
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

  Drift-och servicenämnden 

Tid Plats
 09:30-12:00 KC Sottern, Kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Johanna Axelström, Bygglovsinspektör
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Bisera Cajo, Tf fastighetschef
Said Nor, Byggnadsingenjör
Fredrik Brenkle, Gatuingenjör
Hadil Asaad, Planeringsingenjör
Therese Lindh, Dataskyddssamordnare

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Elisabeth Sandberg (S)
Leif Hermansson (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Andreas Zakrisson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Joakim Rosén (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Conny Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Ulf Ström (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Conny Larsson 

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

2 -  (19/DOS/18) Föredragande Johanna Axelström 
09:35

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har ansvar för att bedriva tillsyn om det finns anledning att tro att någon 
inte följer plan- och bygglagen. Fastighetsägare ansvarar för att byggnader som står på den 
egna fastigheten är i vårdat och underhållet skick. De tekniska egenskaperna som en byggnad ska 
ha står i 8 kap 4§ PBL. Det kan handla om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand eller att 
byggnaden är säker i övrigt att använda. Skyldigheten att hålla sin byggnad i vårdat skick beskrivs i 8 
kap 14§ PBL, och detta gäller även om fastighetsägaren inte själv bor på adressen. Fastighetsägare 
har även ansvar för hur tomten sköts.

Det finns ett givet lov på den aktuella fastigheten. Skrivelse har kommit in från ägaren för ca 3,5 
veckor sedan. Nu ska arbetet dra igång igen. Ett lokalt träföretag ska göra i ordning. Även 
om fastighetsägaren har ett lov så kan det föreläggas om åtgärd, och åtgärd inom viss tidsram kan 
krävas. Byggnadsinspektör ska ta kontakt med fastighetsägaren för att se vad som kommer att 
hända framöver, även det som inte syns.

Nuvarande ägare köpte fastigheten i februari 2018, bygglovet blev beviljat i oktober och 
startbesked beviljades i januari i år. Bygglovet gäller i fem år, och byggnationen har påbörjats. Från 
det att den nuvarande ägaren tog överfastigheten har en hel del hänt.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

3 - Indexreglering av taxa för bygglov och 
strandskyddsdispens (19/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:45

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 §115 om ny taxa för bygglov och strandskydd. Taxan 
började gälla 1 januari 2019. Drift- och servicenämnden fick vid beslut delegation på att årligen 
besluta anpassa de i taxan antagna avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal 
verksamhet enligt publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkning är 
oktober månad 2018.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att indexuppräkna handläggningskostnaden per timme från 838 
kr för 2019 till 865 kr för 2020. Detta ger en ökning med 3,20 %. dvs 27 kr.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse indexreglering
 §115 KF Taxa för bygglov och strandskydd 2018-10-24
 Taxa för bygglov och strandskyddsdispens
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

4 - Plan för fastighetsunderhåll (19/DOS/78) Föredragande Bisera Cajo och Said No  
09:55

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen redovisar status för planerade åtgärder under 2019. En del av de framtida 
planerade projekten kan bli akuta och då behövs åtgärder omgående. Planeringen löper dock på 
och det som inte utförts i år läggs in i planeringen för nästa år. Redovisning ges även av det 
planerade underhållet på kommunens fastigheter för 2020. 

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

5 - Information om rivning av några av 
kommunens fastigheter av varierande slag 
(19/DOS/78)

Föredragande Bisera Cajo och Said No  
10:05

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen har genomfört en inventering och en del fastigheter i kommunens ägo är 
inte till gagn för en sund fastighetsförvaltning. Fastighetsavdelningen föreslår därför att 
riva byggnader som är olämpliga att bevara och där det kulturhistoriska värdet av bevarandet inte 
överväger.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

6 - Information om status vid kommunens 
fastigheter avseende radon (19/DOS/78)

Föredragande Bisera Cajo och Said No  
10:15

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har undersökt radonet i sina fastigheter kontinuerligt sedan tidigt 90-tal. Det 
har genomförts en hel del åtgärder och det har gjorts nya mätningar efter det. Åtgärder och 
mätningar finns dokumenterade. Senaste mätningen gjordes 2014. De gränsvärden som 
rekommenderas att inte överstiga är 200 Bq/m3. 

Nya fastigheter bör mätas efter ca 1 år och mätningar behöver fortsättningsvis göras var tionde år.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

7 - Brounderhåll status, utfört i år och 
planerade åtgärder (19/DOS/120)

Föredragande Fredrik Brenkle 10:25

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har ett sextiotal broar runt om i kommunen, ca 45 stycken i Hallsbergs tätort 
och ett 20-tal i kransorterna. Dessa behöver kontrolleras och underhållas för att säkerheten ska 
kunna upprätthållas. Broarna finns sedan några år tillbaka registrerade i programmet BatMan, där 
kontroller och status också rapporteras in efter hand. En kontrollplan kan sedan genereras ur 
systemet. Kontrollplanen för kommunens broar redovisas, avseende utförda och kommande 
nödvändiga åtgärder.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

8 - Information om arbetet med 
parkeringsövervakning i kommunen 
(19/DOS/96)

Föredragande Fredrik Brenkle 10:35

Ärendebeskrivning

Gatu- och trafikingenjören informerar om det samarbete gällande parkeringsövervakning som 
Hallsbergs kommun har med Örebro kommun.

Målsättningen med parkeringsövervakningen är att ge så få parkeringsanmärkningar som möjligt 
men att så många som är nödvändigt ska utfärdas. Parkeringsvakterna ska vara på rätt plats vid rätt 
tid, arbeta i förebyggande syfte och ge en god service till de som bor och vistas i kommunen. 
Parkeringsövervakning skall i första hand betraktas som en  servicefunktion. Arbetet 
följer  Hallsbergs kommuns riktlinjer och taxor. De viktigaste anledningarna till 
parkeringsövervakningen är att skapa trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

9 - Ortsbesök 2019, redovisning av ärenden, 
planerade och utförda åtgärder (19/DOS/29)

Föredragande Hadil Asaad 10:50

Ärendebeskrivning

I drift- och servicenämndens mål står att förvaltning och nämnd ska utveckla samarbete, inflytande 
och lokalt engagemang i varje kommundel. Nämnden har därför infört att representanter från 
nämnd och förvaltning besöker varje tätort en gång per år, och då träffar lokala intressegrupper.

Det är nämnden som avgör vilka intressegrupper som ska bjudas in till varje ortsbesök.

Ett förslag till planering för 2020 finns där datum, tid och ort är inbokade.

Planeringsingenjören redovisar en strukturerad uppställning där objekt, åtgärd, ansvarig och tidplan 
tydligt framgår. Även avslutade objekt finns med.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

10 - Budget 2020 och flerårsplan 2021-2024 
inkl. VA-taxa 2020 (19/DOS/63)

Föredragande Ingalill Nilsson 11:05

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tidigare redovisat identifierade behov av ramförstärkningar och satsningar under 
2020 – 2024. Tonvikten har legat på identifierade behov 2020.

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med förvaltningen tagit fram en budget för 2020 och och 
flerårsplan 2021-2024, inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

VA-taxan föreslås oförändrad jämfört med 2019 på grund av överskott på 
resultatutjämningsfonden. Ett beslut om att slopa indexhöjningen krävs och beslutas nu i samband 
med budget.

Drift- och servicenämnden beslutade vid senast nämndmötet att återremittera ärendet och vissa 
ändringar har nu gjorts i dokumentet.

Beredningsutskottet behandling av ärendet  

Beredningsutskottet framförde ett önskemål om en tydligare skrivning i en av indikatorerna 
angående matsvinn.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar anta DOS budget för 2020, flerårsplan 2021-2024 och att 
indexhöjningen av VA-taxan slopas för 2020.

Beslutsunderlag 
 Mal och budget 2020-2022 ny 2 inkl vht nivå (Drift- och servicef) nämnd rev
 VA-Taxa 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

11 - Ekonomisk rapport oktober 2019 
(19/DOS/24)

Föredragande Ingalill Nilsson 11:20

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för 
oktober 2019.
Tabellen visar en prognos till årets slut och en eventuell avvikelse mot budget per 31 december. I 
tabellen finns också månadens utfall som kan ge en viss information om hur dagens läge är jämfört 
mot årets budget. Alla verksamheterna har inte periodiserats på lika 12-delar utan har en budget 
som fördelas olika under årets tolv månader på grund av säsongsarbeten som  till exempel snö- och 
halkbekämpning under vintern och gräsklippning under sommaren. 
Under avgiftskollektivet periodiseras bland annat våra VA-intäkter som kommer varannan månad. 
Vid dragningen på sammanträdena informeras om månadens ekonomiska utfall med hänsyn till 
periodiseringar och avvikelser som ekonomiavdelningen vid denna tidpunkt har kunskap om, för att 
visa ett så rättvisande utfall för perioden som möjligt.
Bostadsanpassningen visar ett underskott på 800 tkr som vår förvaltningen idag inte ser ut att 
kunna klara inom den befintliga ramen.
Även Miljö ser ut att sluta på ett underskott på 500 tkr per sista december. Men ett överskott på 
Bygglov där ett större antal ansökningar än normalt har kommit in, gör att dessa två verksamheter 
tillsammans beräknas sluta på ett utfall inom ram till årets slut. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet 

Drift- och servicenämndens beredningsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till 
nämnden presentera förslag på åtgärder för att komma inom ram vid årets slut.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten för oktober 2019

Beslutsunderlag 
 Skatt Total 201910
 VA Total 201910
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

12 - Information från 
dataskyddssamordnarna (19/DOS/75)

Föredragande Susanne Naeslund och 
Therese Lindh 11:30

Ärendebeskrivning

Inom kommunen är varje nämnd en egen myndighet vilket betyder att det är varje nämnd som är 
ansvarig för sin verksamhet och därmed även för att verksamheten följer kraven i 
Dataskyddsförordningen. Det kallas för att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som förekommer i verksamheten. Varje nämnd måste se till att verksamheten 
har förteckningar över alla system och lokala register där personuppgifter förekommer.

GDPR kräver ett tydligt fastställande om vem som bär ansvar. Hallsbergs kommun har med 
riktlinjerna "Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)" fördelat ansvar och 
preciserat uppgiftsfördelning för att behandling av personuppgifter ska uppnå rättssäkerhet. Det 
lagstadgade kravet på ansvarsfördelning är att det ska finnas personuppgiftsansvariga, 
personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud. Hallsbergs kommun utökar detta med ansvar för 
förvaltningschef och uppgifter för dataskyddssamordnare.

Dataskyddsombudet har en revisorsliknande och rådgivande funktion. Dataskyddsombudet ska ha 
överblick över vilken behandling av personuppgifter som sker inom de personuppgiftsansvarigas 
ansvarsområden och att det sker enligt GDPR samt ge råd vad avser personuppgiftshantering.

I slutet av varje år genomför kommunens dataskyddsombud en granskning av 
personuppgiftshanteringen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-11-20  

13 - Delegationer och meddelanden 
(19/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden beslutade den 25 april 2018 om en reviderad delegationsordning för 
nämndens verksamhet. Ny delegationsordning för bygglov beslutades om den 19 december 2018. 

Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation 
från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid närmast 
följande sammanträde.

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2019-10-04 till 2019-10-31 redovisas genom 
att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegationsbeslut till nämnden 191120
 Meddelanden till nämnden 191120

 Statlig kontroll av strandskyddsdispens 
 Statlig kontroll av strandskyddsdispens 
 Tillsyn enligt tobakslagen(11836251) (0)_TMP(93905) (0)_TMP
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14 - Övriga ärenden (19/DOS/33) Föredragande  

Ärendebeskrivning

 Information om Policy mot hot och våld

Beslutsunderlag 
 Policy mot hot och våld
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15 – Mötets avslutande Föredragande Conny Larsson 12:00
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Indexreglering av taxa för bygglov och 
strandskyddsdispens

3

19/DOS/18
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 2019-10-31 Dnr:  19/DOS/18 

 

 
 

Indexreglering av taxa för bygglov och strandskyddsdispens  
  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 §115 om ny taxa för bygglov och strandskydd. Taxan 
började gälla 1 januari 2019. Drift- och servicenämnden fick vid beslut delegation på att årligen 
besluta anpassa de i taxan antagna avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal verksamhet 
enligt publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkning är oktober månad 
2018. 
 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar att indexuppräkna handläggningskostnaden per timme  
från 838 kr för 2019 till 865 kr för 2020. Detta ger en ökning med 3,20 %. dvs 27 kr. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 §115 om ny taxa för bygglov och strandskydd. Taxan 
började gälla 1 januari 2019. Drift- och servicenämnden fick vid beslut delegation på att årligen 
besluta anpassa de i taxan antagna avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal verksamhet 
enligt publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkning är oktober månad 
2018. 

 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Åsa Gunnarsson 

Förvaltningschef  Bygglovschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-17

 Kommunfullmäktige

Tid Plats
18:30-22:00 Åsen, Hallsberg  

Ej tjänstgörande ersättare

Emelie Mc Quillan (M)
David Romell (M)
Andreas Zakrisson (C)
Christian Eriksson (SD)

Beslutande ledamöter

Hans Karlsson (S) (ordförande)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Inger Hellqvist (C) (2:e vice ordförande)
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jussi Rinne (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)  ersätter Victoria Rydén 
(S)
Anna-Karin Ryefalk (S)  ersätter Toni Blanksvärd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Övriga

Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Maria Fransson (Handläggare)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef)

Protokollet innehåller paragraferna §115

Ordförande _________________________________________________________________
Hans Karlsson (S)                            Anders Lycketeg (C)

Justerare _________________________________________________________________
Conny Larsson (S) Ann-Sofie Johansson (C)

Sekreterare _________________________________________________________________
Christina Torpman

(S)
Peter Hörlin (S)  ersätter Halmat Hosayn (S)
Dan Fredriksson (SD)  ersätter Jarmo Kurvinen 
(SD)
Sören Pettersson (V)  ersätter Towe Jegeros (V)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-12-17
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 115 - Ny taxa för bygglov och strandskydd 
(18/KS/182)

Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa för ärenden gällande 
bygglov och strandskyddsdispens. Förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) förslag och förväntas ge avgifter som tydligare följer självkostnadsprincipen än den 
nuvarande taxan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
- att anta Taxa för bygglov och strandskyddsdispens.
- att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2019.
- att delegera till Drift- och servicenämnden att årligen besluta anpassa de i taxan antagna 
avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges kommuner och landstings 
riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt publicerad 
uppgift för oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018.

Yrkanden

Conny Larsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
- att anta Taxa för bygglov och strandskyddsdispens.
- att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2019.
- att delegera till Drift- och servicenämnden att årligen besluta anpassa de i taxan antagna 
avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges kommuner och landstings 
riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt publicerad 
uppgift för oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018.

Beslutsunderlag
 TJ Ny taxa för bygglov och strandskydd
 § 112 DOS Taxa för bygglov och strandskydd
 Tjänsteskrivelse DOS
 Taxa för bygglov och strandskyddsdispens

Page 4 of 4Page 22 of 122





 
      

2018-12-17 
      

18/KS/182 
      

2(28) 
 

 

Innehållsförteckning 

TAXEBESTÄMMELSER ............................................................................ 4 

Inledande bestämmelser ....................................................................... 4 

Allmänna bestämmelser ........................................................................ 4 

Beräkning av avgift ................................................................................. 4 

Avgift enligt tabell .................................................................................. 4 

Gällande taxa ......................................................................................... 4 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov ....................................... 4 

Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vi nybyggnad av 

en- och tvåbostadshus. ................................................................. 5 

Tidsbegränsade bygglov......................................................................... 5 

Anståndsbeslut ...................................................................................... 5 

Timdebitering......................................................................................... 5 

Handläggningskostnaden ....................................................................... 5 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning ................................................. 5 

Tidsersättning ........................................................................................ 5 

Höjning/sänkning av avgift..................................................................... 5 

Ändring av taxan .................................................................................... 5 

Justering av timavgift ............................................................................. 6 

Betalning av avgift.................................................................................. 6 

Tabeller .................................................................................................. 7 

Förklaringar av vissa begrepp .............................................................. 26 

Planenligt ............................................................................................. 26 

Liten avvikelse ...................................................................................... 26 

Utanför planlagt område ..................................................................... 26 

Förhandsbesked ................................................................................... 26 

Arbetsplatsbesök ................................................................................. 26 

Avskrivning ........................................................................................... 26 

Page 24 of 122



 
      

2018-12-17 
      

18/KS/182 
      

3(28) 
 

 

Expediering och kungörelse ................................................................. 26 

Liten avvikelse ...................................................................................... 27 

Lovprövning ......................................................................................... 27 

Nybyggnad ........................................................................................... 27 

Slutbesked............................................................................................ 27 

Slutsamråd ........................................................................................... 27 

Start av ärende .................................................................................... 27 

Bygglovsprövning ................................................................................. 27 

Startbesked .......................................................................................... 27 

Tekniskt samråd ................................................................................... 28 

Tillbyggnad ........................................................................................... 28 

Ändring av en byggnad ........................................................................ 28 

Villkorsbesked ...................................................................................... 28 

Ingripandebesked ................................................................................ 28 

 

  

Page 25 of 122



 
      

2018-12-17 
      

18/KS/182 
      

4(28) 
 

 

TAXEBESTÄMMELSER 

Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

1. Beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. Beslut om lov, 

3. Tekniska samråd och slutsamråd, 

4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. Framställning av arkivbeständiga handlingar, 

6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b§§, och 

7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

8. Beslut om strandskyddsdispens 

Eventuella planavgifter, mätningsavgifter samt avgifter för kartproduktion debiteras 
enligt separat taxa. 

Moms (mervärdesomsättningsskatt) debiteras inte. 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabell 1-20. Beloppen i tabellerna 1-20 har 
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för 
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 
ärende som åtgärden avser. 

Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgiften 
enligt tabell där åtgärden återfinns. Om myndighetsnämnden finner att det är 
motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 
75%. 
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Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vi nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus. 

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas tillhörande 
kompletteringsbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma 
ansökan som nybyggnationen av ett bostadshus. 

Tidsbegränsade bygglov 

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett permanent 
bygglov för motsvarande åtgärd. 

Anståndsbeslut 

Ingen avgift utgår för anståndsbeslut. 

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. 

Handläggningskostnaden 

Handläggningskostnaden per timme är 838 kr. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen 
”Timuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits. 

Tidsersättning 

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

Höjning/sänkning av avgift 

Finner drift- och servicenämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften, äger nämnden, för visst slag av ärende eller särskilt uppdrag, rätt 
att besluta om detta. 

Ändring av taxan 

Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
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Justering av timavgift 

Indexuppräknad kostnad per timme beslutas av drift- och servicenämnden årligen. 

Betalning av avgift 

Avgiften enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts drift- 
och servicenämndens beslut. 

Betalas inte avgiften vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgiften för avslagsbeslut återbetalas om beslut upphävs i högre instans. Avräkning ska 
ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller för ärenden inkomna från och 
med detta datum. 

 

 

 

  

Page 28 of 122



 
      

2018-12-17 
      

18/KS/182 
      

7(28) 
 

 

Tabeller 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
 

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

  

  Ärendetyp   Avgift 

1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt 24 302 kr 

1.2   Liten avvikelse 28 492 kr 

1.3   Utanför planlagt område 28 492 kr 

1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder 

Planenligt 20 950 kr 

1.5 Liten avvikelse 24 302 kr 

1.6 Utanför planlagt område 24 302 kr 

1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 13 408 kr 

1.8 Liten avvikelse 15 084 kr 

1.9 Utanför planlagt område 15 084 kr 

1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 9 218 kr 

1.11 Liten avvikelse 10 894 kr 

1.12 Utanför planlagt område 10 894 kr 

1.13 Tillbyggnad huvudbyggnad , med tekniskt 
samråd  

Planenligt 13 408 kr 

1.14 Liten avvikelse 15 084 kr 

1.15 Utanför planlagt område 15 084 kr 

1.16 Tillbyggnad huvudbyggnad, utan tekniskt 
samråd  

Planenligt 9 218 kr 

1.17 Liten avvikelse 10 894 kr 

1.18 Utanför planlagt område 10 894 kr 

1.19 Tillbyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 8 380 kr 

1.20 Liten avvikelse 10 056 kr 

1.21 Utanför planlagt område 10 056 kr 

1.22 Tillbyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 5 866 kr 

1.23 Liten avvikelse 7 542 kr 

1.24 Utanför planlagt område 7 542 kr 

1.25 Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 4 609 kr 

1.26 Liten avvikelse 5 447 kr 

1.27 Utanför planlagt område 5 447 kr 

1.28 Ändring, med tekniskt samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 11 732 kr 

1.29 Liten avvikelse 13 408 kr 

1.30 Utanför planlagt område 13 408 kr 

1.31 Ändring, utan tekniskt samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 7 542 kr 

1.32 Liten avvikelse 9 218 kr 

1.33 Utanför planlagt område 9 218 kr 

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

   

1.35   10 894 kr 

1.36    
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2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 408 kr 

2.2 Liten avvikelse 16 760 kr 

2.3 Utanför planlagt område 16 760 kr 

2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 9 218 kr 

2.5 Liten avvikelse 12 570 kr 

2.6 Utanför planlagt område 12 570 kr 

2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 24 302 kr 

2.8 Liten avvikelse 28 492 kr 

2.9 Utanför planlagt område 28 492 kr 

2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 36 872 kr 

2.11 Liten avvikelse 41 062 kr 

2.12 Utanför planlagt område 41 062 kr 

2.13 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt 49 442 kr 

2.14 Liten avvikelse 53 632 kr 

2.15 Utanför planlagt område 53 632 kr 

2.16 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 14 246 kr 

2.17 Liten avvikelse 15 922 kr 

2.18 Utanför planlagt område 15 922 kr 

2.19 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 7 542 kr 

2.20 Liten avvikelse 9 218 kr 

2.21 Utanför planlagt område 9 218 kr 

2.22 Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) Planenligt 15 922 kr 

2.23 Liten avvikelse 19 274 kr 

2.24 Utanför planlagt område 19 274 kr 

2.25 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 12 570 kr 

2.26 Liten avvikelse 14 246 kr 

2.27 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 7 542 kr 

2.28 Liten avvikelse 9 218 kr 

2.29 Inglasning av 1-5  befintliga balkonger. (Fler än 5 
balkonger ses som fasadändring). 

Planenligt 6 704 kr 

2.30 Liten avvikelse 10 000 kr 

2.31 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 14 246 kr 

2.32 Liten avvikelse 17 598 kr 

2.33 Utanför planlagt område 17 598 kr 

2.34 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 9 218 kr 

2.35 Liten avvikelse 12 570 kr 

2.36 Utanför planlagt område 12 570 kr 
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3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 

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

5 866 kr 

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

7 542 kr 

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

1 676 kr 

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

1 676 kr 

    

 
 

   

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

Ärendetyp Avgift 

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 

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

Timdebitering 

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

Timdebitering 

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 

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

Timdebitering 

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 

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

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

Ärendetyp Avgift 

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

Planenligt 10 056 kr 

5.2 Liten avvikelse 11 732 kr 

5.3 Utanför planlagt område 11 732 kr 

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

Planenligt 5 866 kr 

5.5 Liten avvikelse 7 542 kr 

5.6 Utanför planlagt område 7 542 kr 

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

Planenligt 10 056 kr 

5.8 Liten avvikelse 11 732 kr 

5.9 Utanför planlagt område 11 732 kr 

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

Planenligt 5 866 kr 

5.11 Liten avvikelse 7 542 kr 

5.12 Utanför planlagt område 7 542 kr 

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

Planenligt 5 866 kr 

5.14 Liten avvikelse 7 542 kr 

5.15 Utanför planlagt område 7 542 kr 

    

    

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 

6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    5 866 kr 

    

    

7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 

7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 5 866 kr 
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8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 7 961 kr 

8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 2 933 kr 

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

7 961 kr 

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

2 933 kr 

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

7 961 kr 

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

2 933 kr 

8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 7 961 kr 

8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 2 933 kr 

8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 7 961 kr 

8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 2 933 kr 

8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 8 799 kr 

8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 2 933 kr 

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

7 961 kr 

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

2 933 kr 

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

7 961 kr 

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

3 771 kr 

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 

8 799 kr 

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 

3 771 kr 

8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 8 799 kr 

8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 2 933 kr 

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

9 218 kr 

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

4 190 kr 
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8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  Attefall  

9 218 kr 

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

4 190 kr 

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 

4 190 kr 

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

5 866 kr 

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

4 190 kr 

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

5 866 kr 

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

3 771 kr 

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

9 218 kr 

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

4 190 kr 
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9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp 

Avgift 

9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 9 637 kr 

9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 6 285 kr 

    

10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 

10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 9 637 kr 

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 6 285 kr 

    

11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  9 218 kr 

11.2   Utanför planlagt område 11 313 kr 

    

12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

12.1 Villkorsbesked   Timdebitering 

    

13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

    

14 Extra platsbesök  

Ärendetyp Avgift 

14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 352 kr 

14.2 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 3 352 kr 

    

15 Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken  

Ärendetyp Avgift 

15.1 Strandskyddsdispens   8 799 kr 

    

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

Ärendetyp Avgift 

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

I enlighet med 
tillämplig tabell 

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

Timdebitering 

Page 35 of 122



 
      

2018-12-17 
      

18/KS/182 
      

14(28) 
 

 

17 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

17.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 

    

18 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

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

    

19 Avskrivning  

Ärendetyp Avgift 

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

 

20 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

20.1 Avvisning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp 
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1  Tidsuppskattning 

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

1.1  

Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus 

Planenligt 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 24 302 kr 

1.2  Liten avvikelse 1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 28 492 kr 

1.3  
Utanför 

planlagt område 
1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 28 492 kr 

1.4  
Nybyggnad av ett 

fritidshus med högst två 
bostäder 

Planenligt 1 6 1 4 2 4 4 2 1 25 20 950 kr 

1.5  Liten avvikelse 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 24 302 kr 

1.6  
Utanför 

planlagt område 
1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 24 302 kr 

1.7  
Nybyggnad av 

komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 408 kr 

1.8  Liten avvikelse 1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 084 kr 

1.9  
Utanför 

planlagt område 
1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 084 kr 

1.10  
Nybyggnad av 

komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

1.11  Liten avvikelse 1 8 1   1     1 1 13 10 894 kr 

1.12  
Utanför 

planlagt område 
1 8 1   1     1 1 13 10 894 kr 

1.13  
Tillbyggnad 

huvudbyggnad , med 
tekniskt samråd  

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 408 kr 

1.14  Liten avvikelse 1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 084 kr 

1.15  
Utanför 

planlagt område 
1 8 1 1 1 2 2 1 1 18 15 084 kr 

1.16  
Tillbyggnad 

huvudbyggnad, utan 
tekniskt samråd  

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

1.17  Liten avvikelse 1 8 1   1     1 1 13 10 894 kr 

1.18  
Utanför 

planlagt område 
1 8 1   1     1 1 13 10 894 kr 

1.19  
Tillbyggnad av 

komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 8 380 kr 

1.20  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 10 056 kr 

1.21  
Utanför 

planlagt område 
1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 10 056 kr 

1.22  
Tillbyggnad av 

komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 5 866 kr 

1.23  Liten avvikelse 1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

1.24  
Utanför 

planlagt område 
1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

1.25  
Inglasning av befintlig 

altan/skärmtak/balkong, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 3 0,5   0,5     0,5 0,5 5,5 4 609 kr 

1.26  Liten avvikelse 0,5 4 0,5   0,5     0,5 0,5 6,5 5 447 kr 

1.27  
Utanför 

planlagt område 
0,5 4 0,5   0,5     0,5 0,5 6,5 5 447 kr 

1.28  
Ändring, med tekniskt 

samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 11 732 kr 

1.29  Liten avvikelse 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 408 kr 

1.30  
Utanför 

planlagt område 
1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 408 kr 

1.31  
Ändring, utan tekniskt 

samråd ( fasadändring, 
ändrad användning) 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

1.32  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

1.33  
Utanför 

planlagt område 
1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

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

                        

1.35      3 0,5 2 2 2 2 1 0,5 13 10 894 kr 

1.36                          
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2  Tidsuppskattning 

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

2.1  
Nybyggnad 0-100 kvm 

(BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 1 1 2 2 1 1 16 13 408 kr 

2.2  Liten avvikelse 1 10 1 1 1 2 2 1 1 20 16 760 kr 

2.3  
Utanför 

planlagt område 
1 10 1 1 1 2 2 1 1 20 16 760 kr 

2.4  
Nybyggnad 0-100  kvm 

(BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

2.5  Liten avvikelse 1 10 1   1     1 1 15 12 570 kr 

2.6  
Utanför 

planlagt område 
1 10 1   1     1 1 15 12 570 kr 

2.7  

Nybyggnad  101-1000 
kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 1 10 1 4 2 4 4 2 1 29 24 302 kr 

2.8  Liten avvikelse 1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 28 492 kr 

2.9  
Utanför 

planlagt område 
1 15 1 4 2 4 4 2 1 34 28 492 kr 

2.10  

Nybyggnad  1001-5000 
kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 1 25 1 4 2 4 4 2 1 44 36 872 kr 

2.11  Liten avvikelse 1 30 1 4 2 4 4 2 1 49 41 062 kr 

2.12  
Utanför 

planlagt område 
1 30 1 4 2 4 4 2 1 49 41 062 kr 

2.13  

Nybyggnad ≥5001 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 1 40 1 4 2 4 4 2 1 59 49 442 kr 

2.14  Liten avvikelse 1 45 1 4 2 4 4 2 1 64 53 632 kr 

2.15  
Utanför 

planlagt område 
1 45 1 4 2 4 4 2 1 64 53 632 kr 

2.16  
Tillbyggnad 0-50 kvm 

(BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 4 1 2 2 2 2 2 1 17 14 246 kr 

2.17  Liten avvikelse 1 6 1 2 2 2 2 2 1 19 15 922 kr 

2.18  
Utanför 

planlagt område 
1 6 1 2 2 2 2 2 1 19 15 922 kr 

2.19  
Tillbyggnad 0-50 kvm 

(BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

2.20  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

2.21  
Utanför 

planlagt område 
1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

2.22  

Tillbyggnad ≥51 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 1 6 1 2 2 2 2 2 1 19 15 922 kr 

2.23  Liten avvikelse 1 10 1 2 2 2 2 2 1 23 19 274 kr 

2.24  
Utanför 

planlagt område 
1 10 1 2 2 2 2 2 1 23 19 274 kr 

2.25  Fasadändring, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 4 1 2 1 2 2 1 1 15 12 570 kr 

2.26  Liten avvikelse 1 6 1 2 1 2 2 1 1 17 14 246 kr 

2.27  Fasadändring, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

2.28  Liten avvikelse 1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

2.29  Inglasning av 1-5  
befintliga balkonger. (Fler 
än 5 balkonger ses som 

fasadändring). 

Planenligt 1 3 1   1     1 1 8 6 704 kr 

2.30  Liten avvikelse 1 5 1   1     1 1 10 10 000 kr 

2.31  

All övrig ändring, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1 2 1 2 2 1 1 17 14 246 kr 

2.32  Liten avvikelse 1 10 1 2 1 2 2 1 1 21 17 598 kr 

2.33  
Utanför 

planlagt område 
1 10 1 2 1 2 2 1 1 21 17 598 kr 

2.34  

All övrig ändring, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 1 6 1   1     1 1 11 9 218 kr 

2.35  Liten avvikelse 1 10 1   1     1 1 15 12 570 kr 

2.36  
Utanför 

planlagt område 
1 10 1   1     1 1 15 12 570 kr 
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3  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
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Avgift 

3.1  

Sätta upp, flytta eller 
väsentligt ändra en skylt 
eller ljusanordning med 
liten omgivnings-påverkan 

1  2  1    1      1  1  7  5 866 kr 

3.2  

Sätta upp, flytta eller 
väsentligt ändra en skylt 
eller ljusanordning med 
stor omgivnings-påverkan 

1  4  1    1      1  1  9  7 542 kr 

3.3  

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

0  2  0    0      0  0  2  1 676 kr 

3.4  

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

0  2  0    0      0  0  2  1 676 kr 

 

4  Tidsuppskattning 

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

  

Ärendetyp Avgift 

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 

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

materialgårdar 
Timdebitering 

4.3  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 

som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 
Timdebitering 

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 

4.5  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 

telemaster eller torn 
Timdebitering 

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 

4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
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5  Tidsuppskattning 

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

5.1  
Anordnande, inrättande, 

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

Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 10 056 kr 

5.2  Liten avvikelse 1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 11 732 kr 

5.3  
Utanför planlagt 
område 

1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 11 732 kr 

5.4  

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

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 5 866 kr 

5.5  
Liten 

avvikelse 
1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

5.6  
Utanför 

planlagt 
område 

1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

5.7  
Anordnande, inrättande, 

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

Planenligt 1 2 1 1 1 2 2 1 1 12 10 056 kr 

5.8  
Liten 

avvikelse 
1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 11 732 kr 

5.9  
Utanför 

planlagt 
område 

1 4 1 1 1 2 2 1 1 14 11 732 kr 

5.10  
Anordnande, inrättande, 

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

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 5 866 kr 

5.11  
Liten 

avvikelse 
1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

5.12  
Utanför 

planlagt 
område 

1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

5.13  

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

Planenligt 1 2 1   1     1 1 7 5 866 kr 

5.14  
Liten 

avvikelse 
1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 

5.15  
Utanför 

planlagt 
område 

1 4 1   1     1 1 9 7 542 kr 
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6  Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Start av 
ärende 

Lov-
prövning 

Expediering 
och 

kungörelse  

Avslut 
av 

ärende 

Summa 
tid 

Avgift 

6.1  
Förlängning av tidsbegränsat 

bygglov  
1 4 1 1 7 5 866 kr 

        

7  Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Start av 
ärende 

Lovprövning Expediering 
och 

kungörelse  

Avslut 
av 

ärende 

Summa 
tid 

Avgift 

7.1  
Förlängning av tidsbegränsat 

bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 

1 4 1 1 7 5 866 kr 
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8  Tidsuppskattning 

Anmälningspliktiga åtgärder 
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Avgift 

8.1  
Rivning av byggnad 

eller en del av byggnad, 
med tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 7 961 kr 

8.2  
Rivning av byggnad 

eller del av en byggnad, 
utan tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 

8.3  

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

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 7 961 kr 

8.4  

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

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 

8.5  

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

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 7 961 kr 

8.6  

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

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 

8.7  
Installation eller 

väsentlig ändring av hiss, 
med tekniskt samråd 

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 7 961 kr 

8.8  
Installation eller 

väsentlig ändring av hiss, 
utan tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 

8.9  

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

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 7 961 kr 

8.10  

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

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 
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8.11  

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

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 8 799 kr 

8.12  

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

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 

8.13  

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

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 7 961 kr 

8.14  

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

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 

8.15  

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

1 2   2 0,5 2 1 0,5 0,5 9,5 7 961 kr 

8.16  

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

1 2     0,5     0,5 0,5 4,5 3 771 kr 

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 

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 8 799 kr 

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 

1 2     0,5     0,5 0,5 4,5 3 771 kr 

8.19  

Nybyggnad eller 
väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, med 
tekniskt samråd 

1 2   3 0,5 2 1 0,5 0,5 10,5 8 799 kr 

8.20  

Nybyggnad eller 
väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, utan 
tekniskt samråd 

1 1     0,5     0,5 0,5 3,5 2 933 kr 
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8.21  

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

1 2   3 1 2 1 0,5 0,5 11 9 218 kr 

8.22  

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

1 2     1     0,5 0,5 5 4 190 kr 

8.23  

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

1 2   3 1 3   0,5 0,5 11 9 218 kr 

8.24  

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

1 2     1     0,5 0,5 5 4 190 kr 

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 

1 2     1     0,5 0,5 5 4 190 kr 

8.26  

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

1 2   2 1     0,5 0,5 7 5 866 kr 

8.27  

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

1 2     1     0,5 0,5 5 4 190 kr 

8.28  

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

1 2   2 1     0,5 0,5 7 5 866 kr 

8.29  

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

1 2     1     0,5   4,5 3 771 kr 

8.30  

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

1 2   3 1 3   0,5 0,5 11 9 218 kr 

8.31  

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

1 2     1     0,5 0,5 5 4 190 kr 
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9  Tidsuppskattning 

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp S
ta

rt
 a

v
 ä

re
n

d
e
 

L
o

v
p

rö
v
n
in

g
 

E
x
p

e
d
ie

ri
n

g
 o

c
h

 

k
u

n
g
ö

re
ls

e
  

T
e

k
n
is

k
t 

s
a

m
rå

d
  

S
ta

rt
b

e
s
k
e
d
 

A
rb

e
ts

p
la

ts
b

e
s
ö
k
 

S
lu

ts
a

m
rå

d
  

S
lu

tb
e
s
k
e

d
 

A
v
s
lu

t 
a
v
 ä

re
n

d
e
 

S
u

m
m

a
 t

id
 

Avgift 

9.1  
Marklovpliktig åtgärd, 

med tekniskt samråd 
1 4 1 2 0,5 2   0,5 0,5 11,5 9 637 kr 

9.2  
Marklovpliktig åtgärd, 

utan tekniskt samråd 
1 4 1   0,5     0,5 0,5 7,5 6 285 kr 

  

           

10  Tidsuppskattning 

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov 
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Avgift 

10.1  
Åtgärd som kräver 

rivningslov, med tekniskt 
samråd 

1 4 1 2 0,5 2   0,5 0,5 11,5 9 637 kr 

10.2  
Åtgärd som kräver 

rivningslov, utan tekniskt 
samråd 

1 4 1   0,5     0,5 0,5 7,5 6 285 kr 

 
 

11  Tidsuppskattning 

Förhandsbesked 

Ärendetyp S
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Avgift 

11.1  

Förhandsbesked 

Inom planlagt 
område  

1 8,5 1 0,5 11 9 218 kr 

11.2  
Utanför 

planlagt 
område 

1 11 1 0,5 13,5 11 313 kr 
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12  Tidsuppskattning 

      

Villkorsbesked 
      

Ärendetyp Avgift   

    

12.1  Villkorsbesked Timdebitering       

         

13  Tidsuppskattning   

    

Ingripandebesked   

    
Ärendetyp Avgift   

    

13.1  Ingripandebesked Timdebitering 
  

 

   

 
 

14  Tidsuppskattning 

Extra platsbesök 

Ärendetyp Utförande Summa tid Avgift 

14.1  Extra arbetsplatsbesök, utöver 
det första, per styck 

  4 3 352 kr 

14.2  Extra slutsamråd, utöver det 
första, per styck 

  4 3 352 kr 

 
 

15  Tidsuppskattning 

Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken 
Ärendetyp Start av 

ärende 
Prövning 

av 
ansökan 

Expediering Avslut av 
ärende 

Summa tid Avgift 

15.1  Strandskyddsdispens 1 8 1 0,5 10,5 8 799 kr 
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16  Tidsuppskattning 

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

16.1  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i 

princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans 
övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig tabell 

16.2  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i 

princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av 
taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

 
 

 

17  Tidsuppskattning 

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
Ärendetyp Avgift 

17.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 
 

 

18  Tidsuppskattning 

Avslag 
Ärendetyp Avgift 

18.1  Avslag 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet 

med tidsuppskattningen för tillämplig 
ärendetyp 

  

 

19  Tidsuppskattning 

Avskrivning 
Ärendetyp Avgift  

19.1  Avskrivning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet 

med tidsuppskattningen för tillämplig 
ärendetyp 

  

 

20  Tidsuppskattning 

Avvisning 
Ärendetyp Avgift 

20.1  Avvisning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet 

med tidsuppskattningen för tillämplig 
ärendetyp 

 

Page 47 of 122



 
      

2018-12-17 
      

18/KS/182 
      

26(28) 
 

 

Förklaringar av vissa begrepp 

Nedan finns en lista med förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När 
begreppen avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för arbetet 
med respektive moment som anges i tids- och kostnadsuppskattning.  

Planenligt 

Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked. 

Liten avvikelse 

Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser 
som avses i 9 kap. 31b§ PBL 

Utanför planlagt område 

Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet förhandsbesked. 

Förhandsbesked 

I ett förhandsbesked prövas lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den 
avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. Det är vanligast att 
söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför 
detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara 
lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar lantmäteriets 
handläggning. Man kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga åtgärder både inom 
och utom detaljplanelagda områden. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 
då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den 
tiden upphör beslutet att gälla. 

Arbetsplatsbesök 

I detta ingå såväl för- som efterarbete som faktiska arbetsplatsbesök, samt den 
genomsnittliga restiden till och från ett arbetsplatsbesök i kommunen. 

Avskrivning 

Avskrivning av ett ärende sker om sökande återkallar sin ansökan. 

Expediering och kungörelse 

När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och kungöras. 
Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om byggnadsnämnden 
har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt. Beslutet ska delges vissa medan 
andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positiva 
förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och Inrikes tidningar. 
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I tabell om tidsuppskattning är det den genomsnittliga tiden för detta fördelat på alla 
ärenden av respektive typ. 

Liten avvikelse 

Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser 
som avses i 9 kap. 31b§ PBL. 

Lovprövning 

I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, att skriva 
beslut, grannhöranden remitteringar och att skriva fram ärenden till nämnden. 

Nybyggnad 

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny 
plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL). 

Slutbesked 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet. 

Slutsamråd 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet, samt den 
genomsnittliga restiden till och från en byggarbetsplats. När byggåtgärder som har 
omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked 
utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av 
byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den 
plats där byggåtgärderna har genomförts. På mötet går man bl.a. igenom hur 
kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i 
startbeskedet har följts. Om avvikelser har gjorts, den kontrollansvariges och 
byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen, den 
kontrollansvariges utlåtande samt förutsättningar för slutbesked. 

Start av ärende 

I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna 
handlingar, fördelning av ärenden. 

Bygglovsprövning 

Bygglovsprövning- den granskning och handläggning som görs innan lov kan beviljas, så 
som granskning, begäran om komplettering, remisshantering, grannhörande, möte, 
tjänsteutlåtande, nämndsammanträde etc. 

Startbesked 

I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet. 
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Tekniskt samråd 

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går 
man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till 
kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska 
byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs 
för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. I tabell för 
tidsuppskattning ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska samrådet. 

Tillbyggnad 

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition enligt 1 
kap. 4§ PBL). 

Ändring av en byggnad 

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4§ PBL). 

Villkorsbesked 

Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked. 
Byggnadsnämnden ska med ett sådant besked redovisa sin bedömning om åtgärden 
kan komma att omfattas av särskilda villkor för att uppfylla utformningskraven i plan- 
och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden ska lämna ett villkorsbesked när någon begär 
det. 

Ingripandebesked 

Ett ingripandebesked är ett skriftligt besked (utredning) från byggnadsnämnden om det har 
vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen. Ingripandebesked syftar till 
att ge besked i förväg om att tillsyn kan komma att ske i framtiden. Ett ingripandebesked 
är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk. 
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1 Verksamhet och uppdrag 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande: Conny Larsson 

Förvaltningschef: Clas-Göran Classon 

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och 
uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och 
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö 
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor 
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår 
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan 
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder. 

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har 
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna 
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där 
jäv annars skulle uppstå. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, 
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta 
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel 
specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket 
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och 
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en 
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra 
anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse 
av allmän platsmark samt olika dispenser. 

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 
anläggningskapital. 
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Här nedan redovisas några av de viktigare genomförandemålen för Drift och 
serviceförvaltningen 2020-2022: 

Övergripande 

 Administrationen inom Drift- och serviceförvaltningen behöver förstärkas. 
Flera olika verksamhetssystem kräver stora resurser samtidigt som 
regelverken gör att allt mer resurser behövs för uppföljning, kontroll och 
redovisning. En ökad ambition när det gäller kommunikation och dialog 
med kommunens invånare kräver också administrativa resurser. 
Pensionsavgångar kommer också att innebära att ny personal behöver 
anställas. 

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet 

 Genomförd inventering visar att årets anslag för beläggningsunderhåll 
behöver fördubblas för att gatu- och vägnätet inte ska försämras ytterligare. 

 Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och anpassning 
inför flytt 2020. 

 Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget 2020-
2022 tas fram. 

 Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, 
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet. 

 Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i 
verksamheten och används som underlag för budget 2020-22. 

 En ytterligare parkarbetare/fordonsförare behövs för att klara den 
skötselnivå som krävs framöver. 

 Förslag på åtgärder för att möta den klimatförändring som pågår genom att 
en klimatanpassningsplan tas fram för Hallsberg och Kumla kommun. 

 Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom 
budgetram. Underlag för budget 2020-2022 tas fram. 

 Gatuingenjörens arbetsuppgifter är omfattande. Stora insatser behövs inom 
beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och 
vägmärken. En ny tjänst i form av en trafikingenjör behöver inrättas. 

 Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när 
det gäller belysning och vägunderhåll. 

 Eko-parken behöver ett ökat anslag för att kunna hålla en hög standard när 
det gäller tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats, 
hinderbana och den nya Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre 
standard på gångvägar, gångbroar som behöver bytas ut och nya bryggor 
och grillplatser behöver anläggas. 

 Elektroniska körjournaler skulle skapa bättre förutsättningar för att 
dokumentera resor med kommunens servicefordon i enlighet med de krav 
som Skatteverket ställer. 

 Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Lekplatser, 
upprustning och tillgänglighet behöver ses över. 

 Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya 
lekredskap och bänkar behövs även en ny toalett samt en ombyggnad av 
plaskdammen. 
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 Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut. 
 Bränsletankstation för bland annat biodiesel på Skördetröskan planeras. 

Till verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett diagnosverktyg. 
 Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i 

Pylonbron. 
 Toalettgolvet på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut. 
 Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver 

genomföras årligen på samma nivå som tidigare. 
 Samzeliiviadukten behöver repareras, körytor och räcken behöver bytas ut. 
 Exploateringsmedel för Samsala, Hässleberg med flera områden behöver 

tillskapas. 

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet 

 Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). Upphandling 
och byggnation av ny ledning och avställning av nuvarande eternitledning. 

 Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och 
verksamhetsförutsättningar. 

 VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät. 
 En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och 

implementeras i verksamheten. 
 Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar 

att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet 
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå. 

 VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande 
maskiner och utrustning enligt en särskild plan. 

 Personalbyggnad vid avloppsverket behöver tillskapas. Befintliga lokaler är 
inte ändamålsenliga och helt uttjänta. Nuvarande placering är också 
olämplig. 

 Avtappning av dricksvatten till tankbilar på Skördetröskan, för 
privatpersoner och egen förbrukning. 

 Exploateringsmedel behövs för Samsala, Hässleberg med flera områden. 
 Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år. 
 Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats. 

Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att 
beaktas. 

Måltidsavdelningen 

 Ett nytt produktionskök behöver tillskapas i Knuten under 2020 enligt plan. 
Alléskolans kök behöver byggas om och ett gemensamt tillagningskök för 
Pålsboda behöver tillskapas. 

 Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med 
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller 
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten 
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya 
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även en 
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna. 

 Ta fram en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen. 
 För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 

krävs det ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för 
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att kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och 
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är viktiga för både 
barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik hälsa, 
dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat. 
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa. 
Måltidsavdelningens behov även framöver är att få en rimlig intäkt för de 
kostnader som genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna 
förväntar sig att få. 

 Genom att jobba fram en ny kostpolicy tillsammans, där delaktighet är en 
viktig del, gör att alla våra gäster, medborgare, medarbetare och köpande 
förvaltningar har möjlighet att påverka innehållet. Det gör att kostpolicyn 
får en tyngre genomslagskraft efter beslut och blir ett framtida verktyg för 
fortsatt arbete för kommunens måltider. 

 Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som 
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror. 

 Den av riksdagen beslutade ”Nationella livsmedelsstrategin fram till 2030”, 
ska ligga till grund för den långsiktiga planeringen av matkultur och 
andelen ekologiskt och närproducerat, där anges bland annat att 60 procent 
av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska 
produkter år 2030. 

 Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och 
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen. 

 Dagcentralernas verksamhet ska så långt som det är möjligt ha en balans 
mellan intäkter och kostnader. Åtgärder vad det gäller effektiviseringar, 
intäkts- och kostnadsuppföljning och anslagstillskott kan vara framkomliga 
vägar. 

 Personalkostnader för Äppellunden tillkommer 2020. 

Städavdelningen 

 Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom Städavdelningen. 
Arbete pågår och nya teamledare är på plats. 

 Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat Rent vatten i 
städverksamheten. 

 Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att hålla ned sjuktalen 
inom städavdelningen. 

 Städavdelningen behöver två leasingbilar för att köra ut städmaskiner. Nu 
används personalens egna bilar, vilket inte är acceptabelt. 

 Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. För Skördetröskan behövs nya 
tvättmaskiner och torktumlare. 

Fastighetsavdelningen 

 Tillskapa de resurser och rutiner som krävs för förvaltningen av 
kommunens nya bostadsbolag. 

 Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den modell 
som utarbetats. 

 För ökade fjärrvärmekostnader krävs också ökade intäkter som fördelas på 
kommunens hyresgäster. Även kommunhusets hyreskostnader behöver ses 
över eftersom den är snedfördelad, och planerad renovering och 
ombyggnad kommer att ge ökade kapitalkostnader. 
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 För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att 
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande 
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där 
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att 
göras komplett. 

 Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med 
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta 
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan 
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta 
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här 
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt 
gör. 

 Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter. 
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av 
fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs. 
Folkasboskolans fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista 
etapp. Skolgårdars lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses 
över. Fredriksbergs skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden. 
Underhåll skolor generellt ligger också i slutet av perioden. Västra skolan, 
ventilation, tak, fasad och fönster behöver åtgärdas. Sköllersta skola, 
ventilation B-huset, behöver bytas ut. Transtensskolans tak, fönster och 
fasad behöver åtgärdas. 

 En ny förskola på söder i Hallsberg, förskola i Vretstorp och i Pålsboda 
behövs. 

 Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även 
nästa år. 

 Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver 
genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas under de närmsta åren 
som en första åtgärd. 

 Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor 
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men 
utbyggnadstakten behöver ökas. 

 En avsättning av medel till rivningsfastigheter bör också ske. 

Myndighetsutövning 

 Genom de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen är de 
ekonomiska förutsättningarna bättre än tidigare. Stora variationer mellan 
åren beroende på enskilda objekt kan dock förekomma. 

 Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen 
av bygglovverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en 
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan 
kommun har ökat. 

 Resurser behöver tillskapas för att vi ska kunna leva upp till de krav som 
ställs när det gäller tillsyn. Även den revision av livsmedelskontrollen och 
tobakstillsynen som nu genomförts av länsstyrelsen i Örebro, pekar på att 
organisationen är för liten för att klara av de åtaganden som ligger på 
inspektörerna. Miljö- och livsmedelstillsynen i Hallsberg behöver 
kompletteras med 1,5 tjänst under 2020. Merparten av de ökade 
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kostnaderna ska kunna finansieras med ökade intäkter. 
 Stödsystemet för myndighetsutövning, Bygg- och miljöreda, behöver 

ersättas då utveckling och support kommer att upphöra. Ett gemensamt 
system tillsammans med Kumla kommun planeras. Kostnaderna för 
Hallsbergs del när det gäller licenser, konvertering och utbildning 
uppskattas handla om drygt 900 tusen kronor. 

Avslutande kommentar 

Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är 
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till 
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett 
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om 
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringars. Det 
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar 
för en fortsatt god utveckling. 
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4 Driftbudget 

Driftbudget  

Antaganden och ramtilldelning skatt 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 
perioden 2020-2022. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och 
servicenämnden är: 

2020: 32 502 tkr 

2021: 31 615 tkr 

2022: 32 563 tkr 

Personalkostnader 

Personalkostnader bygger på 2019 års lönenivå och är uppräknade med 2,7 % 
2020-2022. 

Hyror 

Internhyror utgår från 2019 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under 
budgetperioden 2020-2022. Delvis är hänsyn tagen till nybyggnationer och andra 
förändringar som kan påverka. 

Kapitalkostnader och driftkonsekvenser 

Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade 
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar 
på nu pågående projekt. 

Elkostnader har ökat på grund av ett nytt avtal som innebär en höjning av det fasta 
elpriset. De ökade kostnaderna finns med i 2020 års budget med 1,2 mkr på den 
skattefinansierade delen och 305 tkr på den avgiftsfinansierade delen. 
Fördelningen är uträknad med en prognos av förväntad volym som grund. 

Internräntan är 2,5 % 

Behov/satsningar 

En ramförstärkning fördelades med 1 mkr 2019 på bostadsanpassningen och den 
ligger även kvar 2020. Det innebär att utrymmet för bostadsanpassningen är 
2,7 mkr 2020. 

En deltidstjänst är medräknad i budget med 300 tkr för att delvis täcka ett stort 
behov av en trafikingenjör. 

Delar av tekniska förvaltningen kommer flytta in i nyförvärvade "Skördetröskan" 
som beräknas kosta 300 tkr under 2020 för ökade hyreskostnader. 

VA-verksamheten 

VA-taxan föreslås oförändrad jämfört med 2019 på grund av överskott på 
resultatutjämningsfonden. Ett beslut om att slopa indexhöjningen krävs och 
beslutas i samband med budget. När det gäller kapitalkostnader är de beräknade 
för samtliga föreslagna investeringar inom Drift- och servicenämndens ram. 

Internräntan är 2,5 % 
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TAXA 2020 
för Hallsbergs kommun 
ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 
 

VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15, KF 
§104, med beslut om årlig uppräkning enligt § 22 nedan. 

I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013. 

I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014. 

I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015. 

I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016. 

I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017. 

I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018. 

I KF § 131/2018 togs beslut om att avstå uppräkningen 2019. 

I KF § xx/2019 togs beslut om att avstå uppräkningen 2020. 

 

Taxan gäller från 2020-01-01. 

Allmän information (§§ 1-4) 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hallsbergs 
kommun, nedan kallad huvudmannen. Avgifter enligt denna taxa skall 
betalas till den förvaltning som handhar Va-anläggningen. 

§ 1 
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
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§ 3 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd 

fastighet. 

 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för 

bostadsändamål. 

Till bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen 

är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, 

butiker, hotell, restauranger, utställningslokaler, sporthallar. Det är 

kommunens bedömning som gäller. 
 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 

bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för 

bebyggande, men inte ännu bebyggts. 

 

Lägenhet: Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i 

upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i 

bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet 

inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 

(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 

 

 

Page 73 of 122



 
Datum 

2019-xx-xx 
Ärendenummer 

19/DOS/63 
Sida 

4(14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Nej Nej 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge. 

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

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om 
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är 
uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för 

bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats 

om detta. 

4.4 Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en 

utredning. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt 

när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 

mervärdesskatt. 

§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

 

 Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för 
V, S och Df 
 

71 472 kr 
 

89 340 kr 
 

b) en avgift per m2 tomtyta 
 

24,48 kr 
 

30,60 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 
(de första 8 lgh inom fastigheten) 
en avgift per lägenhet 
(för lgh nr 9 och därpå följande) 
 

12 256 kr 
 

6 536 kr 
 

15 320 kr 
 

8 170 kr 
 

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

 
6 536 kr 

 

 
8 170 kr 

 

 

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall 

avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt § 8 eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgiften enligt 5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen 

lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. För 

småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp 
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som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall 

förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a, 

c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 och 5.1.8 tas ut 

ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så 

medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen 

godkänner. 

5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 

5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift 

inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande 

tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 

riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 

tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna 

anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas 

avgift enligt 5.1 d). 

§ 6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

 Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) 
 

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

98 016 kr 
 

122 520 kr 
 

b) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
                   1 -   5 000 m2 
            5 001 - 10 000 m2 
          10 001 - 20 000 m2 
          20 001 - 40 000 m2 
           40 001 -        >  m2 

 
24,48 kr 
20,40 kr 
16,32 kr 
12,24 kr 
8,16 kr 

 

30,60 kr 
25,50 kr 
20,40 kr 
15,30 kr 
10,20 kr 

 

c)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 

6 536 kr 
 

8 170 kr 
 

 
* Avgift enligt 6.1 c) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall 

avgift enligt 6.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8. 

Page 76 of 122



 
Datum 

2019-xx-xx 
Ärendenummer 

19/DOS/63 
Sida 

7(14) 
 

 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 6.1 a) som hänför sig till framdragande av servisledningen 

lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande 

mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 

genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör 

anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till 

betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 

1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid 

därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift 

inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c). 

§ 7  
7.1. För obebyggd fastighet skall ej erläggas anläggningsavgift. 

§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 

skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

 

Avgifter:  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 a), 6,1 a) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 b), 6.1 b) 40 % 60 % - - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 40 % 60 % - - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) , 6.1 c) - - 100 % - 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas 

endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a) 

respektive 6.1 c). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % 

av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen 

och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 

övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas 

en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften 

avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs 

i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 

erlägga anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår med: Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande 
av dagvattenbortledning 0 kr 0 kr 

Beslutas senare, utredning pågår 

§ 10 
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 75% i konsument-

prisindex, KPI samt 25% anläggningsindex E84/325 med januari månad 

2011 som basmånad. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 

reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan 

oförändrad. 

§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna 
inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna 
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges 

i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 

erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 

skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 

fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften 

uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 

begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden 

från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 

del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del 

av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 

avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning 

av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, 

tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 

anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren 

som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 

för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, 

är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens 

allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 
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13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 

och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 

servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 

med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

Brukningsavgifter (§§ 14–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 

mervärdesskatt. 

§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och mätare 
beroende av mätarkapacitet 
qn     2,5 
qn     6,0 
qn   10,0 
qn >10,0 
för mätare med pulsgivare tillkommer 
 

2 208 kr 
5 832 kr 

11 664 kr 
24 996 kr 

248 kr 
 

 
2 760 kr 
7 290 kr 

14 580 kr 
31 245 kr 

310 kr 
 

b) en avgift per m3 levererat vatten 
 

21,0 kr 
 

26,25 kr 
 

c) en avgift per år och lägenhet för flerbostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 
 

584 kr 
 

730 kr 
 

d) en avgift per år och varje påbörjat  
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet 
(Avgift  tas ut endast intill 50 000 m2.) 
 

168 kr 
 

210 kr 
 

e) en fast avgift per år för dagvatten Df 
för bostadsfastighet 
 

168 kr 
 

210 kr 
 

 

Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för 

levererad mängd vatten med 21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25 

kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b). 
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14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive 
ändamål: 
 

  
    V 

 
    S 

Fast avgift 14.1 a) 50 % 50 % 

Avgift per m3 14.1 b) 50 % 50 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 

vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas 

avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut 

efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i 

permanentbostad och med 75 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 

Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som 

levereras från fastigheten till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a) 

motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut efter en antagen 

förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 

m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 

14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). 

Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 

m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas 

en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften 

enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 

huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det 

nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd 

undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, 

STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte 

fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 

begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. 
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14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och 

mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds 

till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % 

av avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang skall upprättas för denna 

typ av vattenleverans. 

§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

skall erlägga brukningsavgift. 

 
Avgift utgår med: Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 0 kr 0 kr 

Beslutas senare, utredning pågår 

§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 

avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad 

av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter 

annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan 

mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall ej erläggas brukningsavgift. 
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§ 18 
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: 

 
Prislista extra åtaganden Utan moms Med moms 

Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare) 816 kr 1 020 kr 

Avläsning vattenmätare 392 kr 490 kr 

Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången 392 kr 490 kr 

Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av 
fastighetsägaren eller bristande betalning 

 
392 kr 

 
490 kr 

Montering och demontering av strypbricka 392 kr 490 kr 

Nedtagning av vattenmätare p.g.a orsak t.ex. ombyggnad 488 kr 610 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med 
vattenmätarbyte eller avläsning 

 
392 kr 

 
490 kr 

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat 392 kr 490 kr 

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som 
fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare) 

 
392 kr 

 
490 kr 

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst 240 kr 
per hyrtillfälle) 

392 kr 490 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie 

arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 

vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna 

inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna 

vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, 

tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) 

debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 

och 16. 
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 

betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, 

får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 

Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i 

genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte 

ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att 

underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller 

avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 

VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 
Avgifter enligt §14 är baserade på indextalet 75%  i konsumentprisindex, 

KPI samt 25% anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som 

basmånad.  När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 

avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad. Enligt 

DOS § XX/2019 beslutades att för 2020 avstå indexhöjningen i VA-taxan för 

att till 2021 återgå till normal indexberäkning 

 § 23 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 

och 14.8 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 

skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 

spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens VA-nämnd jämlikt 

53§ lagen om allmänna vattentjänster. 
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2019-11-05

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 201910 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 32 250 -        32 250 -            -                   0%

Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska 9 271 -          9 271 -              -                   0%

Drift

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 271 -             271 -                 -                   0% 262 -                 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 186 -          2 186 -              -                   0% 1 747 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 137 -             137 -                 -                   0% 215 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                -                    -                   0% 83                    

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 374 -          2 374 -              -                   0% 2 157 -              

Gatuingenjör, Ansvar 302300 8 485 -          8 485 -              -                   0% 8 834 -              

Gata/Park Ansvar 330000 12 636 -        12 636 -            -                   0% 10 693 -           

Fastighet, Ansvar 112100-112150 935 -             935 -                 -                   0% 1 507 -              

Bostadsanpassning 112190,  (tillägg budget med 500 tkr) 2 714 -          3 514 -              800 -                0% 2 812 -              

Städ, Ansvar 1122* -                -                    -                   0% 250                  

Måltid, Ansvar 1123* -                -                    -                   0% 439                  

Miljö, Ansvar 210000 2 169 -          2 669 -              500 -                0% 2 000 -              

Bygglov, Ansvar 220000 343 -             657                  500                 0% 414                  

Totalt DOS Skatt 32 250 -      32 550 -         800 -             2% 29 041 -         

Orsaker till avvikelse:

Gatuingenjör: Extra tilldelning av driftbudget på 1 mkr för underhåll av vägbanor, cykelbanor och trotoarer. (Beslut 20190521)

Överföring av ram:  Från 2018 till 2019 för investeringsprojekten Miljörum 200 tkr, Ridhuset Lindhult 1 235 tkr, upprustning av gator och 

vägar 256 tkr och gatubelysning 380 tkr. (beslut 2019-04-19)

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 1 944 tkr per den 31 oktober och vår prognos till årets slut är ett underskott på 800 tkr.                                 

Bostadsanpassningen visar ett underskott på 800 tkr som vår förvaltningen idag inte ser ut att kunna klara inom den befintliga ramen. Utöver detta så 

pågår en utredning där ett möte är inplanerat i december som gäller bostadsanpassningen och en beräknad kostnad på cirka 1-1,2 mkr, som troligen 

kommer under nästa år.  Även Miljö ser ut att sluta på ett underskott på 500 tkr per sista december.  Men ett överskott på Bygglov där ett större antal 

ansökningar än normalt på bullerplank har kommit in,  gör att dessa två versamheter tillsammans beräknas sluta på ett utfall inom ram till årets slut. De 

adminstrativa kostnaderna för dessa två verksamheter debiteras av Kumla då arbetet utförs av deras personal och det kan vara svårt att fördela 

kostnaden rätt utefter antal ärenden och tid. Av den anledningen räknar vi dessa två verksamheter som en enhet. 
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2019-10-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

EKO-parken/naturreservat -100 -100 0 0% -61

Ortsbesök -400 -400 0 0% -134

Förnyelse av  digitala verktyg -50 -50 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:  

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -303

Källsortering, miljörum   -450 -450 0 0% -11

Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -200 -200 0 0% -76

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% -376

Folkasboskolan, byte fasad och fönster, del av projekt 10093 -400 -400 0 0% 0

Ridhuset Lindhult, projekt 10094 -1 235 -1 235 0 0% -355

Måltidsavdelningen -800 -901 -101 13% -901

Städavdelningen: -150 -150 0 0% -47

Gata /Park: 0%

Inköp Maskiner och fordon -1700 -1700 0 0% -1697

Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår -456 -456 0 0% -75

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% 0

Gatubelysning -1080 -1080 0 0% -723

Lekplatser, upprustning -200 -200 0 0% -23

Manskapsbodar i orterna -150 -150 0 0% -49

Anslagstavlor -50 -50 0 0% 0

Inventarier Stenen -100 -100 0 0% 0

Rala III 0 0 0 0% -40

Trafiksäkerhetsprojekt:  Cykel-pumpar/parkeringar -1 000 -1 000 0 0% -492

Totalt DOS Skatt  -9271 -9372 -101 1% -5363

Kånsta kvarn, projekt 10090 -970

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -541 -541 100% -622

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -198 -198 100% -198

Långängsskolan mottagningskök,  projekt 10066 -3 400 -3 400 0 0% -2

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 000 -1 000 0 0% -296

Sydnärkehallen omklädningsrum, projekt 10101 -1 050 -1 050 0 0% -1006

Sydnärkehallens tak,  projekt 10102 -2 100 -2 100 0 0% -2373

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak -6 500 -6 500 0 0% -2712

Strategiska investeringar beslutade av KS: -14 050 -14 789 -739 5% -7209
Orsaker till avvikelse: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 201910 Budget 201910 Budget helår 

2019

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -260 -226 -271

Teknisk planering 21500 -1139 -1472 -1936

Bygglovsverksamhet 21501 414 -286 -343

Allmän markreserv 21505 -18 -23 -27

Fastighetsreglering 21506 66 -67 -80

Bostads- och affärshus 21507 -148 -302 -363

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -5139 -4344 -5285

Beläggning underhåll 24901 -5201 -4199 -4260

Vinterväghållning 24902 -2969 -2567 -3575

Barmarksrenhållning 24903 -567 -673 -808

Gröna ytor 24904 -58 -314 -314

Trafikanordning 24905 -357 -434 -520

Gatubelysning 24906 -2048 -2664 -3197

Broar/stödmurar 24907 -537 -689 -827

Dagvattenavledning 24908 -233 -505 -606

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -834 -828 -828

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -35 -42

Trafikreglering 24913 -141 -241 -289

Parkeringsövervakning 24914 -154 74 89

Parker mm 25000 -777 -446 -535

Skogs- och naturparker 25001 -928 -731 -877

Gräsytor 25002 -1304 -1248 -1323

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -760 -944 -1133

Lekplatser 25004 -858 -508 -609

Natur- och kulturreservat 25005 -109 -41 -50

Miljöbalken 26100 -1236 -1414 -1751

Livsmedelslagen 26101 -764 -394 -419

Bostadsanpassning 51001 -2812 -2255 -2714

Avfallshantering gemensamt 87000 450 233 311

Lakvattenrening 87005 -68 -67 0

Gemensamma lokaler 91000 -84 -132 -159

Förvaltningslokaler 91010 47 -2020 -3517

Fritidslokaler 91020 947 1593 1911

Skol- och förskolelokaler 91030 5544 6907 9206

Vård- och omsorgslokaler 91040 1496 -52 -63

Övriga lokaler internt 91050 1101 1743 1982

Övriga lokaler externt 91060 -1229 -20 -24

Fastighetsförvaltning 91070 -914 -979 -1175

Vaktmästeri 91071 -3707 -3398 -4078

Teknikgrupp 91072 -1261 -1284 -1540

Snickare 91073 -960 -848 -1017

Hjälpmedelscentralen 91074 207 311 374

Städverksamhet 91080 -3295 -3656 -4388

Övrigt städ externt 91090 2624 1969 2363

Gemensamma verksamheter 92000 -2569 -1918 -2301

Fordonsförvaltare 92016 63 0 0

Personal intern försäljning 92021 1564 1790 2149

Maskiner intern försäljning 92022 1236 622 746

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -176 -85 -101

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -36 -30 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 19 0 0

Måltidsverksamhet 92030 760 0 0

Vidarefakturering 92099 -20 0 0

Ej attesterade fakturor xxxxx -1892

Summa DOS på verksamhetsnivå -29041 -27097 -32250
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Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS / 

(tkr)  Helårsprognos per 2019-10-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Sanering VA-nät, projekt 35002 -4 000 -4 000 0 -3 689

VA-avdelningens investeringar -4 100 -4 100 0 -2 196

Nödvattenrum, projekt 35014 -600 -600 0 0

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg 

tätort -2 000 -2 000 0 0

Rala III, projekt 30019 0 0 0 -104

Sjöledning Tisaren , projekt 35015 -12 374 -12 374 0 0

Totalt DOS Avgift -23 074 -23 074 0 -5 989

Strategiska investeringa beslutade av KS:

Exploatering Sköllersta 0 0 0 -116

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 0 0 -3

Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 

35503. Startade under 2018 slutförs i 

år. 0 -1 000 -1 000 -1 040

Orsaker till avvikelse:

Projektering av Sjöledningen Tisaren pågår och budget behöver flyttas med till nästa år då 

arbetet kommer fortsätta. Till projektet Rala III kommer Train Allianse bidra med ersättning. 

Nödvattenrum behöver troligen också flyttas med till nästa år. Övriga projekt beräknas hålla 

sin budgetram.
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Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 1910 Budget 1910 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -3456 -4474 -5476

VA-avgifter hushåll 86501 17258 17422 26133

VA-avgifter industri 86502 4230 5039 6718

Inventering VA-nät 86504 -1018 -683 -819

Anskaffning vatten 86505 -2133 -2658 -3189

Produktion vatten 86506 -478 -716 -859

Distribution vatten 86507 -23 -25 -31

VA-nät gemensamt 86508 -5773 -3895 -4567

Avloppspumpstationer 86509 -647 -725 -870

Reningsverk 86510 -7930 -9357 -11228

Reserv vattentäkter 86511 -130 -118 -141

Leverans vatten 86512 -1833 -2638 -3165

Spillvattenavledning 86513 -573 -416 -499

Dagvattenavledning 86514 -643 -170 -204

Dagvattenhantering 86515 -3 -23 -28

Slamhantering VA 86516 -573 -260 -312

Vattenmätning 86517 -710 -848 -1018

Maskiner VA 86518 -471 -370 -445

Ej attesterade fakturor -95

Totalt -5001 -4915 0
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Delegationer och meddelanden

13

19/DOS/17
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Övriga ärenden

14

19/DOS/33
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Nolltolerans mot hot och våld 
Hallsbergs kommun arbetar utifrån värdeorden glädje, driv och öppenhet. Det 

ligger i hela kommunens, varje medarbetares och förtroendevalds intresse att 

arbete och uppdrag kan utföras med hög kvalitet i en miljö som är befriad från hot 

och våld. Med denna policy råder nolltolerans mot hot och våld.  

Hot innebär att någon hotar, direkt eller förtäckt, att skada någon eller dennes 

egendom. Hot kan ske via telefon, sociala medier, direkt tilltal eller med hjälp av 

vapen eller tillhyggen. 

Våld är varje handling som är riktad mot en person och som genom denna 

handling fysiskt skadar eller psykiskt smärtar, skrämmer eller kränker. 

Nolltolerans mot hot och våld utgörs av ett systematiskt och förebyggande arbete 

som innebär att kommunen:  

 

 Tar avstånd från alla typer av hot och våld 

 Bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att stävja hot och våld 

genom att: 

 kartlägga och analysera varje verksamhet utifrån hot- och 

våldsperspektivet 

 utforma handlings- och åtgärdsplaner 

 följa upp effekter av vidtagna åtgärder 

 ha rutiner för att hantera hot och våld - före, under och efter 

 ha rutiner för att anmäla hot och våld. 

 Utbildar och kompetensutvecklar medarbetare och förtroendevalda i hur 

hot och våldssituationer kan förebyggas och hanteras.  
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