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18. Bygglovtaxa

18.1 Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom nämndens 
ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Där anges i 8 § 
att nämnden får ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked,
startbesked, slutbesked och ingripandebesked,

2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § st 3 och 8, andra tids- eller kostnadskrävande

åtgärder.

Nämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller 
ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller 
ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller 
annan lovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna. 

Nämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara 
skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s 351 f). 

18.2 Självkostnadsprincipen 
12 kap. i PBL reglerar nämndens verksamhet. I 12 kap. 8 § framgår vad nämnden får ta ut 
avgifter för. Av 12 kap. 10 § framgår att en avgift inte får överstiga kommunens 
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 
2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). 

” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 
enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och 
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader 
är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och 
utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bland 
annat prop. 1993/94:188 s. 85). 
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18.3 Likställighetsprincipen 
PBL innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska 
bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är 
avgiftsskyldiga. 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den så 
kallade likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen. 

” Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat”. 

Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade 
taxor (se prop. 1993/94:188 s 87 och Petersén m.fl. s. 65–66). 

18.4 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (PBB) enligt socialförsäkringsbalken 
(2010:110). Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget 
och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. 

Kommunens beslut behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller 
från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt 
angivits. 

18.5 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala 
nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av 
tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Effektivitetsskäl talar för 
att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Viktigt är att nämndens 
delegationsordning anpassas till gällande regler. 

Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 
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Vad avgiftsbeslut bör innehålla 
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 

• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.
• Hur stor avgift som debiteras.
• När betalning ska ske.
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 40–49 §§ 

förvaltningslagen (2017:900)).
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner 
nämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, 
får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Nämndens rätt att 
i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild 
delegationsordning. 

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

18.6 Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte 
avgiften i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift utgå. 
Dröjsmålsavgiften ska beräknas på samma sätt som enligt 2, 3, 4, 4 a § i lag (1997:484) 
om dröjsmålsavgift. Avgifter kan tas ut i förskott. 

Uttagen avgift för avslagsbeslut avräknas mot eventuell bygglovavgift. 

Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna 
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp 
(mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet 
som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. 

Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till 
förhållanden inom kommunen. För faktor N fastställs siffran 1,1. Kommunfullmäktige kan 
besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller 
på andra faktorer, till exempel Sveriges Kommuner och Regioners kommungruppsindelning, 
dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. 

18.7 Tidsersättning 
Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (det vill säga den debiterbara tiden ska vara 
75 %) kan timersättningen tas ut. Total debiterbar årsarbetstid är 1 200–1 400 årsarbets-
timmar. 

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan 
schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer. 
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För Värmdö kommun är timavgiften 1 050 kr/tim. 

18.8 Avräkning 
För startbesked gäller, om sökanden så begär, att nämnden ska återbetala i förskott erlagda 
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och 
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande 
av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen. 

18.9 Övrigt 
Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Sådan taxa - kopiering av allmän handling - beslutas i särskild ordning. 
Avgift för kopiering, utplottning och maskinkostnad får också tas ut för handlingar (digitala 
och analoga kartor med mera), som ska upplåtas med nyttjanderätt. Även sådana avgifter 
beslutas av kommunfullmäktige (se ovan). 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 

18.10 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
Hf Handläggningsfaktor 
KOM Faktor för kommunicering 

mPBB ”Milliprisbasbelopp”, en tusendels prisbasbelopp 

N Justeringsfaktor = 1,1 
OF Objektsfaktor 
Tidsersättning: 1 050 kr/timme 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked: beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning 
av en tidigare uppförd byggnad till en ny 
plats. 

Tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en 
ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela 
byggnaden eller en betydande och 
avgränsbar del av byggnaden påtagligt 
förnyas. 

Ändring: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 
konstruktion, funktion, användningssätt, 
utseende eller kulturhistoriskt värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard 
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 
noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 
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Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och 
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa (1 050 kr/tim). 

Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 

Prisbasbelopp 2011: 42 800 kr 
Prisbasbelopp 2012: 44 000 kr 
Prisbasbelopp 2013: 44 500 kr 
Prisbasbelopp 2014: 44 400 kr 
Prisbasbelopp 2015: 44 500 kr 
Prisbasbelopp 2016: 44 300 kr 
Prisbasbelopp 2017: 44 800 kr 
Prisbasbelopp 2018: 45 500 kr 
Prisbasbelopp 2019: 46 500 kr 

Prisbasbelopp 2020: 47 300 kr 

Prisbasbelopp 2021: 47 600 kr 

Prisbasbelopp 2022: 48 300 kr 

18.11 Tabeller 
Tabell 1 - Objektsfaktorer 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt − byggnader och anläggningar − 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller 
nedan. 

Area (m2) - BTA + OPA OF Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovspliktiga komplementbyggnader. 

0–19 5 

20–39 6 

40–59 7 

60–79 8 

80–129 9 

130–199 10 

200–299 11 

300–499 15 
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500–799 21 

800–1199 26 

1200–1999 30 

2000–2999 36 

3000–3999 46 

4000–4999 56 

5000–5999 64 

6000–7999 72 

8000–9999 88 

10000–14999 100 

15000–19999 125 

20000–24999 170 

25000–49999 235 

50000–100000 400 

Härutöver + 3/1000 m2

*Mycket enkla byggnader < 50 m2 5 
*I separat ärende, till exempel carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt
PBL 9 kap. 4–6 §), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda 
BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 - Underrättelse och expediering 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 
avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Avgift = KOM x mPBB x N (inom parentes redovisas summan) 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1–5 40 

Sakägare 6–9 60 

Sakägare 10– 120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och Inrikes Tidningar 
(PoIT)  

+ faktisk annonskostnad 5 

Tabell 3 - Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
(OF enligt tabell 1) 

Åtgärd Handläggningsfaktor 
HF1  

Administration inklusive arkivering 7 

Planprövning 

- Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked

3 

Byggnaden 

- Placering, yttre utformning och färgsättning
- Användbarhet och tillgänglighet

7 
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Tomten 

- Tomts ordnande inklusive utfart och parkering

- Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning

- Fyllning och schaktning (då marklov inte erfordras)

- Skyddsåtgärder mot skred och högvatten

- Utrymnings- och räddningsvägar

- Måttgranskning

- Besiktning (platsbesök)

7 

(se tidsersättning och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter) 

Tabell 4 - Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N (OF enligt tabell 1 
alternativ (OF enligt tabell 1 alternativ tidsersättning)   

Åtgärd Handläggningsfaktor HF2 

Administration inkl. arkivering och registrering av 
kontrollansvarig  

7 

Startbesked 

Startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande 
av kontrollplan eller  

10 

Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inklusive slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 5 - Justering av bygglovsavgifter. 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF. 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan 1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Ändring 0,7 bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, till exempel 
lagerhall) ≥ 600 m2

0,3 bygglovavgift 

Attefallansökan, komplett Avgift enligt tabell 4 

Attefallsansökan, inte komplett Avgift enligt tabell 4 

Tabell 6 - Avgift för besked 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked Tidsersättning (dock lägsta debitering 10 tim) 

Ingripandebesked Tidsersättning (dock lägsta debitering 10 tim) 

Villkorsbesked Tidsersättning (dock lägsta debitering 5 tim) 

       Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 2. 

Tabell 7 - Beslut om ny kontrollansvarig 
Avgift = HF x mPBB x N 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

Tabell 8 - Hissar och andra motordrivna anordningar 
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 
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1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åtgärd Tidsersättning 

Medgivande eller förbud att använda hiss Tidsersättning (dock lägsta debitering 3 tim.) 

Tabell 9 - Inom detaljplan, planenligt, nybyggnad, bygglovavgift 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som nämnden vidtar i samband 
med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom 
upprättat planavtal. 

Se tabell 3 och 4 angående tillämpliga HF. 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N (maxbelopp) 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader. 
Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

0–19 5 24 28 

20–39 6 24 28 

40–59 7 24 28 

60–79 8 24 28 

80–129 9 24 28 

130–199 10 24 28 

200–299 11 24 28 

300–499 15 24 28 

500–799 21 24 28 

800–1199 26 24 28 

1200–1999 30 24 28 

2000–2999 36 24 28 

3000–3999 46 24 28 

4000–4999 56 24 28 

5000–5999 64 24 28 

6000–7999 72 24 28 

3 Bygglov inklusive startbesked 
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Värmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - Internt

8000–9999 88 24 28 

10000–14999 100 24 28 

15000–19999 125 24 28 

20000–24999 170 24 28 

25000–49999 235 24 28 

50000–100000 400 24 28 

Härutöver + 3/1000 m2

*Mycket enkla byggnader < 50
m2

4 20 20 

Komplementbyggnad bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 5 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 7 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp, 
sopskåp, sophus 

6 14 15 

Tabell 10 – Tillbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16–49 m2 5 17 15 

Tillkommande yta BTA 50–129 m2 7 17 28 

Tillkommande yta BTA 130–199 m2 9 17 28 

Tillkommande yta BTA 200–299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300–499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall se tabell 9 

4 Bygglov inklusive startbesked 
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Komplementbyggnad OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, 
förråd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA 

5 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 6 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus med mera, 
oisolerat 

> 15 m2 4 14 13 

Burspråk 2 14 13 

Takkupa 2 14 15 

Tabell 11 - Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40–60 m2 6 21 28 

Kolonistuga <40 m2 4 14 15 

Nätstation/pumpstation Oavsett 
storlek 6 14 13 

Växthus, lusthus och liknande, 
oisolerat 

>15 m2 men
≤50 m2

5 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett 
storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett 
storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett 
storlek 4 17 23 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet 
och energikrav. Större fritidshus än 60 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som 
permanentbostäder, därför är avgiften lika som för permanenthus. 

6 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 - Övriga åtgärder 

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

Övrig åtgärd Yta BTA HF 

Balkong 1–5 st 65 

Balkong >5 st 130 

Inglasning av balkong 1–5 st 65 

Inglasning av balkong >5 st 130 

Inglasning av uteplats/uterum oavsett storlek 65 

Skärmtak 15–30 m2 50 

Skärmtak ≥31 m2 100 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N 

Övrigt – utan 
konstruktion Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre 2 11 10 

Fasadändring, större 4 11 10 

Bostadshiss, handikapp 
enbostadshus**

2 17 13 

Hiss/ramp* 4 17 15 

Mur och eller plank vid 
enbostadshus 

4 10 13 

Mur och/eller plank, 
bullerplank/stabilitet, oavsett 
material 

6 14 15 

Solfångare - inte på en- och 
tvåbostadshus 

2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt 
bygglov 

* Endast HF2 vid invändig installation
** Bygglov inklusive startbesked

7 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell - 13 Anmälan11 (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

Åtgärd HF2 

Eldstad/st 75 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning, enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning, övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 75 

Tabell 14 - Rivningslov inklusive startbesked 
 Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

<250 m2 BTA 100 

250–999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 
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Tabell 15 - Bygglov för skyltar 
Prövning ska ske som för byggnader: 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.  

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

      Avgift = HF x mPBB x N. 

Åtgärd HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden 

HF om stor 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden 

Vepa ≤20 m2 80 

Stor vepa ≥20 m2 200 

Skyltprogramgranskning ≥20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 20 20 

Därutöver per skylt 10 10 

Prövning utan gällande 
skyltprogram 

Placering, 
utformning, 
miljö- och 
omgivnings-
påverkan 

45 105 

Därutöver per skylt 23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤10 m2
60 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≥10 m2 vid 
busskur 

− 150 

Ljusramp Ny/ny front − 100 

Ljusramp utöver den 
första 

20 − 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller likn. 

>5 st 100 

Förbesiktning Per gång 10 20 
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Remiss Trafikverket 

med flera 
15 15 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan 
om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och kommunen. Det består 
av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar ska placeras och kan även innehålla 
principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 

Tabell 16 – Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart ut som tidsersättning. 

Åtgärd Tidsersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Tidsersättning (dock lägsta debitering 6 tim) 

Tabell 17 - Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF 1 eller 
tidsersättning 

HF 2 eller 
Tidsersättning 

Radio- och telemast 
eller torn 
+ en teknikbod

ett torn 250 Antal timmar 
(minst 1) 

Radio- och telemast 
eller torn 
+ en teknikbod

fler än ett 550 Antal timmar 
(minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar 
(minst 1) 

Vindkraftverk upp till fyra 
stycken 1 200 

Antal timmar 
(minst 1) 

Vindkraftpark (>5 
verk) 2 500 Antal timmar 

(minst 1) 
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Tabell 18 - Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land. 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000–4 999 m2 60 24 28 

Anläggningens yta 5 000–10 000 m2 80 24 28 

Anläggningens yta ≥ 10 000 m2 100 24 28 
  Mindre anläggningar 
t.ex. parkeringsplats

Antal timmar (minst 1) 

  Upplag/materialgård Antal timmar (minst 1) 

  Tunnel/bergrum Antal timmar (minst 1) 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, campingplats, 
idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med 
lift, skjutbana. 

Anläggning i vatten. 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10–12 
båtar, (annars 
inte bygglov) 

Tidsersättning 
(minst 4 timmar) 

Småbåtshamn, se marina för fler än 10–12 
båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000–10 000 m2, 
flera bryggor  

för fler än 10–12 
båtar, annars inte 
hamn 

80 24 28 

Utökning med pontonbrygga 
(lovpliktig) 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 19 - Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd Ingen avgift 

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som förhandsbesked 

Avgift enligt tabell 3 

Avvisa Tidsersättning eller högst 0,5 
bygglovavgift 

Avgift enligt tabell 3 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Avgift enligt tabell 3 
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19. Vatten- och avloppstaxa
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Värmdö 
kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Värmdö kommun. 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt (moms). 

19.1 Avgiftsskyldighet 
För att täcka de nödvändiga kostnaderna för Värmdö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala 
avgifter enligt denna taxa.  
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 § i lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet avledning av 
dagvatten från allmän platsmark 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. 

19.2 Avgiftstyper 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter). 

19.3 Ordförklaringar 
Allmän platsmark Mark som i detaljplan, enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

redovisas som allmän plats eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark, 
t.ex. torg, gator och parker.

Annan fastighet Fastighet som uteslutande eller i huvudsak är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses bebyggas eller enligt detaljplan är 
avsedd för bebyggande för annat ändamål än bostadsfastighet. 

Bostadsfastighet Fastighet som uteslutande eller i huvudsak är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses bebyggas eller enligt detaljplan är avsedd för 
bebyggande för bostadsändamål. 

Bruttoarea (BTA) Avser area av våningsplan (ett eller flera) begränsad av ytterväggars 
utsida enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 

Förbindelsepunkt (FP) Är den punkt som huvudmannen har bestämt, där den allmänna 
anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar. 

Huvudgata Avser gata med trafik mellan områden. 

Lägenhet Är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet 
där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 



Bilaga 5 Taxor och avgifter

Sida 100 (110)
Obebyggd fastighet Är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 

ännu inte bebyggts. 

19.4 Avgiftsskyldighet föreligger 
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dräneringsvatten från 
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna 
platser såsom gator, vägar, torg och 
parker 

Ja Ja 

När avgiftsskyldighet inträder 
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om detta.  
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. 

Avgiftsskyldighet för dagvattenavlopp 
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Avgift för dagvatten även för allmän platsmark 
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster 
är uppfyllda. 

Tidpunkt för avgiftsskyldighet 
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 

 Anläggningsavgifter (punkt 19.5-19.11) 
Angivna avgifter är inklusive moms. 

19.5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 
För bostadsfastighet ska anläggningsavgift erläggas. 
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Avgift i kronor utgår per 
fastighet med: 

V+S+ 
Dg+ 
Df 

V+S+Dg V+ S V S Df Dg 

a) En avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkt V, S, Df.

106 863 94 174 94 174 28 108 66 066 28 108 0 

b) En avgift avseende
upprättande av förbindelse-
punkt för V,S, Dg.

123 138 112 873 112 873 56 473 56 473 24 624 0 

c) En avgift per lägenhet. 78 475 78 475 70 016 35 008 33 629 0 8 460 

Summa 
308 476 285 522 277 063 119 589 156 168 52 732 8 460 

d) *En grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelse-
punkt för Df upprättats.

22 956  

* Avgift enligt 19. 5. d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 19.5 a) och b). I det fall avgift enligt
19.5 d) tas ut reduceras avgift enligt 19.5 a) och 19.5 b) eftersom servisledning och förbindelsepunkt i
detta inte lagts respektive upprättats för Df.

Attefall 

En avgift för komplementbostadshus (Attefallshus) som inte ingår eller kommer att ingå i 
bostadsrättsförening, 3 378 kr. 

Gemensam förbindelsepunkt 
Är förbindelsepunkten gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgiften enligt 19.5 a) 
lika. 

Lägenhetsantal 
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

Extra servisledning 
Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas 
avgifter enligt 19.5 a) och b). 

Om- eller tillbyggnad 
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska erläggas avgift enligt 19.5 c) för varje tillkommande lägenhet. 
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Bortledning av Df 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska erläggas avgift enligt 19.5 d). 

Avgiftsskyldighet 
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter erläggas enligt 19.5. 

19.6 Anläggningsavgift för annan fastighet 
Annan fastighet 
För annan fastighet ska anläggningsavgift erläggas. 

Anläggningsavgift 
för annan fastighet 

V+S+Dg+
Df 

V+S+D
g 

V+ S V S Df Dg 

a) En avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkt V, S, Df.

106 863 94 174 94 174 28 108 66 066 28 108 0 

b) En avgift avseende
upprättande av förbindelse-
punkt för V,S, Df.

123 138 112 873 112 873 56 437 56 437 24 624 0 

Summa 
230 001 207 047 207 047 85 545 122 503 52 732 0 

c) En avgift per kvm tomtyta
V, S, Dg.

134,00 134,00 107,00 55,00 55,00 0,00 27,00 
d) En grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelse-
punkt för Df upprättats.

22 956 

* Avgift enligt 19.6 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 19.6. a) och b). I det fall avgift enligt
19.6 d) tas ut reduceras avgift enligt 19.6 a) och 19.6 b) eftersom servisledning och förbindelsepunkt i
detta inte lagts respektive upprättats för Df.

Gemensam förbindelsepunkt 
Är förbindelsepunkten gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 19.6 a) 
lika mellan fastigheterna. 

Tomtytan 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
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Mark som tills vidare inte utnyttjas 
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för del av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten. 

Extra servisledning 
Om ytterligare servisledningar dras fram och om ytterligare förbindelsepunkter upprättas, 
ska avgifter erläggas enligt 19.6 a) och b). 

Tomtyta 
Om fastighets tomtyta utökas ska avgift erläggas enligt 19.6 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara erlagd förut. 

Bortledning av Df 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas, ska erläggas avgift enligt 19.6 d). 

Avgiftsskyldighet 
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter erläggas enligt 19.6. 

19.7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 
För obebyggd fastighet ska erläggas full anläggningsavgift för de ändamål för vilka 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt 

19.8 Allmän platsmark 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift i kronor utgår med: Kr 
En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning. 

91 

19.9 Särtaxa 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, 
ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift, enligt avsnitt 5–8 i detta dokument, 
får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

19.10 Betalning av avgift 
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

Dröjsmålsränta 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 
6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 
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Fördelning av avgift i vissa fall 
Uppgår avgiften till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter ska, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga 
inbetalningar under viss tid, dock högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på 
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess resterande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas. 

Ändrade förhållanden 
Avgiftsskyldighet enligt 19.5 och 19.6 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – till exempel ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats.  

Det är fastighetsägarens ansvar att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
ut för tiden från det att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till 
dess tilläggsavgiften betalas. 

19.11 Särskilda ersättningar 
Extra anordningar 
Om, efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen, ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen funnit nödvändigt, 
ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader. 

Fastighetsägaren begär ny servisledning 
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och 
huvudmannen bifaller ansökan, 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. 

Huvudmannen påkallar ny servisledning 
Om 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 (punkter 19.12 -19. 15) 
Angivna avgifter är inklusive moms. 
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19.12 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 

Brukningsavgift för bebyggd fastighet 
För bebyggd ansluten fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift i kronor utgår per fastighet med: Kr 

a) En fast avgift per år per
fastighet/bostadsrättsförening 3 488 

b) En avgift per m3 levererat vatten 36,05 

c) En avgift per år och lägenhet för
bostadsfastigheter 1 933 

d) En avgift per år och varje påbörjad 150 m2

(BTA) för annan fastighet 1 933 

Reducerad avgift 
Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga i 19.4 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. Följande avgifter ska då erläggas för respektive ändamål: 

Avgift per m3 19.12 b) Kr 

Vatten 10,77 

Spillvatten 25,28 

Fast avgift 19.12 c) och d) Kr 

Vatten 502 

Spillvatten 1 160 

Df - Dagvatten fastighet 174 

Dg - Dagvatten gata 96 

Fast årlig avgift Kr 

En fast årlig avgift för avgiftsskyldig fastighet som efter 
sex månader ännu inte anslutit till den allmänna 
anläggningen 

3 771 

Fastighet utan vattenmätare 
Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen och avledande av spillvatten för bebyggd 
fastighet tills vidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift ut enligt 19.12 b) efter en 
antagen årsförbrukning om 250 m3/lägenhet i bostad. Avgift enligt 19.12 c) tillkommer. 
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Värmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - InterntVärmdö kommun - Internt

Byggvatten 
För så kallat byggvatten ska brukningsavgift erläggas enligt 19.12 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 100 m3 per lägenhet eller ekvivalent lägenhet 
per 150 m2 bruttoarea (BTA) och år. 

Vattenkiosk 
En avgift per m3 levererat vatten är 36,05 kr och benämns Tekniskt vatten. Benämningen är 
för att kommunen inte vet hur vattnet transporteras och därmed inte kan garantera kvaliteten. 

Undersökning av vattenmätare 
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Kan 
mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare begär undersökning av vattenmätare 
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande  
50 % av den fasta avgiften enligt 19.12 a). Beloppet avrundas till närmaste helt krontal. 

Spillvatten 
För spillvattenmängd (kylvatten och dylikt), som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattennätet, ska avgift erläggas med 45 % av avgiften enligt 19.12 b). Beloppet avrundas 
till närmaste helt örestal. 

Reducering av dagvattenavgift 
Reducering av dagvattenavgift i särskilda fall. Om en betydande del av fastigheten 
uppenbarligen inte belastar det allmänna dagvattensystemet kan den avgiftsgrundande arean 
för Df och Dg reduceras efter en skälighetsbedömning av kommunen. En sådan skälighets-
bedömning kan alltid göras för fastigheter större än 10 000 m2 och beslut meddelas 
fastighetsägaren skriftligen. 

Brukningsavgiften för dagvatten kan reduceras om åtgärder vidtagits som fördröjer eller renar 
dagvatten från fastigheten. Av avgiften enligt 19.12 c) för fastigheter med mer än tio 
lägenheter eller 19.12 d). Den avgift som då ska betalas bestäms utifrån en skälighets-
bedömning i varje enskilt fall som beror på åtgärdernas omfattning. 

19.13 Allmän platsmark 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift i kronor utgår med: Kr 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten. 3,50 
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19.14 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp 
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet ska avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt 
som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten, är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 

19.15 Obebyggd fastighet 
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift inte erläggas. 

19.16 Särskilda avgifter 
Om huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln stängts av eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen, debiteras följande avgifter inklusive moms: 

Kr 

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare (till exempel 
vinterförvaring av vattenmätare, byte ståndrörsmätare). 1 602 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförseln. 1 602 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 1 602 

Icke tillgänglig mätarplats. 1 602 

Länspumpning av vattenmätarbrunn. 1 602 

Vid avtal om pumpenhet på fastighet tas en transportavgift för 
pump till och från verkstad. 2 003 

Förgävesbesök/trasig vattenmätare. 1 602 

Hyra av ståndrörsmätare: 
Depositionsavgift erläggs innan mätare hämtas. Kostnaden för hyra är kostnad/år enligt 
19.12 a) samt rörlig avgift enligt 19.12 b) för mängden förbrukat vatten enligt mätaren. 

Kr 
Depositionsavgift för 6,0 m3-mätare 12 967 
Depositionsavgift för 10,0 m3-mätare 16 857 
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19.17 Särtaxa 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift, enligt avsnitt 19.12–19.15 i detta 
dokument, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

19.18 Betalningsvillkor 
Avgift enligt 19.12 a), c), d), eller e) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 19.12 b) debiteras 
i efterskott på grundval av, enligt mätning, förbrukad vattenmängd eller annan grund som 
anges i 19.12. 
Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas på 
obetalt belopp. 
Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt en gång per år. Avläsning och debitering kan dessutom ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.  

19.19 Av fastighetsägare begärda åtgärder 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, har huvudmannen rätt att träffa 
avtal om brukningsavgiftens storlek. 

19.20 Taxans införande 
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 och gäller tills vidare. De brukningsavgifter enligt 19.12 
och 19.14 som baseras på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande.  

19.21 Vid tvist 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412). 
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20. Regional VA-avgift

Bostadsfastighet
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller i huvudsak är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas eller enligt detaljplan är avsedd för bebyggande för bostadsändamål.  

För ovanstående fastighetskategori, ska betalas regional avgift för anslutning av 
fastigheten till kommunens ledningsnät eller anläggning för vatten (V), spillvatten (S), 
dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg), enligt följande: 

Avgift i kronor utgår per fastighet 
med: 

V+S+ 
Dg+ Df 

V+S+Dg V+ S V, S, Dg, Df 

e) En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt V, S, Df.

53 432 47 087 47 087 V: 14 054 
S: 33 033 

Df: 14 054 
f) En avgift avseende upprättande av
förbindelsepunkt för V, S, Df.

61 569 56 437 56 437 V alt. S: 28 237 
Df: 12 312 

g) En avgift per lägenhet V, S, Dg. 39 238 39 238 35 008 V alt. S: 17 504 
Dg: 4 230 

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

Df: 11 478 

Annan fastighet 
Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller i huvudsak är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas eller enligt detaljplan är avsedd för bebyggande för annat ändamål än 
bostadsfastighet. 

För ovanstående fastighetskategori, ska betalas regional avgift för anslutning av 
fastigheten till kommunens ledningsnät eller anläggning för vatten, spill, dagvatten 
fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg), enligt följande:  

Avgift i kronor utgår per fastighet 
med: 

V+S+ 
Dg+ Df 

V, S, 
Dg 

V, S Alt. 
V, S, Df, Dg 

a) En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkt V, S, Df.

53 432 47 087 47 087 V: 14 054 
S: 33 033 

Df: 14 054 

b) En avgift avseende upprättande av
förbindelsepunkt för V, S, Df.

61 569 56 437 56 437 V alt. S 27 107 
Df: 12 312 

c) En avgift per m2 tomtyta V, S, Dg. 67,0 67,0 53,5 V alt. S 27,5 
Dg:13,5 

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

Df: 11 478 
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21. Trafik- och fordonstaxa
Taxa för felparkeringsavgifter 
Felparkeringsavgifter enligt lag 1976:206 samt Förordningen (1976:1128) om 
felparkeringsavgift. 

700 kr för alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande, till 
exempel inom 10 meter före ett övergångsställe, in 
’m 10 meter från vägkorsning, på gång- och cykelväg, på plats för rörelsehindrad, i 
”kollektivkörfält” och på busshållplats. 

500 kr för övriga förseelser, det vill säga där regleringen enbart innefattar 
villkor för eller förbud mot parkering. 

Taxa för avgiftsbeläggande av parkering 
Avgift för parkering med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276). 

Avgift 

Taxa 1. Avgift för parkering på allmän plats eller mark som är kommunal. 6 kr/tim 

Taxa 2. Avgift för parkering på allmän plats eller mark som är 
kommunal. 

3 kr/tim 

Taxa för övriga trafikärenden 
Timavgiften för trafik- och fordonsärenden är 900 kr/tim. 

Avgift för transportdispens 1 250 kr (ink 
moms) 

Taxa för flyttning av fordon 
Ägaren av ett fordon ska, med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) och 
förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198) ersätta kommunen i enlighet med 
nedan angiven taxa. 

Avgift 

Skrotningsuppdrag, flyttning av fordon från allmän platsmark till 
plats för fragmentering (skrotning). 

2 200 kr 

Kort flyttning eller flyttning till och från uppställningsplats. 2 150 kr 

Tunga fordon (<3,5–25 ton) debiteras extra för fordonshantering. 1 600 kr/tim 

Förvaring på särskild uppställningsplats 2 000 kr per 
påbörjad 30-
dagarsperiod 


