avsaknad av person med
kunskaper i alkohollagen i verksamheten.

1 500 kr 1 500 kr

Utebli från kunskapsprov utan avanmälan 1 000 kr 1 000 kr

Avgifter för tillsyn stadigvarande
serveringstillstånd

2023 års avgiftsnivå 2022 års avgiftsnivå

Årlig fast tillsynsavgift stadigvarande serveringstillstånd 2 500 kr 2 450 kr

Förseningsavgift restaurangrapport 1 000 kr 1 000 kr

Rörlig tillsynsavgift beräknad på årsomsättning av
alkoholdrycker i SEK:

0 - 25 000 0 0 kr

25 001 - 125 000 1 100 kr 1 100 kr

125 001 - 250 000 2 250 kr 2 200 kr

250 001 - 500 000 3 350 kr 3 250 kr

500 001 – 1 000 000 6 150 kr 6 000 kr

1 000 001 - 2 000 000 8 350 kr 8 150 kr

2 000 001 - 3 000 000 10 600 kr 10 350 kr
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3 000 001 – 4 000 000 12 800 kr 12 500 kr

4 000 001 – 5 000 000 15 050 kr 14 700 kr

5 000 001- 16 150 kr 15 750 kr

Tillsyn av folköl 2023 års avgiftsnivå 2022 års avgiftsnivå

Avgift för tillsyn av folkölsförsäljning 1 550 kr 1 550 kr

PÅMINNELSER OCH KRAV
Taxan ska följa de belopp som är möjliga att ta ut utifrån lagstiftning och förordningar och förvaltningen får justera taxans prisnivå i enlighet med dessa.
Faktura för godemansarvode undantas från taxa gällande amorteringsplan och medges löpande betalning av fakturan under ett års tid. Nedanstående avgifter
gäller nu.

2023 2022

Ränta vid förfallen faktura Referensränta + 8
%

Referensränta +
8 %

Kravavgift 180 kr 180 kr

Ansökan betalningsföreläggande 300 kr 300 kr

Arvode betalningsföreläggande 380 kr 380 kr

Administrativ avgift för upprättande av amorteringsplan 170 kr 170 kr

Avgift per amortering 60 kr 60 kr

Ränta vid beräkning av amorteringsplan Internränta + 2 % Internränta + 2 %
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AVGIFTER FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYNSVERKSAMHET
(RÄDDNINGSTJÄNST)
Dessa avgifter gäller för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet inom ramen för Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) inom Räddningstjänsten Östra Götaland.

Avgifterna avser ansökan om tillstånd och föreståndare som föranletts av bestämmelserna enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tillsyn,
genom tillsynsbesök, som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2 § LSO respektive lagen om brandfarliga och explosiva varor. Avgifter som tas ut i samband
med myndighetsutövning är momsfri.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. När det gäller samtliga avgifter består dessa av en fast respektive en rörlig tidsfaktor som
multipliceras med gällande timkostnad. Timkostnaden är baserad på systemkostnader samt lönekostnader (inkl PO) och uppgår för närvarande till 678 kr
(2022). I grundavgiften ingår administration och restid. Den rörliga timkostnaden debiteras för varje påbörjad halvtimme och förväntas täcka: start av ärende,
förberedelse inför tillsynsbesök, besök, efterarbete, tillsyn, beredning av beslut och avslut av ärende.

Räddningstjänsten Östra Götaland har rätt att göra nödvändiga prisjusteringar utifrån aktuella kostnadsökningar. Kontrollera därför alltid www.rtog.se efter
aktuell taxenivå.
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RENGÖRING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL
(RÄDDNINGSTJÄNST)
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll fr. o. m. 2022-04-01

2023 2022

Avgift för rengöring Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Timavgift i kronor (rörlig debitering enligt nedan)
Timavgift per person innefattar samtliga med
uppdraget förenade kostnader utom transportersättning
och förbrukningsmaterial.

484 kr 605 kr 475 kr 594 kr

1. Objekt i småhus

1.1. Helårsbebott hus, fritidshus samt förättning
kvällstid mellan 17:00-20:00. Alla omkostnader ingår i
denna avgift, inkl sotsug.

484 kr 605 kr 475 kr 594 kr

1.2. För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar
tid till då sotaren finns i området rabatteras avgiften.
Alla omkostnader ingår i denna avgift, inkl sotsug.

403 kr 504 kr 396 kr 495 kr

1.3. För avbokad tid senare än 2 arbetsdagar före
aviserad förrättning tas avgift ut

134 kr 168 kr 132 kr 165 kr

1.4. Avgift per tillkommande objekt (Värmepanna med
normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW) , kakelugn,
täljstensugn, tyngre eldstad, lokaleldstäder, köksspisar)

134 kr 168 kr 132 kr 165 kr

2 Övriga objekt samt imkanaler i storkök

2.1. Större värmepanna med tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal (>50 Mcal/h)

Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift

2.2. Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift

2.3. Rengöring av annat än ovan angivna objekt Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift
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3. Undersökningsarbeten mm

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och
utbränning

Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift

4. Särskilda bestämmelser

4.1. Tillägg för undantagsförhållanden Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift

Om vid utförande av arbete enligt 1.
undantagsförhållande föreligger genom avvikelser av
nedan nämnt slag.

- sådan placering av objekt att rensluckor är
svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).

- anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller
avsevärt försvårar användning av standardverktyg.

- för rengöringens genomförande erforderlig
demontering och montering av luckor och andra
detaljer som orsakar merarbete.

- blockering av rensluckor eller av utrymmer med
renslucka.

- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle,
förekomst av svårborttagbara blanksotbeläggningar
eller av större sotmängd än normalt på grund av
anläggningsfel.

- fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

4.2 Arbete utanför ordinarie tid
För arbete på kunds uppdrag utanför ordinarie
arbetstid, som är 06:00-17:00, får parterna träffa
överenskommelse om pris. Detta gäller inte
erbjuden förrättning kvällstid.

Avgift för brandskyddskontroll Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms
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Timavgift i kronor
Timavgift per person innefattar samtliga med
uppdraget förenade kostnader utom transportersättning
och förbrukningsmaterial.

762 kr 953 kr 747 kr 934 kr

1. Objekt i småhus

1.1. Helårsbebott hus, fritidshus samt förrättning
kvällstid mellan 17:00-20:00

762 kr 953 kr 747 kr 934 kr

1.2. För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar
tid till då sotaren finns i området rabatteras avgiften

635 kr 794 kr 623 kr 778 kr

1.3. För avbokad tid senare än 2 arbetsdagar före
aviserad förrättning tas avgift ut

212 kr 265 kr 208 kr 259 kr

1.4. Avgift per tillkommande objekt (Värmepanna med
normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW) , kakelugn,
täljstensugn, tyngre eldstad, lokaleldstäder, köksspisar)

212 kr 265 kr 208 kr 259 kr

2. Övriga objekt samt imkanaler i storkök

2.1. Större värmepanna med tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal (>50 Mcal/h)

Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift

2.2. Kontroll av imkanal i storkök och motsvarande Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift

2.3. Kontroll av annat än ovan angivna objekt Timavgift Timavgift Timavgift Timavgift

3. Särskilda bestämmelser

3.1. Arbete utanför ordinarie tid
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid,
06:00-17:00, får parterna träffa överenskommelse om
pris. Detta gäller inte erbjuden förrättning kvällstid.

3.2. För efterkontroll, tex uppföljning av förelägganden 212 kr 265 kr 208 kr 259 kr

Avgift för samtidig rengöring och
brandskyddskontroll

Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Timavgift i kronor 1 145 kr 1 431 kr 1 123 kr 14 404 kr
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1. Objekt i småhus

1.1 Helårsbebott hus, fritidshus samt förättning kvällstid
mellan 17:00-20:00. Alla omkostnader ingår i denna
avgift, inkl sotsug.

1 145 kr 1 431 kr 1 123 kr 1 404 kr

1.2 För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar
tid till då sotaren finns i området rabatteras avgiften.
Alla omkostnader ingår i denna avgift, inkl sotsug.

954 kr 1 193 kr 936 kr 1 170 kr

1.3 För avbokad tid senare än 2 arbetsdagar före
aviserad förrättning tas avgift ut

318 kr 398 kr 312 kr 390 kr

1.4 Avgift per tillkommande objekt (Värmepanna med
normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW) , kakelugn,
täljstensugn, tyngre eldstad, lokaleldstäder, köksspisar)

318 kr 398 kr 312 kr 390 kr

Räddningstjänsten Östra Götaland har rätt att göra nödvändiga prisjusteringar utifrån aktuella kostnadsökningar enligt index. Kontrollera därför alltid www.rtog.se 
efter aktuell taxenivå.

FÖRSKOLA, ANNAN BARNOMSORG OCH FRITIDSHEM
Åtvidabergs kommun tillämpar maxtaxa. Uppräkning av avgiftsnivåer görs av förvaltningen årligen utifrån av Skolverket fastställt inkomsttak för maxtaxa. 

Fr.o.m. 1 januari 2022 är högsta avgiftsgrundande inkomst per månad 52 410 kr för hushåll.

Avgift tas ut för barnomsorg under 12 månader per år enligt nedanstående taxa (2022).

Vid beräkning av avgift ska yngsta barnet räknas som barn 1, näst äldsta barnet som barn 2 och så vidare. Från det fjärde barnet utgår ingen avgift.

Nedanstående belopp för 2023 är preliminära och en uppräkning sker efter Skolverket fastställt beloppet. Aktuellt belopp finns alltid att tillgå på kommunens 

webbplats.
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Förskola och annan barnomsorg 2023 2022

Barn 1 3 % av inkomsten Högst 1 572 kr per månad Högst 1 572 kr per månad

Barn 2 2 % av inkomsten Högst 1 048 kr per månad Högst 1 048 kr per månad

Barn 3 1 % av inkomsten Högst 524 kr per månad Högst 524 kr per månad

Barn 4 Ingen avgift

Från och med 1 september det år barnet fyller 3 år till och med 31 maj det år barnet fyller 6 år, betalas 70 % av ovanstående taxa, förutom perioden 1 juni till 31 
augusti, respektive år, då full taxa erläggs.

För barn placerade enligt Skollagen 8 kap. 7 § (barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd) medges avgiftsbefrielse för 15 timmar per 
vecka i vistelsetid.

För barn placerade enligt Skollagen 8 kap. 7 §, men med en vistelsetid överstigande 15 timmar per vecka erläggs avgift enligt ordinarie taxa, reducerat med 3/8.

Fritidshem
Avgift för barn på fritidshem:

Fritidshem 2023 2022

Barn 1 2 % av inkomsten Högst 1 048 kr per månad Högst 1 048 kr per månad

Barn 2 1 % av inkomsten Högst 524 kr per månad Högst 524 kr per månad

Barn 3 1 % av inkomsten Högst 524 kr per månad Högst 524 kr per månad

Barn 4 Ingen avgift

För barn placerade enligt skollagen kap 14, 5 §, debiteras avgift enligt ordinarie taxa.
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För barn placerade enligt skollagen kap 14, 6 § (barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd) medges avgiftsbefrielse för 10 timmar per
vecka i vistelsetid.

För barn placerade enligt skollagen kap 14, 6 §, men med en vistelsetid överstigande 10 timmar per vecka erläggs avgift enligt ordinarie taxa, reducerat med
3/8.

Ingen avgift tas ut för barn som endast behöver skolbarnsomsorg i väntan på skolskjuts.

VÅRD OCH OMSORG
Prisbasbelopp för 2023 är föreslaget till 52 500 kronor. Beloppen avrundas till närmaste krontal. Uppräkning av avgiftsnivåer görs av förvaltningen årligen
utifrån fastställt prisbasbelopp.

Typ av avgift Nivå - procent av
prisbasbeloppet (pbb)

2023 Nivå - procent av prisbasbeloppet (pbb) 2022

Hemtjänstavgift samt delegerad hemsjukvård 0,75% av pbb per timma 394 kr per
timma

0,75 % av pbb per timme 362 kr per
timme

Hemsjukvård, legitimerad personal 0,225 % av pbb per besök 118 kr per
besök, max 400

kr per månad

0,225 % av pbb per besök 109 kr per
besök, max 400

kr per månad

Utskrivning av intyg 100 kr per
intyg, inte i
maxtaxan

100 kr per intyg,
inte i maxtaxan

Anhörigstöd Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Avlösarservice 8 första timmarna per månad
avgiftsfritt, därefter debiteras
hemtjänsttaxa

394 kr per
timma från och

med 8,5 timmar

8 första timmarna per månad avgiftsfritt, därefter
debiteras hemtjänsttaxa

362 kr per
timme från och

med 8,5 timmar
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Ledsagning 0,75 % av pbb per tillfälle 394 kr per
tillfälle

0,75 % av pbb per tillfälle 362 kr per
tillfälle

Avgift för hemsändning av mat (matdistribution) 0,35 % pbb 184 kr per
månad

0,35 % av pbb 169 kr per
månad

Installation av trygghetslarm 550 kronor
(engångsavgift)

450 kronor
(engångsavgift)

Trygghetslarm 0,589 % av pbb per månad 309 kr per
månad

0,59 % av pbb per månad 284 kr per
månad

Extra larmknapp 0,245 % av pbb per månad 129 kr per
månad

0,245 % av pbb per månad 118 kr per
månad

Ersättning skadad/förlorad utrustning Enligt kommunens
självkostnadspris till leverantör

Enligt kommunens självkostnadspris till leverantören

Avgift för tillfällig vistelse i särskild boendeform
enligt SoL

0,15 % av pbb per dygn 79 kr per dygn 0,15 % av pbb per dygn 72 kr per dygn

Dagverksamhet Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Omsorgsavgift särskilt boende (Pbb x 0,5392)/12 0-2359 kr per
månad

(Pbb x 0,5392)/12 0 - 2 170 kr per
månad

Maxtaxa inom särskilt boende där
boendekostnaden inte kan fastställas som hyra

(Pbb x 0,5539)/12 2423 (Pbb x 0,5539)/12 2 229 kr

Missbruksvård Enligt 6 kap 1 § SoF 80 kr per dygn Enligt 6 kap 1 § SoF 80 kr per dygn

Matlåda SoL 0,124 % av pbb 65 kr per lunch 0,124 % av pbb 60 kr per lunch

Lunch + fika i dagverksamhet SoL 0,1522 % av pbb per dag 80 kr per dag 0,1522 % av pbb per dag 74 kr per dag

Heldygnskost i särskilt boende 8,678 % av pbb per månad 4556 kr per
månad

8.678 % av pbb per månad 4 191 kr per
månad

Heldygnskost vid korttidsvistelse 0,267 % av pbb per dygn 140 kr per dygn 0,267 % av pbb per dygn 129 kr per dygn

Lunch daglig verksamhet LSS 0,1245% av pbb per styck 65 kr styck

Frukost/Kvällsmat Gruppbostad LSS 0,042% av pbb per styck 22 kr styck

Mat Gruppbostad LSS 0,096% av pbb per styck 49 kr styck
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Fika Gruppbostad LSS 0,02% av pbb per styck 11 kr styck

Transport av avliden Kommunens självkostnad enligt
avtal med
begravningsentreprenör

Kommunens självkostnad enligt avtal med
begravningsentreprenör

Dödsboförvaltning 0,642 % av prisbasbelopp 337 kr per
timma + moms

0,642 % av pbb 310 kr per
timme + moms

HJÄLPMEDEL INOM HEMSJUKVÅRD
Följande taxor gäller för hjälpmedel inom hemsjukvården. Priset avser en krycka/käpp, i de allra flesta fall behövs två kryckor/käppar. Priserna följer
självkostnaden enligt avtal med Region Östergötland.

Hjälpmedel 2023 2022

Stödkäpp 100 kr 100 kr

Kryckkäpp enkel 100 kr 100 kr

Kryckkäpp, annan 200 kr 200 kr

Underarmskrycka och RA-krycka 200 kr 450 kr

Krycka axillar 200 kr 550 kr

Stödstrumpa 100 kr 125 kr
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PEDAGOGISKA MÅLTIDER
Avgifter för pedagogiska måltider inom barn och utbildning och LSS samt avgifter för lunch i skolrestaurang, övrig personal.

Pedagogisk måltider Förskola skola fritidshem 25kr

Pedagogiska måltider LSS 25kr

Lunch skolrestaurang övrig personal 50kr

BIBLIOTEK
Gemensamma avgifter för Östgötabiblioteken.

Ersättning för förkomna media 2023 2022

Förlorat lånekort 10 kr 10 kr

Barnbok 100 kr 100 kr

Vuxenbok 300 kr 300 kr

Pocketbok 100 kr 100 kr

Ljudbok, barn 100 kr 100 kr

CD, musik 150 kr 150 kr

Ljudbok, vuxen 300 kr 300 kr

Tidskrift per nummer 50 kr 50 kr

Tidskrift, hel årgång Prenumerationspris Prenumerationspris

DVD-film; högsta av Återanskaffningspris 400 kr 400 kr
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TV- och PC-spel; högsta av Återanskaffningspris 400 kr 400 kr

Språkkurs Återanskaffningspris Återanskaffningspris

Dyra och svårersättliga media Återanskaffningspris Återanskaffningspris

Kopiering och utskrifter Inklusive moms Inklusive moms

A4, svartvit 2 kr per sida 2 kr per sida

A3 eller dubbel A4, svartvit 3 kr per sida 3 kr per sida

A4, färg 5 kr per sida 5 kr per sida

A3 eller dubbel A4, färg 7 kr per sida 7 kr per sida

A3 dubbel, färg 10 kr per sida

FIBERANSLUTNING
Avgift för anslutning av byggnad till det kommunala fibernätet, inklusive moms. Kund ansvarar själv för grävning mellan hus till anvisad anslutningspunkt.
Eventuellt internt fastighetsnät hos kund offereras ej.

Under pågående projekt på landsbygd 2023 2022

Anslutning av enbostadshus 11 995 kr 11 995 kr

Anslutning av större flerbostadshus Offereras enligt principen; 11 995 kr, därefter offert för
nästkommande lägenheter utöver första lägenheten

Offereras enligt principen; 11 995 kr, därefter offert för
nästkommande lägenheter utöver första lägenheten

Anslutning av företag Offert Offert

Efter avslutade projekt på landsbygd och i tätort

Anslutning av enbostadshus 24 900 kr 24 900 kr
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Anslutning av flerbostadshus Offereras enligt principen; 24 900 kr, därefter offert för
nästkommande lägenheter utöver första lägenheten.

Offereras enligt principen; 24 900 kr, därefter 15 000 kr per
lägenhet utöver utöver första lägenheten.

Anslutning av företag Offert Offert

LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR

Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar debiteras enligt nedan taxa.

2023 2022

Föreningstaxa
per timme (F)

Normaltaxa
per timme (N)

Match/ Tävling/
Arrangemang

(FN)

Föreningstaxa
per timme (F)

Match/ Tävling/
Arrangemang
(FN)

Normaltaxa
per timme (N)

Föreningstaxa
per timme (F)

Normaltaxa
per timme (N)

Match/ Tävling/
Arrangemang

(FN)

Föreningstaxa
per timme (F)

Match/ Tävling/
Arrangemang

(FN)

Normaltaxa
per timme (N)

Gymnastiksalar

Björsäters Gymnastiksal 60 kr 130 kr 90 kr - 60 kr 120 kr 90 kr -

Grebo Gymnastiksal 90 kr 180 kr 130 kr - 90 kr 170 kr 130 kr -

Långbrottshallen 80 kr 160 kr 110 kr - 80 kr 140 kr 110 kr -

Åtvidabergs Sporthall

A-hallen 100 kr 200 kr 150 kr - 100 kr 200 kr 150 kr -

B-hallen 60 kr 130 kr 100 kr - 60 kr 120 kr 100 kr -
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C-hallen 60 kr 130 kr 100 kr - 60 kr 120 kr 100 kr -

D-hallen 60 kr 120 kr 100 kr - 60 kr 120 kr 100 kr -

Omklädningsrum, Gratis vid
bokning tillsammans med hall

130 kr - 130 kr - 130 kr - 130 kr -

Konferensrum (endast förening) 0 kr - - - 0 kr - - -

Kök/servering/kiosk, Kan endast
bokas i samband med
hallbokning

0 kr - 0 kr - 0 kr - 0 kr -

Navet 60 kr 120 kr - -

Tennishallen 80 kr 160 kr - - 80 kr 160 kr - -

Edberga Idrottsfält

5-personers 30 kr 50 kr 50 kr -

7-personers 40 kr 80 kr 110 kr -

9-personers 40 kr 160 kr 110 kr -

11-personers 80 kr 160 kr 240 kr -

Edberga 1, Friidrottsanläggning 100 kr 100 kr 100 kr -

Edberga 1, 9-manna 40 kr 160 kr 110 kr -

Edberga 1, 11-manna 80 kr 160 kr 240 kr -

Edberga 1, Friidrottsanläggning 100 kr 100 kr 100 kr -

Edberga 2, 7-manna (2a) 40 kr 80 kr 110 kr -

Edberga 2, 7-manna (2b) 40 kr 80 kr 110 kr -

Edberga 2, 9-manna 40 kr 160 kr 110 kr -

Edberga 2, 11-manna 80 kr 160 kr 240 kr -

Edberga 3, 7-manna 40 kr 80 kr 110 kr -

Edberga 4, 5-manna 30 kr 50 kr 50 kr -

Kanonvallen, 11-manna 80 kr 160 kr 240 kr -
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Alléskolan, 5-manna 30 kr 50 kr 50 kr -

Kopparvallen (fotboll) 650 kr 1 500 kr 650 kr 1 500 kr 650 kr 1 500 kr 650 kr 1 500 kr

Vid matcharrangemang står
bokande förening för eventuella
kringkostnader, till exempel städ.

Kopparvallen (isbana) 650 kr 1 500 kr 650 kr 1 500 kr 650 kr 1 500 kr 650 kr 1 500 kr

Vid matcharrangemang står
bokande förening för eventuella
kringkostnader, till exempel städ.

Konferenslokaler
Konferenslokaler debiteras enligt nedan taxa.

2023 2022

Föreningstaxa
per timme (F)

Normaltaxa
per timme (N)

Kr per tillfälle Föreningstaxa
per timme (F)

Normaltaxa
per timme (N)

Kr per tillfälle

Företagsparken Facetten

Facetten Lilla 120 kr 300 kr - 120 kr 300 kr -

Facetten Stora 200 kr 550 kr - 200 kr 550 kr -

Facetten Lilla, heldag - - 1 200 kr - - 1 200 kr

Facetten Stora, heldag - - 2 600 kr - - 2 600 kr

Kulturhuset

A-sal 200 kr - - 200 kr - -

B-sal 120 kr - - 120 kr - -

A-sal, heldag - - 2 600 kr - - 2 600 kr

B-sal, heldag - - 1 200 kr - - 1 200 kr
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A-sal, halvdag - - 1 800 kr - - 1 800 kr

B-sal, halvdag - - 800 kr - - 800 kr

Kök, ingår vid bokning av annan
sal

- - - - - -

Mässen 200 kr 500 kr - 200 kr 500 kr -

Mässen, heldag - - 2 500 kr - - 2 500 kr

Mässen, halvdag - - 1 800 kr - - 1 800 kr

Bibliotekets konferenslokal Kostnadsfritt för
föreningar i
Åtvidabergs
kommun

- - Kostnadsfritt för
föreningar i
Åtvidabergs
kommun

- -

Bibliotekets övriga ytor Kostnadsfritt för
föreningar i
Åtvidabergs
kommun

- - Kostnadsfritt för
föreningar i
Åtvidabergs
kommun

- -

Åtvidabergs folkpark 750 kr 1 500 kr 750 kr 1 500 kr

Torghandel/Marknader
Taxa för torghandel/marknad enligt nedanstående tabell, tillägg för ev. elanslutning.

2023 2022

Torghandel Årstaxa Kr per tillfälle Årstaxa Kr per tillfälle

Plats 3 x 3 meter Ej bokningsbar 0 Ej bokningsbar 0

Plats 3 x 6 meter 2 200 kr 150 kr 2 200 kr 150 kr

Plats 3 x 9 meter 3 300 kr 200 kr 3 300 kr 200 kr

Plats 3 x 12 meter 4 400 kr 250 kr 4 400 kr 250 kr
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Marknadsplats 100 kr per
meter

Kostnadsfritt för
föreningar,
politiska partier,
skolklasser/UF-
företag

100 kr per
meter

Kostnadsfritt för
föreningar,
politiska partier,
skolklasser/UF-
företag

El

10 amp 100 kr per
meter

100 kr per
meter

16/32 amp 2 200 kr 300 kr per plats 2 200 kr 300 kr per plats

FÄRDTJÄNSTRESOR
Färdtjänstresor inom kommunen följer de av regionen beslutade biljettpriserna.

Kr per tillfälle 2023 2022

Zon 1: 0-25 km 35 kr 35 kr

Zon 2: 25,1 km och längre 50 kr 50 kr

UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS
Vill man nyttja allmän plats och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med det ändamål platsen upplåtits för, behöver man alltid ansöka om
tillstånd hos polismyndigheten enligt ordningslagen. Åtvidabergs kommun får då yttra sig om skötsel debitera och ta med beslutad taxa för nyttjande av
platsen. Följande taxor gäller för upplåtelse på allmän plats.
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Försäljning, kommersiellt ändamål 2023 2022

Upplåtelse för uteservering, Zon 1, Åtvidabergs Centrum 75kr/m2 per månad, min 500kr 75kr/m2 per månad, min 500kr

Upplåtelse för uteservering, Zon 2, Övriga områden 50kr/m2 per månad 50kr/m2 per månad

Upplåtelse av Stortorget, Gamla Torget 2 000 kr/dag 2 000 kr/dag

Evenemang, mötestält, sammankomster

Offentlig tillställning, konserter etc. med inträde 1 500kr/ dag 1 500kr/ dag

Upplag, uppställning och byggarbetsplatser

Containers, skylift, rullställningar, Byggställning, mobilkranar, etc. Dag 1: ingen avgift Dag 1: ingen avgift

Dag 2-6: 100kr/dag Dag 2-6: 100kr/dag

Dag >7: 200kr/dag Dag >7: 200kr/dag

Ny tillkommande taxa är upplåtelse på Stortorget som omfattar de dagar som det inte är torghandel.
2023

Upplåtelse av allmän plats och offentlig tillställning på Stortorget
(ej torghandel dagar)

Kr per dag

Plats 3 x 6 meter 150 kr

Plats 3 x 9 meter 200 kr

Plats 3 x 12 meter 250 kr
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Centrumzon 1
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KULTURSKOLA
För kulturskolan är avgiften 500 kr per kurs och avser en termin. Samma som föregående år

BYGGLOV
Taxan tillämpas för Bygg- och miljönämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående.Taxan
har en helt ny struktur varför inte jämförelse kan anges.

A Taxetabeller för lov, anmälan mm

För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se kommunens
taxebestämmelser.

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet förhandsbesked eller
sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre
plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område:Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer som
ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2009.

Debiteras med en timtaxa på 972 kronor/timme för 2023.
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A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår även
tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga och
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.

Planenligt/positivt förhandsbesked
(- 50% max en huvudbyggnad)

16 378 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 17 788 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 21 724 kr

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I ärendetypen ingår
även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan
som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt/positivt förhandsbesked
(- 50% max en huvudbyggnad)

13 730 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 14 702 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 17 618 kr

A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 9 599 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 10 741 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 9 599 kr

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 4 447 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 5 686 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 4 447 kr

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 9 210 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 10 376 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 9 720 kr

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 4 471 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 5 686 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 4 957 kr

A 1.19 Ändring, (tak/fasad mm) med tekniskt samråd Planenligt 3 110 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 4 131 kr
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A 1.21 Utanför planlagt område 2 624 kr

A 1.22 Ändring,(tak/fasad mm) utan tekniskt samråd Planenligt 2 138 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 3 645 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 2 138 kr

A 1.25 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan
(gruppbebyggelse)

50% av full avgift

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

Ärendetyp Avgift

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 24 786 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 26 924 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 28 382 kr

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 19 683 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 21 821 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 23 279 kr

A 2.7 Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 24 786 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 26 924 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 28 382 kr

A 2.10 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 25 515 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 27 605 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 29 160 kr

A 2.13 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt 25 758 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 27 896 kr
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A 2.15 Utanför planlagt område 29 354 kr

A 2.16 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 6 610 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 8 456 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 6 998 kr

A 2.19 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 4 374 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 6 197 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 4 739 kr

A 2.22 Tillbyggnad >50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 12 199 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 14 045 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 12 587 kr

A 2.25 Fasadändring, med tekniskt samråd (kulturhistoriska byggnader) Planenligt 6 440 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 8 384 kr

A 2.27 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 4 010 kr

A 2.28 Avviker från detaljplan 5 954 kr

A 2.29 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt Timdebitering

A 2.30 Avviker från detaljplan Timdebitering

A 2.31 Utanför planlagt område Timdebitering

A 2.32 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt Timdebitering

A 2.33 Avviker från detaljplan Timdebitering

A 2.34 Utanför planlagt område Timdebitering

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp Avgift
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A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan 2 916 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan 4 860 kr

A 3.3 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra två eller flera skyltar eller ljusanordningar med liten omgivningspåverkan 3 888 kr

A 3.4 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra två eller flera skyltar eller ljusanordningar med stor omgivningspåverkan 5 832 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, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor

Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för
väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar
för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Timdebitering

A 4.6 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 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och
transformatorstationer)

Ärendetyp Avgift

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller
plank, 0-30m Planenligt

2 430 kr
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A 5.2 Avviker från detaljplan 3 402 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 3 402 kr

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller
plank, >30m

Planenligt 3 159 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 4 131 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 4 131 kr

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, 1-5 platser

Planenligt 2 916 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 3 888 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 3 888 kr

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, > 5 platser

Planenligt 3 645 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 4 617 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 4 617 kr

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
transformatorstation

Planenligt 3 888 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 4 860 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 4 860 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 50% av full avgift

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp Avgift

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 50% av full avgift
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 6 075 kr

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 2 309 kr

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

5 589 kr

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

2 795 kr

A 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 6 075 kr

A 8.6 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 159 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 1 288 kr

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, flerbostadshus och lokaler 4 617 kr

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, en- och tvåbostadshus 1 823 kr

A 8.10 Installation av VA eller väsentlig ändring badrum flebostadshus 4 253 kr

A 8.11 Installation av VA eller väsentlig ändring badrum övriga byggnader 2 114 kr

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, en- och tvåbostadshus 2 114 kr

A 8.14 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 PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med
tekniskt samråd

Timdebitering

A 8.15 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 PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan
tekniskt samråd

Timdebitering

A 8.16 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 9 113 kr

A 8.17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 4 739 kr

A 8.18 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd
(attefallshus i form av komplementbyggnad)

3 645 kr
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A 8.19 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd
(attefallshus i form av komplementbyggnad)

3 159 kr

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt
samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

4 423 kr

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt
samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

3 937 kr

A 8.22 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

3 159 kr

A 8.23 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

2 673 kr

A 8.24 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd
(attefallstillbyggnad)

3 159 kr

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan tekniskt samråd
(attefallstillbyggnad)

2 673 kr

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd
(attefallstakkupa)

4 131 kr

A 8.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd
(attefallstakkupa)

2 673 kr

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 6 561 kr

A 8.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 6 075 kr

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 5 346 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 3 402 kr
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A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 5 225 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 3 281 kr

A 11 Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift

A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 9 720 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 11 664 kr

A 12 Villkorsbesked

Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

A 14 Ytterligare tids- och/eller kostnadskrävande åtgärder vid genomförandet i ärenden om bygg-, rivnings- och markåtgärder

Ärendetyp Avgift

A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 1 458 kr
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A 15 Upprättande av förenklad nybyggnadskarta

Ärendetyp Avgift

A 15.1 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm Inom planlagt område Timdebitering

A 15.2 Utanför planlagt område Timdebitering

A 15.3 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm Inom planlagt område Timdebitering

A 15.4 Utanför planlagt område Timdebitering

A 15.5 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Inom planlagt område Timdebitering

A 15.6 Utanför planlagt område Timdebitering

A 16 Utstakning

Ärendetyp Avgift

A 16.1 Nybyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning Timdebitering

A 16.2 Finutstakning Timdebitering

A 16.3 Tillbyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning Timdebitering

A 16.4 Finutstakning Timdebitering

A 16.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första Grovutstakning Timdebitering

A 16.6 Finutstakning Timdebitering

A 16.7 Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle Timdebitering

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

I enlighet med
tillämplig tabell
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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 Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19 Avslag

Ärendetyp Avgift

A 19.1 Avslag Avgift tas ut för
nedlagt arbete i

enlighet med
tidsuppskattningen

för tillämplig
ärendetyp

A 20 Avskrivning

Ärendetyp Avgift

A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för
nedlagt arbete i

enlighet med
tidsuppskattningen

för tillämplig
ärendetyp

A 21 Avvisning

Ärendetyp Avgift
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A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för
nedlagt arbete i

enlighet med
tidsuppskattningen

för tillämplig
ärendetyp

A 22 Prövning av strandskyddsdispens

Ärendetyp Avgift

A 22.1 Normal, komplicerad och/eller omfattande prövning 11 178 kr

A 22.2 Enklare prövning, utan platsbesök 7 290 kr

PLAN
Taxa för planarbete och planbesked tas ut enligt vad som föreskrivs i de administrativa föreskrifterna. För beräkning av avgifterna används prisbasbelopp
(PPB) och milliprisbasbelopp (mPPB).

2023 2022

PBB 52 500 kr 48 300 kr

mPPB 52,50 kr 48,30 kr
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MILJÖ
Dessa taxor gäller för miljökontorets prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet.

2023 2022

Timtaxa Timtaxa

Miljöbalken 920 kr 907 kr

Strålskydd 920 kr 907 kr

Tobak 920 kr 907 kr

Receptfria läkemedel 920 kr 907 kr

Livsmedel 1 020 kr 1 009 kr

RENHÅLLNING

Avgifter för boende i villor och fritidshus
Grundavgift 1 060 kr/år för villor (enfamiljshus) respektive 848 kr/år för fritidshus ingår i årsavgiften i tabell 1 nedan.
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Tabell 1: Villor hämtning året om samt fritidshus hämtning perioden v18-v41

2023 2022

Årsavgift

Villor hämtning året runt, 190 l 1 gång/14 dag 3 345 kr 3 005 kr

Villor hämtning året runt, 370 l 1 gång/14 dag 5 455 kr 4 848 kr

Fritidshus, hämtning perioden v18-v41, 190 l 1 gång/14 dag 2 025 kr 1 835 kr

Avgift för flerfamiljshus och verksamheter
Tabell 2: Flerfamiljshus och verksamheter, hämtning året om

2023 2022

Årsavgift
exkl. moms 190 l 370 l

Underjords-
behållare 5 m3 190 l 370 l

Underjords-
behållare 5 m3

1 gång/vecka - 7 824 kr 81 240 kr - 6 910 kr 73 800 kr

2 ggr/vecka - 14 752 kr - - 12 970 kr -

1 gång/14 dag 2 676 kr 4 364 kr 40 120 kr 2 404 kr 3 878 kr 36 855 kr
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Avgift för fettavskiljare
Tabell 3: Fettavfall från fettavskiljare

2023 2022

Avgift exkl. moms
Grundavgift

för hämtning Avgift
Grundavgift

för hämtning Avgift

Avskiljare/tank 1 760 kr 850 kr 1 500 kr 850 kr

Övriga avgifter
Tabell 4: Övriga avgifter

2023 2022

Kärltvätt 300 kr 300 kr

Egen extra säck på högst 160 l och max 15 kg i samband med ordinarie hämtning 150 kr 150 kr

Extra tömning av kärl vardagar 500 kr 500 kr

Hämtning av grovavfall mot avgift

1 260 kr fast
framkörningsav

gift/tillfälle
Rörlig avgift

360 kr/m³

1 185 kr fast
framkörningsav

gift/tillfälle
Rörlig avgift

340 kr m³

Hämtning av latrin (permanentboende) 15 600 kr 11 375 kr

Hämtning av latrin (fritidsabonnemang) 600 kr/kärl 450 kr/kärl
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Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fosforfilter
Tabell 5: Tömning av slamavskiljare, sluten tank , samt minireningsverk

2023 2022

Tömningsavgift 0-3,0 3,0-6,0

> 6 m3 pris per
tillkommande

m3 0-3,0 3,0-6,0

> 6 m3 pris per
tillkommande

m3

Slamavskiljare 1 080 kr 1 375 kr 300 kr 980 kr 1 250 kr 300 kr

Sluten tank 1 320 kr 1 640 kr 300 kr 1 200 kr 1 490 kr 300 kr

Minireningsverk 1 320 kr 2 055 kr 300 kr 1 200 kr 1 870 kr 300 kr

Tillägg för extra hämtning inom
24 timmar (Vardagar) 1 300 kr 1 100 kr

Tillägg för extra hämtning inom
10 dagar (Vardagar) 650 kr 550 kr

Övriga avgifter
Tabell 6: Övriga avgifter

2023 2022

Tjänst Avgift Avgift

Extra arbeten i samband med tömning 1 265 kr/tim 1 165 kr/tim

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske 640 kr 550 kr

Lyft av tungt lock eller längre slangdragning (slangdragning > 20 m) 600 kr 525 kr
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Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid 600 kr 525 kr

Vid beställning av tömning av större reningsverk med slamvolym > 12 m3 utgår timtaxa enligt tabell 6 samt en behandlingsavgift på 240 kr/m3.

Fosforfilter, ordinarie tömning
Tömning och behandling, filtermassa 3 100 kr/tillfälle.
Vid budad hämtning inom 10 dygn tillkommer 600 kr/tillfälle

VATTEN OCH AVLOPP

Anläggningsavgifter

För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift enligt punkt 5.1 i de administrativa
föreskrifterna. Avgift utgår per fastighet med:

2023 2022

Utan moms Med moms Utan moms Med moms

a) avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dag- och
dränvattenavlopp från fastighet

36 500 kr 45 625 kr 36 500 kr 45 625 kr

b) avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för
vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

36 500 kr 45 625 kr 36 500 kr 45 625 kr
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c) avgift per m2 tomtyta 27 kr 33,75 kr 27 kr 33,75 kr

d) avgift per lägenhet 19 440 kr 24 300 kr 19 440 kr 24 300 kr

e) grundavgift för bortledande av
dag- och dränvattenavlopp från fastighet, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för dag- och dränvattenavlopp från fastighet
upprättats.

12 775 kr 15 969 kr 12 775 kr 15 969 kr

För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift enligt punkt 6.1 i de administrativa föreskrifterna. Avgift utgår per fastighet med

2023 2022

Utan moms Med moms Utan moms Med moms

a) avgift avseende framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp och dag- och dränvattenavlopp från fastighet

36 500 kr 45 625 kr 36 500 kr 45 625 kr

b) avgift avseende upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dag-
och dränvattenavlopp från fastighet

36 500 kr 45 625 kr 36 500 kr 45 625 kr

c) avgift per m2 tomtyta 41,34 kr 51,67 kr 41,34 kr 51,67 kr

d) grundavgift för bortledande av dag- och dränvattenavlopp från
fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för dag- och dränvattenavlopp från fastighet
upprättats.

12 775 kr 15 969 kr 12 775 kr 15 969 kr

För allmän platsmark utgår i enlighet med 9§ i de administrativa föreskrifterna följande anläggningsavgift:

2023 2022
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Avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning Utan moms Med moms Utan moms Med moms

Allmän platsmarkhållare för väg 20 kr 25 kr 20 kr 25 kr

I de administrativa bestämmelserna för taxor och avgifter framgår ytterligare bestämmelser om hur avgiften fördelas vid särskilda
omständigheter samt för obebyggda fastigheter.

Brukningsavgifter

För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift enligt de administrativa föreskrifternas § 14. I de administrativa bestämmelserna
framgår ytterligare bestämmelser om hur avgiften fördelas vid särskilda omständigheter.

Avgift utgår per fastighet med:

2023 2022

Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms

a) Fast avgift per år 2 736 kr 3 420 kr 2 736 kr 3 420 kr

b) avgift per m3 levererat vatten 17,36 kr 21,70 kr 17,36 kr 21,70 kr

c) avgift per år och lägenhet för bostads fastighet och därmed
jämställd fastighet

1 776 kr 2 220 kr 1 776 kr 2 220 kr

d) Tomtyteavgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för
annan fastighet

122,00 kr 153,00 kr 122,00 kr 153,00 kr

e1) Dagvattenavgift för småhusfastighet per år 343,00 kr 429,00 kr 343,00 kr 429,00 kr

e2) Dagvattenavgift per år och m2 tomtyta för bostadsfastighet
och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet

0,38 kr 0,48 kr 0,38 kr 0,48 kr
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För allmän platsmark utgår i enlighet med 15 § i de administrativa föreskrifterna följande brukningsavgift:

2023 2022

Utan moms Med moms Utan moms Med moms

avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,54 kr 0,68 kr 0,54 kr 0,68 kr

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter enligt de administrativa föreskrifternas § 18:

2023 2022

Utan moms Med moms Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr

Uppsättning av vattenmätare 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr

Avstängning av vattentillförsel 425 kr 530 kr 425 kr 530 kr

Påsläpp av vattentillförsel 425 kr 530 kr 425 kr 530 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

640 kr 800 kr 640 kr 800 kr

Undersökning av vattenmätare 1 600 kr 2 000 kr 1 600 kr 2 000 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 1 060 kr 1 325 kr 1 060 kr 1 325 kr

Förgäves besök 425 kr 530 kr 425 kr 530 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp.
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