
Taxor och avgifter kommunstyrelsens ansvar   
Sotningstaxa       
Sotningsindex 1,98%     

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Sotningstaxans timpris 491 kr *)   

*)  Taxan räknas upp för 2023 utifrån SKL's sotningsindex som presenteras under våren 2023 
        
        
Årsarvode till sotaren       
        

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Årsarvode 31 584 kr *)   
*)  Taxan räknas upp för 2023 utifrån SKL's sotningsindex som presenteras under våren 2023 
        
        
Taxa för tillsyn enl. lag om brandfarliga och explosiva varor 

Taxan/avgiften avser 
Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Grundavgift 1 737 kr 1 780 kr 43 kr 
Timkostnad 865 kr 887 kr 22 kr 
Tillsynsavgift 865 kr 887 kr 22 kr 
        
Taxa för tillsyn enl. lag om skydd mot olyckor   

Taxan/avgiften avser 
Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Grundavgift 1 737 kr 1 780 kr 43 kr 
Timkostnad 865 kr 887 kr 22 kr 
Tillsynsavgift 3 468 kr 3 555 kr 87 kr 
        
Taxa för tillstånd enl. lag om brandfarliga och explosiva varor 

Taxan/avgiften avser 
Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Försäljning fyrverkeri (nytt) 3 906 kr 4 004 kr 98 kr 
Försäljning fyrverkeri (förnyat) 2 929 kr 3 002 kr 73 kr 
Förvaring av explosiv vara (nytt) 3 906 kr 4 004 kr 98 kr 

Förvaring av explosiv vara (förnyat) 2 442 kr 2 503 kr 61 kr 

Godkännande av föreståndare (nytt) 976 kr 1 000 kr 24 kr 

Godkännande av föreståndare (förnyat) 976 kr 1 000 kr 24 kr 

Överföring 976 kr 1 000 kr 24 kr 
Avslag 976 kr 1 000 kr 24 kr 
  
 
 
 

      

        



Tillståndsärenden brandfarliga varor 
Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Mindre anläggning (nytt) 3 906 kr 4 004 kr 98 kr 
Mindre anläggning (förnyat) 2 929 kr 3 002 kr 73 kr 
medelstor anläggning (nytt) 6 836 kr 7 007 kr 171 kr 
Medelstor anläggning (förnyat) 4 394 kr 4 504 kr 110 kr 
Stor anläggning (nytt) 14 902 kr 15 275 kr 373 kr 
Stor anläggning (förnyat) 8 300 kr 8 508 kr 208 kr 
Avslag 976 kr 1 000 kr 24 kr 
        
        
Kartor       
Karttaxa. Förändras enligt förslag för 2023     

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Timtaxa 950 kr 950 kr 0 kr 
Nybyggnadskarta       

Enbostadshus/enstaka byggnad, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller 
lika med 1999 m2 

7 221 kr 7 845 kr 624 kr 

Tomtyta 2000-4999 m2 11 085 kr 12 125 kr 1 040 kr 
Tomtyta 5000-9999 m2 14 949 kr 16 405 kr 1 456 kr 
Tomtyta 10000-15000 m2 18 813 kr 20 685 kr 1 872 kr 

Tomtyta större än 15000 m2 950 kr/tim 950 kr/tim 0 kr 

Nybyggnadskarta eller säkskilda kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 950 kr/tim 950 kr/tim 0 kr 

Förenklad nybyggnadskarta       
Utdrag ur primärkarta, kr/st. 2 109 kr 2 234 kr 125 kr 
Större område än normalt 950 kr/tim 950 kr/tim 0 kr 

Digitalisering av prickmark eller övriga detaljer 950 kr/tim 950 kr/tim 0 kr 

Digital primärkarta       

Digital primärkarta, kr/ha, utan höjdinformation 927 kr/ha + 1 
425 kr 

1024 kr/ha + 1 
425 kr 97 kr/ha 

Digital primärkarta, kr/ha, med höjdinformation 1 159 kr/ha + 1 
425 kr 

1 284 kr/ha + 1 
425 kr 125 kr/ha 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Moms tillkommer med 25 % 
undantaget    
tillhandahållande av förenklad nybyggnadskarta samt nybyggnadskarta i samband med 
bygglovsprövning. 
        
§ 1 Heby kommun har rätt att försälja kopior ur sitt kartmaterial. Rätt att ta ut avgift för tjänsten 
framgår av 
 kommunallagen (2017:725) 2 kap 5 §.     
§ 2 Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kartmaterial överlåtes 
normalt endast  
rätten att nyttja materialet för visst angivet ändamål under begränsad tid.  
§ 3 Avgift: Heby kommun använder SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa 2011. 
        



 

Markupplåtelser       
Markupplåtelser. Lämnas oförändrad för 2023.   

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Torghandelsplats, dag 
0 kr/dag vid ett 
tillfälle därefter 

127 kr/dag 

0 kr/dag vid ett 
tillfälle därefter 

127 kr/dag 
0 kr 

Torghandelsplats, månad 761 kr/mån 761 kr/mån 0 kr 

Torghandelsplats, fast plats 1 dag/vecka under 1 år 2 533 kr 2 533 kr 0 kr 

Torghandelsplats, fast plats 1 år 3 293 kr 3 293 kr 0 kr 
Kiosk, månad 1 000 kr 1 000 kr 0 kr 
Kiosk, halvår 2 500 kr 2 500 kr 0 kr 
Kiosk, år 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 

Teknikbod < 5 kvm 1 000 kr/år 1 000 kr/år 0 kr 

Teknikbod 5 – 10 kvm 2 000 kr/år 2 000 kr/år 0 kr 

Kommersiella shower eller uppvisningar, t.ex. cirkus och 
tivoli 1 000 kr/dag 1 000 kr/dag 0 kr 

Samtliga taxor är inklusive moms.     
Samtliga taxor är exklusive vatten- och avlopp.   
Arrendeavgifter ska betalas årsvis i förskott. Avgifter för markupplåtelser betalas innan tillträde.  
De upplåtelser som gäller längre än ett år betalas årsvis i förskott. 
Taxan är anpassad för årlig uppräkning, baserat på indextalet för föregående år då avtalet tecknades 
med  
konsumentprisindex (totalindex) 1980 som basår.   
        
Plantaxa       
Plantaxan. Lämnas oförändrad för 2023.     

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Plantaxa       
Avgift per timme 950 kr 950 kr 0 kr 

        
Kopierings- och utskriftsservice     
Taxan/avgiften avser (Inkl moms) Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 
De 10 första kopiorna 0,00 0,00 0,00 
Grundavgift /vid fler än 25 ex 57,00 58,93 1,93 
Sv/Vit       
A4 80 gr 1,34 1,38 0,05 
A4 100 g 2,01 2,07 0,07 
A3 80 g 2,67 2,76 0,09 
A3 100 g 4,01 4,15 0,14 
Färg       
A4 80 g 7,35 7,60 0,25 
A4 100 gr 8,02 8,29 0,27 
A3 80 g 16,04 16,59 0,54 



A3 100 g 18,05 18,66 0,61 
Inplastning       
A4 8,69 8,98 0,29 
A3 18,05 18,66 0,61 
Häftning       
Häftning - hörn 0,67 0,69 0,02 
A5 - Häfte sadelhäftning 1,34 1,38 0,05 
A4 - Häfte sadelhäftning 2,01 2,07 0,07 
A3 - Häfte sadelhäftning 3,34 3,46 0,11 

 

Taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar 
Musikskoleverksamhet       
Taxa musikskola. Lämnas oförändrad för 2023.     

Taxan/avgiften avser Taxa 
2022 

Taxa 
2023 Förändring 

Terminsavgift, ordinarie 750 kr 750 kr 0 kr 

Terminsavgift, syskonrabatt andra barnet 375 kr 375 kr 0 kr 

Terminsavgift, syskonrabatt tredje barnet och uppåt 0 0 0 kr 

Nybörjargrupp 420 kr 420 kr 0 kr 

Prova-på-grupp 0 kr 0 kr 0 kr 

Instrumenthyra 340 kr 340 kr 0 kr 

Nya konstformer, kurs 350 kr 350 kr 0 kr 

        
        
Biblioteken       
Bibliotekstaxa. Förändras enligt förslag 2023     

Taxan/avgiften avser Taxa 
2022 

Taxa 
2023 Förändring 

Förseningsavgift, vuxenmedia (fr.o.m dag tre, maxavgift 
20 kr/titel efter 10 dagar) 10 kr/titel 10 kr/titel 0 kr 

Förseningsavgift, barnmedia 0 kr/dag 0 kr/dag 0 kr 

Avgift för utskick av kravbrev (endast ett tillfälle) 20 kr 20 kr 0 kr 

Medieersättning, vuxenbok 320 kr 320 kr 0 kr 

Medieersättning, barnbok 0 kr 0 kr 0 kr 

Medieersättning, musik-cd 200 kr 200 kr 0 kr 

Medieersättning, enstaka tidskrift 55 kr 55 kr 0 kr 

Medieersättning, en årgång av en tidskrift 320 kr 320 kr 0 kr 

Medieersättning digitala hjälpmedel, Daisyspelare 4 000 kr 4 000 kr 0 kr 



Medieersättning digitala hjälpmedel, ipad 4 000 kr 4 000 kr 0 kr 

Fjärrlåningsavgift 20 kr/titel 20 kr/titel 0 kr 

Medieeersättning för bortkomna fjärrlån, vuxenbok 700 
kr/titel 

700 
kr/titel 0 kr 

Medieersättning för bortkomna fjärrlån, barnbok 700 
kr/titel 

700 
kr/titel 0 kr 

Borttappat lånekort, vuxen 25 kr 25 kr 0 kr 

Borttappat lånekort, barn 10 kr 10 kr 0 kr 

Ersättning borttappad tagg 0 kr 150 kr 150 kr 

Kasse 5 kr 5 kr 0 kr 

Artikelkopia 0 kr 40 kr 40 kr 

Alla avgifter är momsfria med undantag för medieersättning.   
Kostnaden för medieersättning inkluderar en momssats på sex procent. 
Vid obetalda avgifter på 200 kr eller mer spärras lånekortet till dess skulderna är 
betalda. 
        
Sim- och sporthallar       
Taxa sim- och sporthall. Lämnas oförändrad för 2023.   

Taxan/avgiften avser Taxa 
2022 

Taxa 
2023 Förändring 

BAD       
Enkelbiljett, bad (3-17 år) 25 kr 25 kr 0 kr 
Enkelbiljett, bad (18 år och över) 50 kr 50 kr 0 kr 

Enkelbiljett, bad (pensionär/studerande) 40 kr 40 kr 0 kr 

Babybad (vuxen + baby) 50 kr 50 kr 0 kr 
Halvårskort, bad (3-17 år) 360 kr 360 kr 0 kr 
Halvårskort, bad (18 år och över) 750 kr 750 kr 0 kr 

Halvårskort, bad (pensionär/studerande) 590 kr 590 kr 0 kr 

Halvårskort för familj, bad (2 vuxna och 2 barn) 1 600 kr 1 600 kr 0 kr 

Extra barn vid köp av familjekort, bad 260 
kr/barn 

260 
kr/barn 0 kr 

Klippkort 10 ggr, bad (3-17 år) 225 kr 225 kr 0 kr 
Klippkort 10 ggr, bad (18 år och över) 450 kr 450 kr 0 kr 

Klippkort 10 ggr, bad (pensionär/studerande) 360 kr 360 kr 0 kr 

GYM       
Enkelbiljett, gym (16 år och över) 75 kr 75 kr 0 kr 

Enkelbiljett, gym (pensionär/studerande) 55 kr 55 kr 0 kr 

Månadskort, gym (16 år och över) 350 kr 350 kr 0 kr 

Månadskort, gym (pensionär/studerande) 260 kr 260 kr 0 kr 

Halvårskort, gym (16 år och över) 1 650 kr 1 650 kr 0 kr 

Halvårskort, gym (pensionär/studerande) 1 350 kr 1 350 kr 0 kr 

Årskort, gym (16 år och över) 3 050 kr 3 050 kr 0 kr 



Årskort, gym (pensionär/studerande) 2 450 kr 2 450 kr 0 kr 
Klippkort 10 ggr, gym (16 år och över) 675 kr 675 kr 0 kr 

Klippkort 10 ggr, gym (pensionär/studerande) 450 kr 450 kr 0 kr 

KOMBINERAT BAD/GYM       

Kombinationskort en månad, gym/bad (16 år och över) 500 kr 500 kr 0 kr 

Kombinationskort en månad, gym/bad 
(pensionär/studerande) 400 kr 400 kr 0 kr 

Kombinationskort halvår, gym/bad (16 år och över) 2 150 kr 2 150 kr 0 kr 

Kombinationskort halvår, gym/bad 
(pensionär/studerande) 1 700 kr 1 700 kr 0 kr 

Kombinationskort år, gym/bad (16 år och över) 4 100 kr 4 100 kr 0 kr 

Kombinationskort år, gym/bad (pensionär/studerande) 3 300 kr 3 300 kr 0 kr 

SENIORPOWER-, KOMMUN-, OCH FÖRETAGSKORT       

Klippkort 10 ggr, seniorpower 500 kr 500 kr 0 kr 
Kommunkort, gym, 3 månader 800 kr 800 kr 0 kr 
Företagskort, gym, 1 år 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 
Företagskort, gym/bad, 1 år 3 000 kr 3 000 kr 0 kr 
Företagskort, bad + 2 massager, 1 år 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 
LIVSSTIL       
Personlig tränare, 10 tillfällen 600 kr 600 kr 0 kr 
Livsstilsförändring 1 månad 1 250 kr 1 250 kr 0 kr 
Livsstilsförändring 4 månader 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 
Massage, 30 min 350 kr 350 kr 0 kr 
Massage, 45 min 450 kr 450 kr 0 kr 
Tanitavägning 200 kr 200 kr 0 kr 
ÖVRIGT       

Kill- eller tjejkväll 250 
kr/person 

250 
kr/person 0 kr 

Hyra av simhall 
930 

kr/h+25 
kr/person 

930 
kr/h+25 

kr/person 
0 kr 

Hyra av simhall för barnkalas 
450 

kr/h+15 
kr/person 

450 
kr/h+15 

kr/person 
0 kr 

Hyra av badlakan 30 kr 30 kr 0 kr 
Hyra av baddräkt/badbyxor 30 kr 30 kr 0 kr 

    
  



    
Hallhyra    
Taxa hallhyra. Förändras enligt förslag för 2023.   
Taxan/avgiften avser Taxa 

2022 
Taxa 
2023 Förändring 

FÖRENINGAR HEBY KOMMUN       

Heby och Östervåla sporthall, hel hall 95 kr 100 kr 5 kr 

Heby och Östervåla sporthall, halv hall 70 kr 75 kr 5 kr 

Blå hallen Östervåla 0 kr 100 kr 100 kr 

Morgongåva sporthall, hel hall 70 kr 75 kr 5 kr 

Morgongåva sporthall, halv hall* 60 kr 0 kr -60 kr 

Tärnsjö sporthall 70 kr 75 kr 5 kr 

Lilla hallen Heby (Gamla skolan) 70 kr 75 kr 5 kr 

Källaren Heby sporthall 0 kr 100 kr 100 kr 

Brottarlokalen Heby 70 kr 75 kr 5 kr 

Konferensrum Östervåla 0 kr 100 kr 100 kr 

PRIVATPERSON       

Heby och Östervåla sporthall, hel hall 200 kr 200 kr 0 kr 

Heby och Östervåla sporthall, halv hall 150 kr 150 kr 0 kr 

Blå hallen Östervåla 0 kr 150 kr 150 kr 

Morgongåva sporthall, hel hall 150 kr 150 kr 0 kr 

Morgongåva sporthall, halv hall* 120 kr 0 kr -120 kr 

Tärnsjö sporthall 150 kr 150 kr 0 kr 

Lilla hallen Heby (Gamla skolan) 120 kr 150 kr 30 kr 

Källaren Heby sporthall 0 kr 100 kr 100 kr 

Brottarlokalen Heby 150 kr 150 kr 0 kr 

Badmintion, alla hallar* 100 kr 0 kr -100 kr 

Konferensrum Östervåla 0 kr 150 kr 150 kr 

EXTERNA FÖRENINGAR/FÖRETAG/PRIVATPERSON       

Heby och Östervåla sporthall, hel hall 300 kr 350 kr 50 kr 

Heby och Östervåla sporthall, halv hall 0 kr 200 kr 200 kr 

Blå hallen Östervåla 0 kr 250 kr 250 kr 

Morgongåva sporthall 250 kr 250 kr 0 kr 

Tärnsjö sporthall 250 kr 250 kr 0 kr 



Lilla hallen Heby (Gamla skolan) 0 kr 220 kr 220 kr 

Källaren Heby sporthall 0 kr 150 kr 150 kr 

Brottarlokalen Heby 0 kr 150 kr 150 kr 

Konferensrum Östervåla 0 kr 250 kr 250 kr 

ÖVRIGT       
Depositionsavgift för tagg   500 kr 500 kr 

Borttappad/icke återlämnad tagg   1 000 kr 1 000 kr 

Upprepad utebliven avbokning   500 kr 500 kr 

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid.    
Uteblir hyrestagaren utan info avbokas tiden nästa 
tillfälle.    
*Separat avgift för badminton utgår    
* Hyra Morgongåva halv hall utgår    
        
        
Registrering av lotterier       
Taxa lotteritillstånd. Förändras enligt förslag för 
2023.       

Taxan/avgiften avser Taxa 
2022 

Taxa 
2023 Förändring 

Lotteritillstånd (gäller 3 år)        300 kr         330 kr  30 kr 

 

Förslag till avgifter år 2023 Vård och 
omsorgsnämnden    
De flesta avgifter höjs med 3 procent. Där avgiften eller taxan legat lågt eller högt i jämförelse med andra kommuner 
har den justerats så den är mer likt övriga landet.  Där avgifterna föreslås höjas med 3 procent avrundas dessa till 
närmaste 5 krona förutom avgifter inom LSS då det skulle innebära en alltför stor procentuell höjning. Avgifterna 
som styrs av prisbasbeloppet (bl.a omvårdsnadsavgiften) höjs med 9% på grund av inflationsläget.  

    

Vård- och omsorgsavgifter 
   

Maxavgift 
   

Det finns en maxavgift för vård och omsorg som bestäms enligt socialtjänstlagen som är baserad på prisbasbeloppet. 
Avgifter som ingår i maxtaxan kan aldrig överstiga den fastslagna maxavgiften.  
Maxtavgiften gäller tjänster inom kommunens Vård- och omsorg. Måltider, förbrukningsmaterial, läkemedel och 
liknande omfattas inte av den kommunala maxtaxan. 
        

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändrin
g 

Avgift i ordinärt boende       
Hemtjänst, serviceinsats, kr/utförd timme (ingår i 
maxavgift)         330 kr          340 kr  3% 

Hemtjänst, omvårdnadsinsats, kr/utförd timme  (ingår i 
maxavgift)         270 kr          280 kr  3% 

Ledsagarservice och avlösarservice, kr/utförd timme  
(ingår i maxavgift)         270 kr          280 kr  3% 

Assistans enligt SoL, kr/utförd timme (ingår i maxavgift)         270 kr          280 kr  3% 
Dagvård inkl mat och resa, kr/dag  (ingår i maxavgift)         185 kr          190 kr  3% 
Trygghetslarm i ordinärt boende, kr/månad  (ingår i 
maxavgift)         295 kr          305 kr  3% 



Installationsavgift trygghetslarm, engångsavgift  (ingår ej i 
maxavgift)         415 kr          430 kr  3% 

Tillfälligt boende omvårdnad kr/dygn  (ingår i maxavgift)         105 kr          110 kr  3% 
Tillfälligt boende mat kr/dygn (ingår ej i maxavgift)         135 kr          140 kr  3% 
Hemsjukvård och hemrehabilitering kr /månad  (ingår i 
maxavgift)         340 kr          350 kr  3% 

Avgift vård- och omsorgsboende       
Omvårdnadsavgift 0,5392 av prisbasbeloppet per månad. 
kr/mån (ingår i maxavgift)      2 170 kr      2 359 kr  9% 

Matabonnemang, kr/mån  (ingår ej i maxavgift)     4 185 kr      4 185 kr  0% 
Förbrukningsmaterial kr/mån (ingår ej i maxavgift)         205 kr          210 kr  3% 
Övriga avgifter        

Bårtransport (beställd av omsorgspersonal)   

Kostnad 
motsvarande 
upphandlad 
transport 

  

        

Tekniska hjälpmedel    
Nedanstående avgifter tas ut som egenavgift för varje hyrt/lånat hjälpmedel som återlämnas när 
behovet upphört. Hjälpmedelsavgiften ingår ej i maxavgiften. 

 

        

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändrin
g 

Hjälpmedelsavgift debiteras per komplett hjälpmedel.       
Rollator nr 1,  (engångsavgift)         210 kr          215 kr  3% 
Rollator nr 2 (engångsavgift)         320 kr          330 kr  3% 
Gåbord nr 1 (engångsavgift)         320 kr          330 kr  3% 
Gåbord nr 2 (engångsavgift)         320 kr          330 kr  3% 
Manuell rullstol nr 1 (engångsavgift)         420 kr          435 kr  3% 
Manuell rullstol nr 2 (engångsavgift)         420 kr          435 kr  3% 
Elrullstol  hjälpmedelsavgift (månadsavgift)         125 kr          130 kr  3% 
Drivagregat till manuell rullstol  (månadsavgift)         125 kr          130 kr  3% 
Hjälpmedelsavgift till personer ej folkbokförda i 
kommunen utlånas max 12 veckor       

Manuell rullstol, gåbord, ramp, övrigt, (125 kr per 
påbörjad vecka). 120         125 kr  3% 

Vårdarsäng och mobil lyft (125 kr per påbörjad vecka). 120         125 kr  3% 
        
Hämtningsavgift vid ej återlämnat hjälpmedel        
Hämtning av hjälpmedel rollator mm 400 400 0% 
Hämtning av skrymmande hjälpmedel som sängar 
exempelvis       

        
  



Avgifter inom LSS     
I anslutning till en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
kommunen rätt att ta ut skäliga avgifter för bostad, mat, resor, fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. 

  

        
Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar 
eller familjehem       

Barn mellan 0-18 år, avgift /månad Enl. Fk 
underhållsstöd   

Enl. Fk 
underhållsstöd     

Mat ungdom över 18 år med egen inkomst, avgift/månad 
Enl. 
konsumentverkets 
referensvärden 

Enl. 
konsumentverkets 
referensvärden 

  

Boende för ungdom över 18 år med egen inkomst Faktisk kostnad Faktisk kostnad   

Måltider korttidshem för barn        
Frukost barn under 16 år           18 kr            19 kr  3% 
Frukost barn över 16 år           24 kr            25 kr  3% 
Lunch barn under 16 år           29 kr            30 kr  3% 
Lunch barn över 16 år           37 kr            38 kr  3% 
Middag barn under 16 år           35 kr            36 kr  3% 
Middag barn över 16 år           40 kr            41 kr  3% 
Alla mål, kr/dag barn under 16 år           81 kr            83 kr  3% 
Alla mål, kr/dag barn över 16 år           98 kr          101 kr  3% 
Måltider korttidshem för vuxna (över 19 år)       
Hel  vistelsedag 2-3 måltider           98 kr          101 kr  3% 
Halv vistelsedag 1 måltid per dag           49 kr            50 kr  3% 

Resor till och från förskola, skola samt fritids under 
korttidsvistelsen på Myran (gäller ej de som är 
beviljad skolskjuts eller om man kan ta sig till Myran 
själv) 

 Milersättning enligt 
skatteverkets regler 

eller fast summa  

 Milersättning 
enligt 

skatteverkets 
regler eller fast 

summa  

  

        
Aktivitetsresor för barn Myran       

Resor, per barn och mil första barnet max 300 kr/månad.  

17 kr/enkelresa och 
barn inom kommun. 

34 kr/enkelresa 
utanför kommunen 

17 kr/enkelresa 
och barn inom 

kommun. 34 
kr/enkelresa 

utanför 
kommunen 

  

Resor, per barn och mil andra barnet eller fler max 500 
kr/månad 

17 kr/enkelresa och 
barn inom kommun. 

34 kr/enkelresa 
utanför kommunen 

17 kr/enkelresa 
och barn inom 

kommun. 34 
kr/enkelresa 

utanför 
kommunen 

  



Fritidsresor för bostad med särskild service vuxna Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 

Resor, med kommunens fordon (kollektivtrafik taxa) 

27 kr/enkelresa och 
vuxen inom 
kommun. 54 
kr/enkelresa 
utanför kommunen 

27 kr/enkelresa 
och vuxen inom 

kommun. 54 
kr/enkelresa 

utanför 
kommunen 

  

    

 

   
Färdtjänst särskild kollektivtrafik    

Egenavgiften består av en procentsats av UL:s taxa eller en 30 dagarsbiljett beroende på vilken typ 
färdtjänst som beviljats.  För resenärer som åker utanför kommungräns begränsas egenavgiften med en 
procentsats till två zoner,  samt ett tillägg med 20 kr per påbörjad mil med start vid kommungräns 

 

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändri
ng 

Egenavgift färdtjänst    
Egenavgift inom den allmäna kollektivtrafiken för 
färdtjänstberättigad Gällande UL taxa Gällande UL taxa   

Avgift inom den allmäna kollektivtrafiken för 
medresenär   Ingen avgift   Ingen avgift    

Egenavgift inom kommungräns 75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxan 

75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxan   

Egenavgift utanför kommungräns 

75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxan  2 
zoner, samt ett 
tillägg per påbörjad 
mil med 20 kr. 

75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxan  2 zoner, 
samt ett tillägg per 
påbörjad mil med 20 
kr. 

  

Ledsagare till den färdtjänstberättigade både inom den 
särskilda och den allmäna kollektivtrafiken Ingen avgift Ingen avgift   

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till 
hela kronor.  

Halva egenavgiften 
för vuxna oavsett 
inom eller utom 
kommungräns 

Halva egenavgiften för 
vuxna oavsett inom 
eller utom 
kommungräns 

  



Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från 
hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn och 
hemmet 

    

Finns 
inlagd i 
riktlinjen 
för LSS att 
den ska 
ingå i 
insatsen 

Medresenär (Gäller ej inom den allmäna 
kollektivtrafiken) 

Samma egenavgift 
som den 
färdtjänstberättigad
e undantaget barn 0-
6 år som åker 
kostnadsfritt.  

Samma egenavgift 
som den 
färdtjänstberättigade 
undantaget barn 0-6 
år som åker 
kostnadsfritt.  

  

Färdtjänst i form av arbetsresor och utbildningsresor 
(ej daglig verksamhet) 

Motsvarar 
kostnaden en 30 
dagarsbiljett inom 
allmän 
kollektivtrafik 

Motsvarar kostnaden 
en 30 dagarsbiljett 
inom allmän 
kollektivtrafik 

  

Resa till och från skolan korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år ( i riktlinjen ingår resan i 
insatsen). 

    
 

    
    

    
Vård och boende inom individ- och familjeomsorgen   
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) ta 
ut skälig ersättning. 
Stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. stöd- och omvårdnadsboende i HVB, familjehem eller 
länkverksamhet 
Om personen saknar betalningsförmåga bör egenavgift helt eller delvis enligt 9 kap 4 § SoL efterges. 
        

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändri
ng 

Egenavgift vuxenplacering per dag           80 kr            80 kr  0% 
Egenavgift vuxenplacering, mat, logi och omvårdnad, 
kr/vistelsedag (socialpsykiatrin)         170 kr          170 kr  0% 

Egenavgift barnplacering i familjehem eller på 
institution 

enl. Fk 
underhållsstöd 

Enl. Fk underhållsstöd 
  

Egenavgift – beslut om bistånd stödlägenhet   
Faktisk hyreskostnad 

Ny 

        
Taxa dödsboförvaltning       
I de fall kommunen enligt Begravningslagen ordnar gravsättning eller enligt Ärvdabalken förvaltar ett 
dödsbo utgår en avgift   

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändri
ng 

Dödsboförvaltning per timme 0,8% av prisbasbelopp 
avrundat till närmast 5 krona         385 kr          420 kr  9% 

 



Samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområde 
 Slamtaxa 
Slamtaxa. Planeras hållas oförändrad 2023. 
Slamtaxan är till för att reglera debiteringen av slamtömningen till fastighetsägare som har slamavskiljare, slutna 
tankar, fosforfällor och fett- och/eller oljeavskiljare 
i Heby kommun. Slamtaxan reglerar även debiteringen till företag som tömmer slam i kommunens 
avloppsreningsverk. Vi har påbörjat arbetet för bättre arbetsmiljö 
för vår entreprenör. Det betyder ökade avgifter gällande extra slang och bomkörning samt tillägg för tungt lock. 
Tillägg i årets taxa sker genom tre poster; Spolning i samband med tömning, Återfyllnad av vatten efter tömning samt 
Tömning av fett- och/eller oljeavskiljare. 
För mer information om slamtömningens utförande m.m. hänvisas berörda fastighetsägare till Heby kommuns 
föreskrifter gällande slamtömning av enskilda avlopp. 

Ändamål     Avgift 
2022   Avgift 

2023   Förändring   

Ordinarie tömning Volym m³   Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Slamavskiljare med 
WC 0-3 Kr/tömning 517 kr 646 kr 517 kr 646 kr 0 kr 0 kr 

  3.1-6 Kr/tömning 700 kr 875 kr 700 kr 875 kr 0 kr 0 kr 

  >6 Kr/tömning* 763 kr 954 kr 763 kr 954 kr 0 kr 0 kr 

BDT (bad/disk/tvätt) 0-3 Kr/tömning 517 kr 646 kr 517 kr 646 kr 0 kr 0 kr 
Budad tömning Volym m³               
Slamavskiljare med 
WC 0-3 Kr/tömning 811 kr 1 014 kr 811 kr 1 014 kr 0 kr 0 kr 

  3.1-6 Kr/tömning 994 kr 1 242 kr 994 kr 1 242 kr 0 kr 0 kr 

  >6 Kr/tömning* 1 057 kr 1 321 kr 1 057 kr 1 321 kr 0 kr 0 kr 

BDT (bad/disk/tvätt) 0-3 Kr/tömning 811 kr 1 014 kr 811 kr 1 014 kr 0 kr 0 kr 
Sluten tank 0-3 Kr/tömning 811 kr 1 014 kr 811 kr 1 014 kr 0 kr 0 kr 
  3.1-6 Kr/tömning 1 057 kr 1 321 kr 1 057 kr 1 321 kr 0 kr 0 kr 

  >6 Kr/tömning* 1 057 kr 1 321 kr 1 057 kr 1 321 kr 0 kr 0 kr 

Byte av Fosforsäck   
Kr/timme 
Kranbil         +           
Kr/ton transport 

1 500 kr 
+        820 

kr  

1 875 kr 
+                 

1 025 kr 

1 500 kr 
+        820 

kr  

1 875 kr 
+                 

1 025 kr 
0 kr 0 kr 

Tömning av fett- 
och/eller 
oljeavskiljare 

0-4,9 Kr/tömning 1 100 kr 1 375 kr 1 100 kr 1 375 kr 0 kr 0 kr 

  >4,9 Kr/kbm 150 kr 188 kr 150 kr 188 kr 0 kr 0 kr 

    Behandlingsavgift 
Kr/ton 725 kr 906 kr 725 kr 906 kr 0 kr 0 kr 

Lämning av slam via 
slamkiosk   

Kr/m3 92 kr 115 kr 92 kr 115 kr 0 kr 0 kr 

Bomkörning   Kr/utebliven 
tömning 300 kr 375 kr 300 kr 375 kr 0 kr 0 kr 

Extra avgifter                 
Akut tömning, extra 
avgift utöver ordinarie 
avgift 

  Kr/gång 1 236 kr 1 545 kr 1 236 kr 1 545 kr 0 kr 0 kr 

Specifik bokad dag, 
extra avgift utöver 
ordinarie avgift 

  Kr/gång 1 040 kr 1 300 kr 1 040 kr 1 300 kr 0 kr 0 kr 



Extra slang >20m   Kr/påbörjad 10 
meter 88 kr 110 kr 88 kr 110 kr 0 kr 0 kr 

Extra kubik vid 
tömning   Kr/kubik 142 kr 178 kr 142 kr 178 kr 0 kr 0 kr 

Tungt lock   Kr/gång 1 000 kr 1 250 kr 1 000 kr 1 250 kr 0 kr 0 kr 
Spolning i samband 
med tömning   Kr/timme 1 300 kr 1 625 kr 1 300 kr 1 625 kr 0 kr 0 kr 

Återfyllnad av vatten 
efter tömning   Kr/timme 1 300 kr 1 625 kr 1 300 kr 1 625 kr 0 kr 0 kr 

Tillägg för extra 
arbetsinsats inför 
tömning (t ex 
skottning) 

  Kr/gång 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

 

Vatten- och avloppstaxa 
Vatten - och avloppstaxan är antagen av kommunfullmäktige den 2021-11-23. Planeras hållas 
oförändrad 2023. 
I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen, Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Heby kommun. 
Avgifter enligt taxa ska betalas till Tekniska enehten i Heby kommun. 
Samtliga kostnader i detta dokument presenteras exklusive och inklusive moms med lagstadgad 
mervärdesskatt med 25%. 
  
1 § Betalningsansvar  
För att täcka nödvändiga kostnaderna för Heby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska 
ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
Avgiftsskyldig är alterantivt den som enligt 2 och 5 §§ (Lag 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 underhälls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
2 § Avgifter  
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 
3 § Fastighetsindelning  
3.1 Taxeföreskrifter avses med: 
3.1 a Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
3.1.b Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Sjukvård Industri Förvaltning Omsorg 

Butiker Utbildning Hantverk Utställningslokale
r 

Lagerbyggnade
r 

Hotell Verkstäder Stormarknad Restauranger Sporthall 

3.2 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen 
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för 
annat ändamål än bostads-  
ändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
Exempel på sådana fastigheter är: 

Obemannad bensinstation Hamn 
Biltvätt 
med 
skärmtak 

Återvinningsstation Virkesupplag Hantverk 

Fordonsuppställningsplats Kyrkogård Idrottsplats 



3.3 Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts. 
3.4 Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet som används för §3.1.b avsedda ändamål, eller därmed 
jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt 
för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS  
21054:2020 som en lägenhet. 
3.5 Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan,  
väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 
4 § Avgiftsskyldighet  
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

Ändamål Anläggningsavgi
ft 

Brukningsavgif
t 

V. 
Vattenförsörjnin
g 

Ja Ja 

S. 
Spillvattenavlop
p 

Ja Ja 

Df, Dag- 
och/eller 
dränvattenavlop
p från fastighet 

Ja Ja 

Dg, 
Dagvattenavlop
p från allmänna 
platser såsom 
gator, vägar, 
torg och parker 
inom detaljplan 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.           
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande 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.  
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen  
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.           
4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 

 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (5-12 §§)  
5 § Avgifter bostadsfastighet  
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erlägga 
anläggningsavgift. 

  Avgift 
2022   Avgift 

2023   Förändri
ng   

Avgift utgår per fastighet med: Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
mom

s 



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

34 602 
kr 

43 252 
kr 

34 602 
kr 

43 252 
kr 0 kr 0 kr 

b) Förbindelsepunktavgift: en avgift avseende 
upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

19 224 
kr 

24 030 
kr 

19 224 
kr 

24 030 
kr 0 kr 0 kr 

c) Tomtyteavgift: en avgift per m2 tomtyta 23,18 kr 28,98 
kr 

23,18 
kr 

28,98 
kr 0 kr 0 kr 

d) Lägenhetsavgift: en avgift per lägenhet  12 816 
kr 

16 020 
kr 

12 816 
kr 

16 020 
kr 0 kr 0 kr 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se §8 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fastighetsregister, förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner.  
Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion 
till byggnadernas bruttoarea (BTA).  
Tomtyteavgift för enbostadshus beräknas enligt genomsnittlig tomtstorlek, 1135 m2 
Beräkningsregel: Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d).  
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 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. 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 
3.1.b, avsedda ändamål räknas varje påbörjat 
 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020 som en lägenhet. 
5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas 
avgifter enligt 5.1. 
5.6 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) 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 eller uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje 
tillkommande lägenhet. 
         
6 § Avgifter annan fastighet        
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.   

  Avgift 
2022   Avgift 

2023   Föränd
ring   

Avgift utgår per fastighet med: Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
mom

s 

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

34 602 
kr 

43 252 
kr 

34 602 
kr 

43 252 
kr 0 kr 0 kr 



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

19 224 
kr 

24 030 
kr 

19 224 
kr 

24 030 
kr 0 kr 0 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 23,18 kr 28,98 kr 23,18 
kr 

28,98 
kr 0 kr 0 kr 

 
Föreligger ej 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) 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 
 tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om 
mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 
 frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till 
betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår  
dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen.       
6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas 
avgifter enligt 6.1. 
6.6 Ökas fastighetens tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 
anses vara förut erlagd.         
7 § Avgifter obebyggd fastighet        
7.1 För obebyggd fastighet, ska erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgift utgår per 
fastighet 

Bostadsfastigh
et   Annan 

fastighet   

Servisavgift 5.1 a 100 % 6.1 a 100 % 
Avgift per FP 5.1 b 100 % 6.1 b 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c 100 % 6.1 c 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 0%     
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
Avgifterna enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, ska erläggas resterande avgift enligt följande: 

  
Avgift utgår per 
fastighet 

Bostadsfastighe
t   Annan 

fastighet   

Tomtyteavgift 5.1 c *) 6.1 c 30 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 100 %     
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
  
8 § Tillägg och reduktioner  
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamålen, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 
Avgift för 
framdragen 
servisledning 

  
      

En ledning 

70 % av 
avgift enligt 
5.1 a) resp. 

6.1 a) 

      

        



Två ledningar 

85 % av 
avgift enligt 
5.1 a) resp. 

6.1 a) 

      

Tre ledningar 

100 % av 
avgift enligt 
5.1 a) resp. 

6.1 a) 

      

 
Avgifter i 
övrigt:           
Ändamål   V S Df Dg 
Avgift per FP 5.1 b 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c 30 % 50 % - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30 % 50 % - 20% 
Avgift per FP 6.1 b 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c 30 % 50 % - 20% 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift   
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska 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. 
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, har huvudmannen rätt att ta ut  
servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan attt ta hänsyn till om det finns en eller 
två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala  
70% eller mer av servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften 
kommer att uppgå till med än 100%. Avgiften avses täcka huvudmannens 
merkostnad till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar. 
9 § Avgifter       
Avgifter enligt §§ 5 - 6 är baserad på konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, 
har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare  
än en gång årligen.       
10 § Avtal       
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning aviker ifrån fastigheterna inom  
verksamhetsområdet i övrigt, ska 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. 
11 § Betalning m.m.       
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 
11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren 
så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under 
viss tid, dock högst 10 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 ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta 
ska erläggas enligt 11.2. 
11.4 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 erfordrat eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt.  
Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 
för  tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde  
och fram till dess tilläggsavgiften betalas.   
12 § Särskilda utföranden      
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än  
verket funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren  
skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
 borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del. 
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är verket 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 (§§ 13-20)     
13 § Fasta och rörliga avgifter      
13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

      
Avgift 
2022   Avgift 

2023   Förändr
ing   

Avgift utgår 
per fastighet 
med:     

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl
. 

mo
ms 

a) en fast avgift 
per år     2 139 kr 2 674 kr 2 139 kr 2 674 

kr 0 kr 0 kr 

b) en avgift per 
m3 levererat 
vatten 

  
  

20,06 kr 25,08 kr 20,06 kr 25,08 
kr 0 kr 0 kr 

c) en avgift per 
år och per 
bostadsenhet 
för alternativ: 

1 ) 
Bostadsfastig

het och 
därmed 

jämställd 
fastighet 
med 1-3 

bostadsenhet
er 

  1 008 kr 1 260 kr 1 008 kr 1 260 
kr 0 kr 0 kr 

  

2 ) 
Bostadsfastig

het och 
därmed 

jämställd 
fastighet 

med fler än 3 
bostadsenhet

er 

  898 kr 1 123 kr 898 kr 1 123 
kr 0 kr 0 kr 

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

  

  

126 kr 158 kr 126 kr 158 
kr 0 kr 0 kr 



I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i § 3.1.b avsedda ändamål räknas varje påbörjat 
 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för resp. ändamål: 
Ändamål   V S Df Dg 
Fast avgift 13.1 a) 25 % 75 % - - 
Avgift per m3 13.1 b) 25 % 75 % - - 
Avgift per 
bostadsenhet 13.1 c) 1) 22 % 46 % 20 % 12 % 

Avgift per 
bostadsenhet 13.1 c) 2) 25 % 52 % 11 % 12 % 

Avgift efter 
tomtyta 13.1 d) 22 % 46 % 20 % 12 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 
13.2 För obebyggd fastighet ska erläggas brukningavgift enligt 13.1.a 
13.3 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 inte avgift ut enligt 13.1. b) istället tas 
avgift ut efter en antagen förbrukning om 250 m3/bostadsenhet i  
permanentbostad och med 100m3/bostadsenhet för fritidsbostad. För beräkning av antalet 
bostadsenheter, se 13.1. 
13.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte 
sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 
 per bostadsenhet. 
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett 
belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 13.1 a). 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
13.6 Antas mätaren visar 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 SWEDAC:s föreskrifter om  
vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har 
mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära provning  
av frågan hos Mark- och miljödomstolen. 
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för  
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 15. 
14 § Olika vatten- och spillvattenmängder 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska 
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits  
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten  
och spillvatten är avsevärd. 
15 § Avgifter för särskilda tjänster 
15.1 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: 
 
 
 



  Avgift 2022   Avgift 
2023   Förändring   

Ändamål Exkl. moms Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. 

moms 
Nedtagning av 
vattenmätare                                                                             594 kr 743 kr 594 kr 743 kr 0 kr 0 kr 

Uppsättning av 
vattenmätare                                                                           594 kr 743 kr 594 kr 743 kr 0 kr 0 kr 

Avläsning 
vattenmätare 240 kr 300 kr 240 kr 300 kr 0 kr 0 kr 

Byte av frusen 
vattenmätare 1 190 kr 1 487 kr 1 190 kr 1 487 kr 0 kr 0 kr 

Avstängning av 
vattentillförsel 922 kr 1 152 kr 922 kr 1 152 kr 0 kr 0 kr 

Påsläpp av 
vattentillförsel 922 kr 1 152 kr 922 kr 1 152 kr 0 kr 0 kr 

Montering och 
demontering av 
strypbricka i 
vattenmätare                              

594 kr 743 kr 594 kr 743 kr 0 kr 0 kr 

Länsning av 
vattenmätarbrunn                                                                          448 kr 560 kr 448 kr 560 kr 0 kr 0 kr 

Förgäves besök 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 0 kr 0 kr 
För sådana arbeten som huvudmannen utför på fastighetsägarens 
begäran och som inte är prissatta i taxan debiteras självkostnad. 
  
15.2 För hämtning av vatten via vattenkiosk utgår en avgift om 
följande: 

  Avgift 2022   Avgift 
2023   Förändring   

Ändamål Exkl. moms Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. 

moms 

Avgift per m3 20,06 kr 25,08 kr 20,06 kr 25,08 kr 0 kr 0 kr 

 
16 § Betalning 
Avgift enligt § 13.1 a, c och d) debiteras per månad, varannan månad, kvartal eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt § 13.1 b debiteras i  
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges 
§ 13 och 14. 
Mätaravläsning sker genom självavläsning, frekvens beslutas av huvudmannen. 
Debiteringarna mellan mätaravläsningarna sker efter uppskattad förbrukning. 
Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, ska erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt § 11.2. 
17 § Avgifternas uppdelning 
Avgifter enligt § 13 är uppdelad i fastaavgifter och vattenbrukningsavgiften.  
Huvudmannen har rätt att reglera brukningsavgiftsbeloppet därefter en gång årligen. 
Vid reglering av kommande års skiftsavgiftsbeloppet tillämpas tillägg med viss procent. 
18 § Särskilda 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 § Taxans införande 
Denna taxa träder i kraft 2021-07-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.6 samt 14, 
som är baserade på uppmätning hos abonnent, 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 VA-taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 
53§ vattentjänstlagen. 
  
Tomter 
Taxan för tomter förtydligas enligt förlag år 2023. 
Avgift 
Taxan/avgiften 
avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändri

ng 

Mark för 
verksamhetsända
mål upp till 5000 
kvm 

Marknadpris, 
som  lägst 

självkostnadsp
ris 

Marknadpris, 
som  lägst 

självkostnadsp
ris 

0 kr 

Mark för 
flerbostadshus 

Marknadpris, 
som  lägst 

självkostnadsp
ris 

Marknadpris, 
som  lägst 

självkostnadsp
ris 

0 kr 

Småhustomter 
fastighetsbildade 
fr.o.m 1 Januari 
2000 

300 kr/kvm 300 kr/kvm 0 kr 

Småhustomter, 
fastighetsbildade 
t.o.m 31 dec 1999 

150 kr/kvm 150 kr/kvm 0 kr 

 

Tomttaxan ska löpande indexregleras till dess att Kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut om 
nivå. 
Kr/kvm indexregleras med konsumentprisindex (1980=100) med basmånad december 2021. 
  
Arrenden och markupplåtelser 
Taxan för tomter och markupplåtelser planeras ändras enligt förslag nedan för 2023. 
Taxan/avgiften 
avser Taxa 2022   Taxa 2023   Förändring 

ARRENDEN Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms   
Jordbruksarrende 
(åkermark) 1 000 kr/ha/år 1 250 

kr/ha/år 1 000 kr/ha/år 1 250 
kr/ha/år 0 kr 

Jordbruksarrende 
(bete) 500 kr/ha/år 625 

kr/ha/år 500 kr/ha/år 625 
kr/ha/år 0 kr 

Anläggningsarren
de 

5 kr/kvm och 
månad 

Ej 
momsplikt

ig 

5 kr/kvm/år. 
Minimiavgift 500 

kr/år 

Ej 
momsplikti

g 

Förändring 
årsbasis iställer 

för månad. 
Minimiavgift 500 

kr/år 

Lägenhetsarrend
e 

5 kr/kvm och 
månad 

Ej 
momsplikt

ig 

5 kr/kvm/år. 
Minimiavgift 500 

kr/år 

Ej 
momsplikti

g 

Förändring 
årsbasis iställer 

för månad. 
Minimiavgift 500 

kr/år 

Jaktarrende 50 kr/ha/år 62,50 
kr/ha/år 

60 kr/ha/år. 
Minimiavgift 800 

kr/år 

75 
kr/ha/år. 

Minimiavgi
ft 1000 

kr/år 

10kr/ha/år exkl 
moms. 

Minimiavgift 800 
kr/år exkl moms 

    



Tomträtt 
Marktaxeringsvär
de * 1,33 * 0,0375 

per år 

Ej 
momsplikt

ig 

Marktaxeringsvär
de * 1,33 * 0,0375 

per år 

Ej 
momsplikti

g 
0 kr 

Tillfällig 
nyttjanderätt 
(byggetablering, 
upplag, 
manskapsbodar, 
etc.) 

20 kr/kvm och 
månad 

Ej 
momsplikt

ig 

5 kr/kvm/månad. 
Minimiavgift 500 

kr/månad 

Ej 
momsplikti

g 

-15 
kr/kvm/månad. 

Minimiavgift 500 
kr/månad 

Markupplåtelse 
ideela föreningar 

    0 kr 0 kr 0 kr 

Administrativ 
engångsavgift för 
upprättande av 
samtliga avtal 
samt diarieföring, 
förutom 
markupplåtelser 
för ideella 
föreningar. 

4 000 kr 5 000 kr 4 000 kr 5 000 kr 0 kr 

Administrativ 
engångsavgift för 
ideela föreningar, 
10 % av ovan 
angiven 
adminstrativ 
engångavgift 

    400 kr 500 kr 400 kr exkl moms 

Administrativ 
årlig avgift för 
t.ex. fakturering, 
ajourhållning av 
kartsystem, 
fakturering mm. 
Gäller för 
samtliga avtal och 
upplåtelser, 
förutom 
markupplåtelse 
för ideella 
föreningar.  

1500 kr per år 1875 kr 
per år 1520 kr per år 1900 kr 

per år 20 kr exkl moms 

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. Moms 25% tillkommer på jordbruks- och 
jaktarrende samt adminsitrativa avgifter. 
Avgift erläggs i enlighet med överenskommelse i avtal. Respektive avtal kommer att innehålla 
vitesklausul avseende avtalsbrott. 

Taxan är anpassad för årlig uppräkning, baserat på indextalet för föregående år och månad då 
avtalet tecknades med konsumentprisindex (totalindex) 1980 som basår. 

 
Måltider 
Taxan för måltider kommer att ändras enligt nedan 2023. 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2022 

Taxor 
2023 

Förändrin
g 

Personallunch, vit kupong 66 kr 69 kr 2 kr 
Externt pris inkl. moms frukost 54 kr 56 kr 2 kr 
Externt pris inkl. moms lunch 91 kr 94 kr 3 kr 
Externt pris inkl. moms kvällsmat 70 kr 72 kr 2 kr 
Externt pris inkl. moms hämtmat 85 kr 88 kr 3 kr 
Externt pris inkl. moms hämtmat inkl dricka 91 kr 94 kr 3 kr 



 
 
Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA- plan) 
Taxa och vite för grävtillstånd samt trafikanordningsplan planeras hållas oförändrad 2023.  

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändrin
g 

Tillstånd       

Grävtillstånd och TA- plan 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 

TA- plan där grävtillstånd 
inte är tillämpligt 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Grävtillstånd där TA- plan 
inte är tillämpligt 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Tidsförlängning av handlagt 
grävtillstånd 500 kr 500 kr 0 kr 

Tidsförlängning av TA- plan 500 kr 500 kr 0 kr 

Ändring av handlagt 
grävtillstånd 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Ändring av TA- plan 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Skyndsam handläggning 
(mindre än fem arbetsdagar 
innan arbetets start (gäller 
ej akuta arbeten, 
vattenläcka, kabelbrott, 
olycka eller motsvarande) 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

  
 
 
 

      

 
Viten       

Godkänt grävtillstånd 
saknas 15 000 kr 15 000 kr 0 kr 

Godkänd TA- plan saknas 15 000 kr 15 000 kr 0 kr 

Om inte tidsförlängning 
begärts minst fem 
arbetsdagar innan sluttid 
(grävtillstånd och TA- plan) 

1 000 kr/dygn 1 000 kr/dygn 0 kr 

TA- planen saknas på 
arbetsplatsen 2 500 kr 2 500 kr 0 kr 

Om entreprenören inte 
uppfyller kraven enligt 
särskilda villkor 

2 500 kr/krav 2 500 kr/krav 0 kr 

Godkänd TA- plan inte är 
tillämplig 10 000 kr 10 000 kr 0 kr 

Underlåtenhet att följa TA- 
plan 10 000 kr 10 000 kr 0 kr 

Om arbete påbörjas och 
grävtillstånd saknas 
tillkommer en förhöjd 
ansökningsavgift 

15 000 kr 15 000 kr 0 kr 



Om arbete påbörjas och TA- 
plan saknas tillkommer en 
förhöjd ansökningsavgift 

15 000 kr 15 000 kr 0 kr 

Utmärkningsansvarige 
saknas på arbetsplatsen 
eller inte är nåbar på en fast 
arbetsplats 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Om mark tas i anspråk eller 
schakt sker utanför 
entreprenörområdet 

5 000 
kr/kalenderdag 
samt åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning. 

5 000 
kr/kalenderdag 
samt åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning. 

0 kr 

Personalen saknar godkänd 
utbildning eller visar tydligt 
brist på kompetens 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Personalen saknar 
varselkläder eller brister i 
varselkläder förekommer 

2000 kr/ person 2000 kr/ person 0 kr 

Grundläggande vägmärken i 
godkänd TA- plan saknas 
som exempelvis A 20, X1 
eller C 31 

10 000 kr 10 000 kr 0 kr 

Enstaka detaljer saknas eller 
är bristfälliga 3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Det går inte att komma fram 
och/ eller det är farligt att ta 
sig fram i trafikzonen 

15 000 kr 15 000 kr 0 kr 

Personalen på plats inte 
medverkar till att 
anmärkning åtgärdas vid 
anmodan 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

När grundläggande 
avstängning inte är utförd, 
inte följer godkänd TA- plan, 
eller arbetsområdet är 
farligt för trafikanter och/ 
eller personal 

20 000 kr 20 000 kr 0 kr 

Avsaknad av dokumenterad 
egenkontroll 

5000 kr/ 
grävtillstånd 

5000 kr/ 
grävtillstånd 0 kr 



Om mark tas i anspråk eller 
schakt sker utanför 
entreprenadområdet 

5000 kr/ 
kalenderdag samt 
åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning 

5000 kr/ 
kalenderdag 
samt åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning 

0 kr 

Vid tillfälliga störningar 
såsom bristande snöröjning 
eller halkbekämpning inom 
arbetsområdet 

4 000 kr 4 000 kr 0 kr 

Om fordon eller maskiner 
som används i arbetet, där 
det klart framgår av TA- 
planen att dessa ska 
rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, 
istället vistas i trafikzonen 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Trafikanordningsmaterial 
har lämnats kvar efter att 
arbetet avslutats 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändrin
g 

Tillstånd       

Grävtillstånd och TA- plan 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 

TA- plan där grävtillstånd 
inte är tillämpligt 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Grävtillstånd där TA- plan 
inte är tillämpligt 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Tidsförlängning av handlagt 
grävtillstånd 500 kr 500 kr 0 kr 

Tidsförlängning av TA- plan 500 kr 500 kr 0 kr 

Ändring av handlagt 
grävtillstånd 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Ändring av TA- plan 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

Skyndsam handläggning 
(mindre än fem arbetsdagar 
innan arbetets start (gäller 
ej akuta arbeten, 
vattenläcka, kabelbrott, 
olycka eller motsvarande) 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

        
Viten       
Godkänt grävtillstånd 
saknas 15 000 kr 15 000 kr 0 kr 

Godkänd TA- plan saknas 15 000 kr 15 000 kr 0 kr 



Om inte tidsförlängning 
begärts minst fem 
arbetsdagar innan sluttid 
(grävtillstånd och TA- plan) 

1 000 kr/dygn 1 000 kr/dygn 0 kr 

TA- planen saknas på 
arbetsplatsen 2 500 kr 2 500 kr 0 kr 

Om entreprenören inte 
uppfyller kraven enligt 
särskilda villkor 

2 500 kr/krav 2 500 kr/krav 0 kr 

Godkänd TA- plan inte är 
tillämplig 10 000 kr 10 000 kr 0 kr 

Underlåtenhet att följa TA- 
plan 10 000 kr 10 000 kr 0 kr 

Om arbete påbörjas och 
grävtillstånd saknas 
tillkommer en förhöjd 
ansökningsavgift 

15 000 kr 15 000 kr 0 kr 

Om arbete påbörjas och TA- 
plan saknas tillkommer en 
förhöjd ansökningsavgift 

15 000 kr 15 000 kr 0 kr 

Utmärkningsansvarige 
saknas på arbetsplatsen 
eller inte är nåbar på en fast 
arbetsplats 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Om mark tas i anspråk eller 
schakt sker utanför 
entreprenörområdet 

5 000 
kr/kalenderdag 
samt åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning. 

5 000 
kr/kalenderdag 
samt åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning. 

0 kr 

Personalen saknar godkänd 
utbildning eller visar tydligt 
brist på kompetens 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Personalen saknar 
varselkläder eller brister i 
varselkläder förekommer 

2000 kr/ person 2000 kr/ person 0 kr 

Grundläggande vägmärken i 
godkänd TA- plan saknas 
som exempelvis A 20, X1 
eller C 31 

10 000 kr 10 000 kr 0 kr 

Enstaka detaljer saknas eller 
är bristfälliga 3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Det går inte att komma fram 
och/ eller det är farligt att ta 
sig fram i trafikzonen 

15 000 kr 15 000 kr 0 kr 



Personalen på plats inte 
medverkar till att 
anmärkning åtgärdas vid 
anmodan 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

När grundläggande 
avstängning inte är utförd, 
inte följer godkänd TA- plan, 
eller arbetsområdet är 
farligt för trafikanter och/ 
eller personal 

20 000 kr 20 000 kr 0 kr 

Avsaknad av dokumenterad 
egenkontroll 

5000 kr/ 
grävtillstånd 

5000 kr/ 
grävtillstånd 0 kr 

Om mark tas i anspråk eller 
schakt sker utanför 
entreprenadområdet 

5000 kr/ 
kalenderdag samt 
åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning 

5000 kr/ 
kalenderdag 
samt åläggs att 
återställa ytan 
enligt 
besiktningsmans 
bedömning 

0 kr 

Vid tillfälliga störningar 
såsom bristande snöröjning 
eller halkbekämpning inom 
arbetsområdet 

4 000 kr 4 000 kr 0 kr 

Om fordon eller maskiner 
som används i arbetet, där 
det klart framgår av TA- 
planen att dessa ska 
rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, 
istället vistas i trafikzonen 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Trafikanordningsmaterial 
har lämnats kvar efter att 
arbetet avslutats 

3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms 
 
 
Övrigt 
Om brister inte åtgärdas eller är av det slag att det anses vara farligt för trafikanter och/ eller 
personal har Heby kommun rätt att stoppa arbetet tills bristerna 
är åtgärdade. Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger Heby kommun rätt att stänga av 
ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens 
allmänna och offentliga mark. Att ta ut en avgift för att täcka självkostnaden för kommunens 
tjänster har stöd i kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 och 6 §. 
Avgifter ska tas ut för att täcka kostnaderna för handläggning. Kostnaden inkluderar även att 
handläggare kontrollerar platsen. 
  
Transportdispens 
Taxa för transportdispenser planeras hållas oförändrad 2023. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändrin
g 

Typ av transport       



Tung transport 800 kr 800 kr 0 kr 
Bred transport 800 kr 800 kr 0 kr 
Lång Transport 800 kr 800 kr 0 kr 
Kombinerade ärenden       
(tung, bred och/ eller lång 
transport) 800 kr 800 kr 0 kr 
Skyndsam handläggning 
(mindre än 3 dagar) 1 000 kr 1 000 kr 0 kr 
Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. 
Avgifterna ska tas ut för att täcka kostnaderna för handläggningstiden. Avgifterna kan variera 
beroende på om det är vikt, längd, bredd eller snabb hantering som ska handläggas 
 
  
Parkeringsanmärkning 
Taxa för parkeringsanmärkning planeras hållas oförändrad 2023 
Överträdelsetabell Heby kommun, TSFS 2016:116 
Stannat eller parkerat, trafikförordningen 
Taxan/avgiften avser           
Stannat eller parkerat, 
trafikförordningen Lagrum Plats Taxa 

2022 
Taxa 
2023 Förändring 

Överträdelse           
På allmän plats inom 
tättbebyggt område som är 
terräng 

3 kap. 48 § 
Gräsmatta, 
Skiljeremsa, 
Refug, torg 

700 kr 700 kr 0 kr 

På gång- eller cykelbana 3 kap 48 § Gångbana, 
cykelbana 700 kr 700 kr 0 kr 

Mot färdriktningen 3 kap. 52 §   700 kr 700 kr 0 kr 

På eller inom ett avstånd av 
10 m före ett övergångsställe 3 kap. 53 § 

På övergångsställe 
eller antal meter 
före 

700 kr 700 kr 0 kr 

I en vägkorsning eller inom 
10 meter från korsandes 
körbanas närmaste ytterkant 

3 kap. 53 § 

I vägkorsning eller 
antalet meter från 
närmaste 
ytterkant 

700 kr 700 kr 0 kr 

I ett körfält eller en körbana 
för fordon i linjetrafik m fl. 3 kap. 53 §   700 kr 700 kr 0 kr 

För annat ändamål än på- 
eller avstigning på hållplats 
för fordon i linjetrafik 

3 kap. 54 § Hållplats 700 kr 700 kr 0 kr 



För annat ändamål än på- 
eller avstigning på 
ändamålsplats 

3 kap. 54 § 

Lastplats, lastplats 
endast för lastbil, 
på- och 
avstigningsplats, 
bokbussplats, 
taxiplats, 
ambulansplats, 
skolskjutsplats 

700 kr 700 kr 0 kr 

För annat ändamål än på- 
eller avstigning på laddplats 3 kap. 54 § Laddplats 700 kr 700 kr 0 kr 

För annat ändamål än på- 
och avstigning på plats 
avsedd för viss 
trafikantgrupp 

3 kap. 54 § 

P- plats för PRH, 
PRH- kort delvis 
dolt, Felvänt PRH- 
kort, Stulet/ 
förlustanmält 
PRH- kort 

700 kr 700 kr 0 kr 

För annat ändamål än på- 
och avstigning på plats 
avsedd för visst fordonsslag 

3 kap. 54 § 
P-plats för MC, 
tung lastbil, buss 
etc. 

700 kr 700 kr 0 kr 

 
Stannat eller 
parkerat fordon, 
lokala 
trafikföreskrifter 
eller väghållarbeslut 

Lagrum Plats Taxa 
2022 

Taxa 
2023 Förändring 

Överträdelse           
Inom område där 
fordon inte får stannas 
eller parkeras 

10 kap. 14 § 
Vändplats- 
om det är 
tillämpligt 

700 kr 700 kr 0 kr 

På plats (sträcka) där 
fordon inte får stannas 
eller parkeras 

10 kap. 14 §   700 kr 700 kr 0 kr 

            
            
Parkerat fordon, 
lokala 
trafikföreskrifter 
eller väghållarbeslut 

Lagrum Plats Taxa 
2022 

Taxa 
2023 Förändring 

Överträdelse           
Inom område där 
fordon inte får 
parkeras 

10 kap. 14 § 
Vändplats- 
om det är 
tillämpligt 

700 kr 700 kr 0 kr 

På plats (sträcka) där 
fordon inte får 
parkeras 

10 kap. 14 §   700 kr 700 kr 0 kr 

Längre än tillåten tid 10 kap. 14 §   500 kr 500 kr 0 kr 
 
 
Taxor och avgifter Bygg- och 
miljönämndens ansvar     



     
Bygglov     
Taxan/avgiften avser Taxa 

2021 
Taxa 
2022 Förändring 

 
Uppräknas årligen med milliprisbasbelopp 47,60 48,30              0,70 kr   
      
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken     
Taxan/avgiften avser Taxa 

2021 
Taxa 
2022 Förändring 

 
Kronor per timme 1 115 kr 1 210 kr                 95 kr   
     
     
     
Tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel    
Taxan/avgiften avser Taxa 

2021 
Taxa 
2022 Förändring 

 
Tillsyn, kr/tim 1 115 kr 1 138 kr                 23 kr   
     
     
 Prisbasbelopp 2022 48 300 kr  
Ansökan och tillsyn enligt 
alkohollagen     

Taxan/avgiften avser 
% av 

Basbelop
p 

 Taxa 
2021   Taxa 2022  Förändrin

g 

Ansökningsavgifter      
Nyansökan stadigvarande till allmänheten 25,2% 11 995 kr         12 172 kr         176 kr  
Nyansökan stadigvarande till slutet sällskap 13,5% 6 426 kr            6 521 kr           95 kr  
Nyansökan (vid avslag om sökanden inte klarar 
kunskaps-provet, inom 3 månader efter 
avslagsbeslut) 

4,7 % 2 237 kr            2 270 kr           33 kr  

Stadigvarande ändring i tillstånd 10,2% 4 855 kr            4 927 kr           71 kr  
Tillfällig ändring i tillstånd 4,7 % 2 237 kr            2 270 kr           33 kr  
Pausservering 4,7 % 2 237 kr            2 270 kr           33 kr  
Ansökan från konkursförvaltare 9,7 % 4 617 kr            4 685 kr           68 kr  
Tillfälligt till allmänheten 1 dag (Tillsynsavgiften 
ingår) 10,2% 4 855 kr            4 927 kr           71 kr  

För varje ytterligare dag tillkommer Fast avgift 272 kr               277 kr             6 kr  
Provsmakning, tillstånd 4,7 % 2 237 kr            2 270 kr           33 kr  
Anmälan av lokal (catering) första tillfället 1,7 % 809 kr               821 kr           12 kr  
Anmälan av lokal (catering) redan godkänd lokal Fast avgift    
Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 1,7 % 809 kr               821 kr           12 kr  
För varje ytterligare dag tillkommer             - kr                    - kr            - kr  
Förseningsavgift restaurangrapport 3,5 % 1 666 kr            1 691 kr           25 kr  
Kunskapsprov utöver de tre som ingår vid 
nyansökan (fast avgift)   1 614 kr            1 648 kr           34 kr  

       
Tillsynsavgift      
Årligen Fast avgift 3 337 kr            3 407 kr           70 kr  
       
Rörlig årlig tillsynsavgift baserad (beräknas på 
omsättning av alkoholförsäljningen)   

   
0-75 000 2,7% 1 285 kr            1 304 kr           19 kr  
75 001-150 000 5,2% 2 475 kr            2 512 kr           36 kr  



150 001-225 000 7,7% 3 665 kr            3 719 kr           54 kr  
225 001-300 000 10,2% 4 855 kr            4 927 kr           71 kr  
300 001-500 000 12,2% 5 807 kr            5 893 kr           85 kr  
500 001-750 000 15,2% 7 235 kr            7 342 kr         106 kr  
750 001-1 000 000 20,2% 9 615 kr            9 757 kr         141 kr  
1 000 001-2 000 000 25,2% 11 995 kr         12 172 kr         176 kr  
2 000 001-3 000 000 30,2% 14 375 kr         14 587 kr         211 kr  
3 000 001-4 000 000 35,2% 16 755 kr         17 002 kr         246 kr  
4 000 001-5 000 000 40,2% 19 135 kr         19 417 kr         281 kr  
5 000 001-6 000 000 45,2% 21 515 kr         21 832 kr         316 kr  
6 000 001 - 50,2% 23 895 kr         24 247 kr         351 kr  

     
     
Folköl, tobak och elektroniska 
cigaretter     
Taxan/avgiften avser Taxa 2021 

 Taxa 
2022  Förändring 

 
Folköl, registerhållning och tillsynsavgift 1 880 kr    1 920 kr                  39 kr   
Handläggning av anmälan av elektroniska 
cigaretter 1 076 kr    1 098 kr                  23 kr  

 
Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter 1 076 kr    1 099 kr                  23 kr   
Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt 
tobakstillstånd. 10 956 kr  11 186 kr                230 kr  

 
Anmälan om ändring 4 382 kr    4 474 kr                  92 kr   
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av 
tobak fr o m år 2020. 5 009 kr    5 114 kr                105 kr  

 
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare fr o m år 2020. 

1 043 kr    1 065 kr                  22 kr  
 

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av 
tobak samt elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare fr o m år 2020. 

5 217 kr    5 327 kr                110 kr  
 

Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av 
brister per extra tillsynsbesök 

1 148 kr    1 172 kr                  24 kr  
 

        
Taxan/avgiften avser Taxa 

2021 
Taxa 
2022 Förändring 

 
Livsmedeltillsyn 1 115 kr    1 210 kr                  23 kr   

 

 

  



Taxor och avgifter Utbildningsnämndens ansvar    
       
Skolpeng Kommunal verksamhet Fristående verksamhet 
Årskostnad per elev 
(skolpeng) 2022 2023 Förändring 2022 2023 Förändring 

Förskola 1-2 år inkl. BO-avgift 170 427 kr 167 379 kr -3 048 kr 180 653 kr 177 422 kr -3 231 kr 
Förskola 3-5 år inkl. BO-avgift 139 647 kr 133 954 kr -5 693 kr 148 026 kr 141 991 kr -6 035 kr 
              
Förskola 1-2 år exkl. BO-
avgift 158 934 kr 155 851 kr -3 083 kr 168 470 kr 165 894 kr -2 576 kr 

Förskola 3-5 år exkl. BO-
avgift 128 154 kr 122 427 kr -5 727 kr 135 842 kr 130 464 kr -5 378 kr 

              
Pedagogisk omsorg 1-2 år 
inkl. BO-avgift 114 236 kr 105 905 kr -8 331 kr 121 091 kr 112 260 kr -8 831 kr 

Pedagogisk omsorg 3-5 år 
inkl. BO-avgift 87 547 kr 77 915 kr -9 632 kr 92 800 kr 82 590 kr -10 210 kr 

              
Pedagogisk omsorg 1-2 år 
exkl. BO-avgift 102 743 kr 94 377 kr -8 366 kr 108 908 kr 100 731 kr -8 177 kr 

Pedagogisk omsorg 3-5 år 
exkl. BO-avgift 76 054 kr 66 387 kr -9 667 kr 80 617 kr 71 062 kr -9 555 kr 

              
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 
år inkl. BO-avgift 44 660 kr 39 890 kr -4 770 kr 47 340 kr 42 283 kr -5 057 kr 

Skolbarnomsorg/fritids 6-12 
år, Pedagogisk  omsorg inkl. 
BO-avgift 

29 230 kr 21 165 kr -8 065 kr 30 984 kr 22 435 kr -8 549 kr 

              
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 
år exkl. BO-avgift 37 660 kr 32 881 kr -4 779 kr 39 919 kr 35 275 kr -4 644 kr 

Skolbarnomsorg/fritids 6-12 
år, Pedagogisk omsorg exkl. 
BO-avgift 

22 229 kr 14 156 kr -8 073 kr 23 563 kr 15 426 kr -8 137 kr 

              
Förskoleklass 80 101 kr 86 461 kr 6 360 kr 84 907 kr 91 649 kr 6 742 kr 
Grundskola årsk 1-3 87 497 kr 91 546 kr 4 049 kr 92 747 kr 97 039 kr 4 292 kr 
Grundskola årsk 4-6 99 615 kr 104 336 kr 4 721 kr 105 592 kr 110 596 kr 5 004 kr 
Grundskola årsk 7-9 99 275 kr 101 963 kr 2 688 kr 105 232 kr 108 081 kr 2 849 kr 
              
Grundsärskola årsk 1-3     0 kr     0 kr 
Grundsärskola årsk 4-6     0 kr     0 kr 
Grundsärskola årsk 7-9     0 kr     0 kr 
Strukturstöd grundsärskola 
nivå 1     0 kr     0 kr 

Strukturstöd grundsärskola 
nivå 2     0 kr     0 kr 

Strukturstöd grundsärskola 
nivå 3     0 kr     0 kr 

Strukturstöd grundsärskola 
nivå 4     0 kr     0 kr 

Grundsärskola 1-9 nivå 1 342 839 kr 309 010 kr -33 829 kr 363 409 kr 327 551 kr -35 858 kr 
Grundsärskola 1-9 nivå 2 400 002 kr 367 409 kr -32 593 kr 424 002 kr 389 454 kr -34 548 kr 
Grundsärskola 1-9 nivå 3 485 745 kr 455 008 kr -30 737 kr 514 890 kr 482 308 kr -32 582 kr 
Grundsärskola 1-9 nivå 4 571 489 kr 542 607 kr -28 882 kr 605 778 kr 575 163 kr -30 615 kr 



              
Träningsskola årsk 1-10 inkl. 
strukturstöd 559 863 kr 578 563 kr 18 700 kr 593 454 kr 613 276 kr 19 822 kr 

              
Grundsär Fritidshem nivå 1 
inkl. BO-avgift 51 556 kr 72 631 kr 21 075 kr 54 650 kr 76 989 kr 22 339 kr 

Grundsär Fritidshem nivå 2 
inkl. BO-avgift 108 719 kr 131 031 kr 22 312 kr 115 242 kr 138 893 kr 23 651 kr 

Grundsär Fritidshem nivå 3 
inkl. BO-avgift 194 463 kr 218 630 kr 24 167 kr 206 130 kr 231 748 kr 25 618 kr 

Grundsär Fritidshem nivå 4 
samt träningsskola inkl. BO-
avgift 

280 206 kr 306 229 kr 26 023 kr 297 019 kr 324 603 kr 27 584 kr 

              
Grundsär Fritidshem nivå 1 
exkl. BO-avgift 44 812 kr 66 547 kr 21 735 kr 47 906 kr 70 905 kr 22 999 kr 

Grundsär Fritidshem nivå 2 
exkl. BO-avgift 101 975 kr 124 947 kr 22 972 kr 108 498 kr 132 809 kr 24 311 kr 

Grundsär Fritidshem nivå 3 
exkl. BO-avgift 187 719 kr 212 546 kr 24 827 kr 199 386 kr 225 664 kr 26 278 kr 

Grundsär Fritidshem nivå 4 + 
träningsskola exkl. BO-avgift 273 462 kr 300 145 kr 26 683 kr 290 275 kr 318 519 kr 28 244 kr 

        
Taxor och avgifter               
Lovfritids       
Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring    
Lovfritids kr/dag 97 kr 99 kr 2 kr    
          

Modersmålsundervisning 
Kommunal 
verksamhet     

Fristående 
verksamhet     

Taxan/avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring 
Modersmålsundervisning 
(kr/elev och år) 1 453 kr 22 129 kr 20 676 kr 1 540 kr 23 457 kr 21 917 kr 

 


	Strukturera bokmärken
	Taxor och avgifter kommunstyrelsens ansvar 
	  
	Sotningstaxa 
	  
	  
	  
	Sotningsindex 
	1,98% 
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Sotningstaxans timpris 
	491 kr 
	*) 
	  
	*)  Taxan räknas upp för 2023 utifrån SKL's sotningsindex som presenteras under våren 2023 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Årsarvode till sotaren 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
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	Årsarvode 
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	Taxa för tillsyn enl. lag om brandfarliga och explosiva varor 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Grundavgift 
	1 737 kr 
	1 780 kr 
	43 kr 
	Timkostnad 
	865 kr 
	887 kr 
	22 kr 
	Tillsynsavgift 
	865 kr 
	887 kr 
	22 kr 
	  
	  
	  
	  
	Taxa för tillsyn enl. lag om skydd mot olyckor 
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Grundavgift 
	1 737 kr 
	1 780 kr 
	43 kr 
	Timkostnad 
	865 kr 
	887 kr 
	22 kr 
	Tillsynsavgift 
	3 468 kr 
	3 555 kr 
	87 kr 
	  
	  
	  
	  
	Taxa för tillstånd enl. lag om brandfarliga och explosiva varor 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Försäljning fyrverkeri (nytt) 
	3 906 kr 
	4 004 kr 
	98 kr 
	Försäljning fyrverkeri (förnyat) 
	2 929 kr 
	3 002 kr 
	73 kr 
	Förvaring av explosiv vara (nytt) 
	3 906 kr 
	4 004 kr 
	98 kr 
	Förvaring av explosiv vara (förnyat) 
	2 442 kr 
	2 503 kr 
	61 kr 
	Godkännande av föreståndare (nytt) 
	976 kr 
	1 000 kr 
	24 kr 
	Godkännande av föreståndare (förnyat) 
	976 kr 
	1 000 kr 
	24 kr 
	Överföring 
	976 kr 
	1 000 kr 
	24 kr 
	Avslag 
	976 kr 
	1 000 kr 
	24 kr 
	  
	 
	 
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Tillståndsärenden brandfarliga varor 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Mindre anläggning (nytt) 
	3 906 kr 
	4 004 kr 
	98 kr 
	Mindre anläggning (förnyat) 
	2 929 kr 
	3 002 kr 
	73 kr 
	medelstor anläggning (nytt) 
	6 836 kr 
	7 007 kr 
	171 kr 
	Medelstor anläggning (förnyat) 
	4 394 kr 
	4 504 kr 
	110 kr 
	Stor anläggning (nytt) 
	14 902 kr 
	15 275 kr 
	373 kr 
	Stor anläggning (förnyat) 
	8 300 kr 
	8 508 kr 
	208 kr 
	Avslag 
	976 kr 
	1 000 kr 
	24 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Kartor 
	  
	  
	  
	Karttaxa. Förändras enligt förslag för 2023 
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Timtaxa 
	950 kr 
	950 kr 
	0 kr 
	Nybyggnadskarta 
	  
	  
	  
	Enbostadshus/enstaka byggnad, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 m2 
	7 221 kr 
	7 845 kr 
	624 kr 
	Tomtyta 2000-4999 m2 
	11 085 kr 
	12 125 kr 
	1 040 kr 
	Tomtyta 5000-9999 m2 
	14 949 kr 
	16 405 kr 
	1 456 kr 
	Tomtyta 10000-15000 m2 
	18 813 kr 
	20 685 kr 
	1 872 kr 
	Tomtyta större än 15000 m2 
	950 kr/tim 
	950 kr/tim 
	0 kr 
	Nybyggnadskarta eller säkskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet 
	950 kr/tim 
	950 kr/tim 
	0 kr 
	Förenklad nybyggnadskarta 
	  
	  
	  
	Utdrag ur primärkarta, kr/st. 
	2 109 kr 
	2 234 kr 
	125 kr 
	Större område än normalt 
	950 kr/tim 
	950 kr/tim 
	0 kr 
	Digitalisering av prickmark eller övriga detaljer 
	950 kr/tim 
	950 kr/tim 
	0 kr 
	Digital primärkarta 
	  
	  
	  
	Digital primärkarta, kr/ha, utan höjdinformation 
	927 kr/ha + 1 425 kr 
	1024 kr/ha + 1 425 kr 
	97 kr/ha 
	Digital primärkarta, kr/ha, med höjdinformation 
	1 159 kr/ha + 1 425 kr 
	1 284 kr/ha + 1 425 kr 
	125 kr/ha 
	Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Moms tillkommer med 25 % undantaget    
	tillhandahållande av förenklad nybyggnadskarta samt nybyggnadskarta i samband med bygglovsprövning. 
	  
	  
	  
	  
	§ 1 Heby kommun har rätt att försälja kopior ur sitt kartmaterial. Rätt att ta ut avgift för tjänsten framgår av 
	 kommunallagen (2017:725) 2 kap 5 §. 
	  
	  
	§ 2 Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kartmaterial överlåtes normalt endast  
	rätten att nyttja materialet för visst angivet ändamål under begränsad tid.  
	§ 3 Avgift: Heby kommun använder SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa 2011. 
	  
	  
	  
	  
	 
	Markupplåtelser 
	  
	  
	  
	Markupplåtelser. Lämnas oförändrad för 2023. 
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Torghandelsplats, dag 
	0 kr/dag vid ett tillfälle därefter 127 kr/dag 
	0 kr/dag vid ett tillfälle därefter 127 kr/dag 
	0 kr 
	Torghandelsplats, månad 
	761 kr/mån 
	761 kr/mån 
	0 kr 
	Torghandelsplats, fast plats 1 dag/vecka under 1 år 
	2 533 kr 
	2 533 kr 
	0 kr 
	Torghandelsplats, fast plats 1 år 
	3 293 kr 
	3 293 kr 
	0 kr 
	Kiosk, månad 
	1 000 kr 
	1 000 kr 
	0 kr 
	Kiosk, halvår 
	2 500 kr 
	2 500 kr 
	0 kr 
	Kiosk, år 
	5 000 kr 
	5 000 kr 
	0 kr 
	Teknikbod < 5 kvm 
	1 000 kr/år 
	1 000 kr/år 
	0 kr 
	Teknikbod 5 – 10 kvm 
	2 000 kr/år 
	2 000 kr/år 
	0 kr 
	Kommersiella shower eller uppvisningar, t.ex. cirkus och tivoli 
	1 000 kr/dag 
	1 000 kr/dag 
	0 kr 
	Samtliga taxor är inklusive moms. 
	  
	  
	Samtliga taxor är exklusive vatten- och avlopp. 
	  
	Arrendeavgifter ska betalas årsvis i förskott. Avgifter för markupplåtelser betalas innan tillträde.  
	De upplåtelser som gäller längre än ett år betalas årsvis i förskott. 
	Taxan är anpassad för årlig uppräkning, baserat på indextalet för föregående år då avtalet tecknades med  
	konsumentprisindex (totalindex) 1980 som basår. 
	  
	  
	  
	  
	  
	Plantaxa 
	  
	  
	  
	Plantaxan. Lämnas oförändrad för 2023. 
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Plantaxa 
	  
	  
	  
	Avgift per timme 
	950 kr 
	950 kr 
	0 kr 
	  
	  
	  
	  
	Kopierings- och utskriftsservice 
	  
	  
	Taxan/avgiften avser (Inkl moms) 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	De 10 första kopiorna 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	Grundavgift /vid fler än 25 ex 
	57,00 
	58,93 
	1,93 
	Sv/Vit 
	  
	  
	  
	A4 80 gr 
	1,34 
	1,38 
	0,05 
	A4 100 g 
	2,01 
	2,07 
	0,07 
	A3 80 g 
	2,67 
	2,76 
	0,09 
	A3 100 g 
	4,01 
	4,15 
	0,14 
	Färg 
	  
	  
	  
	A4 80 g 
	7,35 
	7,60 
	0,25 
	A4 100 gr 
	8,02 
	8,29 
	0,27 
	A3 80 g 
	16,04 
	16,59 
	0,54 
	A3 100 g 
	18,05 
	18,66 
	0,61 
	Inplastning 
	  
	  
	  
	A4 
	8,69 
	8,98 
	0,29 
	A3 
	18,05 
	18,66 
	0,61 
	Häftning 
	  
	  
	  
	Häftning - hörn 
	0,67 
	0,69 
	0,02 
	A5 - Häfte sadelhäftning 
	1,34 
	1,38 
	0,05 
	A4 - Häfte sadelhäftning 
	2,01 
	2,07 
	0,07 
	A3 - Häfte sadelhäftning 
	3,34 
	3,46 
	0,11 
	 
	Taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar 
	Musikskoleverksamhet 
	  
	  
	  
	Taxa musikskola. Lämnas oförändrad för 2023. 
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Terminsavgift, ordinarie 
	750 kr 
	750 kr 
	0 kr 
	Terminsavgift, syskonrabatt andra barnet 
	375 kr 
	375 kr 
	0 kr 
	Terminsavgift, syskonrabatt tredje barnet och uppåt 
	0 
	0 
	0 kr 
	Nybörjargrupp 
	420 kr 
	420 kr 
	0 kr 
	Prova-på-grupp 
	0 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Instrumenthyra 
	340 kr 
	340 kr 
	0 kr 
	Nya konstformer, kurs 
	350 kr 
	350 kr 
	0 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Biblioteken 
	  
	  
	  
	Bibliotekstaxa. Förändras enligt förslag 2023 
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Förseningsavgift, vuxenmedia (fr.o.m dag tre, maxavgift 20 kr/titel efter 10 dagar) 
	10 kr/titel 
	10 kr/titel 
	0 kr 
	Förseningsavgift, barnmedia 
	0 kr/dag 
	0 kr/dag 
	0 kr 
	Avgift för utskick av kravbrev (endast ett tillfälle) 
	20 kr 
	20 kr 
	0 kr 
	Medieersättning, vuxenbok 
	320 kr 
	320 kr 
	0 kr 
	Medieersättning, barnbok 
	0 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Medieersättning, musik-cd 
	200 kr 
	200 kr 
	0 kr 
	Medieersättning, enstaka tidskrift 
	55 kr 
	55 kr 
	0 kr 
	Medieersättning, en årgång av en tidskrift 
	320 kr 
	320 kr 
	0 kr 
	Medieersättning digitala hjälpmedel, Daisyspelare 
	4 000 kr 
	4 000 kr 
	0 kr 
	Medieersättning digitala hjälpmedel, ipad 
	4 000 kr 
	4 000 kr 
	0 kr 
	Fjärrlåningsavgift 
	20 kr/titel 
	20 kr/titel 
	0 kr 
	Medieeersättning för bortkomna fjärrlån, vuxenbok 
	700 kr/titel 
	700 kr/titel 
	0 kr 
	Medieersättning för bortkomna fjärrlån, barnbok 
	700 kr/titel 
	700 kr/titel 
	0 kr 
	Borttappat lånekort, vuxen 
	25 kr 
	25 kr 
	0 kr 
	Borttappat lånekort, barn 
	10 kr 
	10 kr 
	0 kr 
	Ersättning borttappad tagg 
	0 kr 
	150 kr 
	150 kr 
	Kasse 
	5 kr 
	5 kr 
	0 kr 
	Artikelkopia 
	0 kr 
	40 kr 
	40 kr 
	Alla avgifter är momsfria med undantag för medieersättning. 
	  
	Kostnaden för medieersättning inkluderar en momssats på sex procent. 
	Vid obetalda avgifter på 200 kr eller mer spärras lånekortet till dess skulderna är betalda. 
	  
	  
	  
	  
	Sim- och sporthallar 
	  
	  
	  
	Taxa sim- och sporthall. Lämnas oförändrad för 2023. 
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	BAD 
	  
	  
	  
	Enkelbiljett, bad (3-17 år) 
	25 kr 
	25 kr 
	0 kr 
	Enkelbiljett, bad (18 år och över) 
	50 kr 
	50 kr 
	0 kr 
	Enkelbiljett, bad (pensionär/studerande) 
	40 kr 
	40 kr 
	0 kr 
	Babybad (vuxen + baby) 
	50 kr 
	50 kr 
	0 kr 
	Halvårskort, bad (3-17 år) 
	360 kr 
	360 kr 
	0 kr 
	Halvårskort, bad (18 år och över) 
	750 kr 
	750 kr 
	0 kr 
	Halvårskort, bad (pensionär/studerande) 
	590 kr 
	590 kr 
	0 kr 
	Halvårskort för familj, bad (2 vuxna och 2 barn) 
	1 600 kr 
	1 600 kr 
	0 kr 
	Extra barn vid köp av familjekort, bad 
	260 kr/barn 
	260 kr/barn 
	0 kr 
	Klippkort 10 ggr, bad (3-17 år) 
	225 kr 
	225 kr 
	0 kr 
	Klippkort 10 ggr, bad (18 år och över) 
	450 kr 
	450 kr 
	0 kr 
	Klippkort 10 ggr, bad (pensionär/studerande) 
	360 kr 
	360 kr 
	0 kr 
	GYM 
	  
	  
	  
	Enkelbiljett, gym (16 år och över) 
	75 kr 
	75 kr 
	0 kr 
	Enkelbiljett, gym (pensionär/studerande) 
	55 kr 
	55 kr 
	0 kr 
	Månadskort, gym (16 år och över) 
	350 kr 
	350 kr 
	0 kr 
	Månadskort, gym (pensionär/studerande) 
	260 kr 
	260 kr 
	0 kr 
	Halvårskort, gym (16 år och över) 
	1 650 kr 
	1 650 kr 
	0 kr 
	Halvårskort, gym (pensionär/studerande) 
	1 350 kr 
	1 350 kr 
	0 kr 
	Årskort, gym (16 år och över) 
	3 050 kr 
	3 050 kr 
	0 kr 
	Årskort, gym (pensionär/studerande) 
	2 450 kr 
	2 450 kr 
	0 kr 
	Klippkort 10 ggr, gym (16 år och över) 
	675 kr 
	675 kr 
	0 kr 
	Klippkort 10 ggr, gym (pensionär/studerande) 
	450 kr 
	450 kr 
	0 kr 
	KOMBINERAT BAD/GYM 
	  
	  
	  
	Kombinationskort en månad, gym/bad (16 år och över) 
	500 kr 
	500 kr 
	0 kr 
	Kombinationskort en månad, gym/bad (pensionär/studerande) 
	400 kr 
	400 kr 
	0 kr 
	Kombinationskort halvår, gym/bad (16 år och över) 
	2 150 kr 
	2 150 kr 
	0 kr 
	Kombinationskort halvår, gym/bad (pensionär/studerande) 
	1 700 kr 
	1 700 kr 
	0 kr 
	Kombinationskort år, gym/bad (16 år och över) 
	4 100 kr 
	4 100 kr 
	0 kr 
	Kombinationskort år, gym/bad (pensionär/studerande) 
	3 300 kr 
	3 300 kr 
	0 kr 
	SENIORPOWER-, KOMMUN-, OCH FÖRETAGSKORT 
	  
	  
	  
	Klippkort 10 ggr, seniorpower 
	500 kr 
	500 kr 
	0 kr 
	Kommunkort, gym, 3 månader 
	800 kr 
	800 kr 
	0 kr 
	Företagskort, gym, 1 år 
	2 000 kr 
	2 000 kr 
	0 kr 
	Företagskort, gym/bad, 1 år 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Företagskort, bad + 2 massager, 1 år 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	LIVSSTIL 
	  
	  
	  
	Personlig tränare, 10 tillfällen 
	600 kr 
	600 kr 
	0 kr 
	Livsstilsförändring 1 månad 
	1 250 kr 
	1 250 kr 
	0 kr 
	Livsstilsförändring 4 månader 
	5 000 kr 
	5 000 kr 
	0 kr 
	Massage, 30 min 
	350 kr 
	350 kr 
	0 kr 
	Massage, 45 min 
	450 kr 
	450 kr 
	0 kr 
	Tanitavägning 
	200 kr 
	200 kr 
	0 kr 
	ÖVRIGT 
	  
	  
	  
	Kill- eller tjejkväll 
	250 kr/person 
	250 kr/person 
	0 kr 
	Hyra av simhall 
	930 kr/h+25 kr/person 
	930 kr/h+25 kr/person 
	0 kr 
	Hyra av simhall för barnkalas 
	450 kr/h+15 kr/person 
	450 kr/h+15 kr/person 
	0 kr 
	Hyra av badlakan 
	30 kr 
	30 kr 
	0 kr 
	Hyra av baddräkt/badbyxor 
	30 kr 
	30 kr 
	0 kr 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	Hallhyra 
	 
	 
	 
	Taxa hallhyra. Förändras enligt förslag för 2023. 
	 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	FÖRENINGAR HEBY KOMMUN 
	  
	  
	  
	Heby och Östervåla sporthall, hel hall 
	95 kr 
	100 kr 
	5 kr 
	Heby och Östervåla sporthall, halv hall 
	70 kr 
	75 kr 
	5 kr 
	Blå hallen Östervåla 
	0 kr 
	100 kr 
	100 kr 
	Morgongåva sporthall, hel hall 
	70 kr 
	75 kr 
	5 kr 
	Morgongåva sporthall, halv hall* 
	60 kr 
	0 kr 
	-60 kr 
	Tärnsjö sporthall 
	70 kr 
	75 kr 
	5 kr 
	Lilla hallen Heby (Gamla skolan) 
	70 kr 
	75 kr 
	5 kr 
	Källaren Heby sporthall 
	0 kr 
	100 kr 
	100 kr 
	Brottarlokalen Heby 
	70 kr 
	75 kr 
	5 kr 
	Konferensrum Östervåla 
	0 kr 
	100 kr 
	100 kr 
	PRIVATPERSON 
	  
	  
	  
	Heby och Östervåla sporthall, hel hall 
	200 kr 
	200 kr 
	0 kr 
	Heby och Östervåla sporthall, halv hall 
	150 kr 
	150 kr 
	0 kr 
	Blå hallen Östervåla 
	0 kr 
	150 kr 
	150 kr 
	Morgongåva sporthall, hel hall 
	150 kr 
	150 kr 
	0 kr 
	Morgongåva sporthall, halv hall* 
	120 kr 
	0 kr 
	-120 kr 
	Tärnsjö sporthall 
	150 kr 
	150 kr 
	0 kr 
	Lilla hallen Heby (Gamla skolan) 
	120 kr 
	150 kr 
	30 kr 
	Källaren Heby sporthall 
	0 kr 
	100 kr 
	100 kr 
	Brottarlokalen Heby 
	150 kr 
	150 kr 
	0 kr 
	Badmintion, alla hallar* 
	100 kr 
	0 kr 
	-100 kr 
	Konferensrum Östervåla 
	0 kr 
	150 kr 
	150 kr 
	EXTERNA FÖRENINGAR/FÖRETAG/PRIVATPERSON 
	  
	  
	  
	Heby och Östervåla sporthall, hel hall 
	300 kr 
	350 kr 
	50 kr 
	Heby och Östervåla sporthall, halv hall 
	0 kr 
	200 kr 
	200 kr 
	Blå hallen Östervåla 
	0 kr 
	250 kr 
	250 kr 
	Morgongåva sporthall 
	250 kr 
	250 kr 
	0 kr 
	Tärnsjö sporthall 
	250 kr 
	250 kr 
	0 kr 
	Lilla hallen Heby (Gamla skolan) 
	0 kr 
	220 kr 
	220 kr 
	Källaren Heby sporthall 
	0 kr 
	150 kr 
	150 kr 
	Brottarlokalen Heby 
	0 kr 
	150 kr 
	150 kr 
	Konferensrum Östervåla 
	0 kr 
	250 kr 
	250 kr 
	ÖVRIGT 
	  
	  
	  
	Depositionsavgift för tagg 
	  
	500 kr 
	500 kr 
	Borttappad/icke återlämnad tagg 
	  
	1 000 kr 
	1 000 kr 
	Upprepad utebliven avbokning 
	  
	500 kr 
	500 kr 
	Avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. 
	 
	 
	 
	Uteblir hyrestagaren utan info avbokas tiden nästa tillfälle. 
	 
	 
	 
	*Separat avgift för badminton utgår 
	 
	 
	 
	* Hyra Morgongåva halv hall utgår 
	 
	 
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Registrering av lotterier 
	  
	  
	  
	Taxa lotteritillstånd. Förändras enligt förslag för 2023. 
	  
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Lotteritillstånd (gäller 3 år) 
	       300 kr  
	       330 kr  
	30 kr 
	 
	Förslag till avgifter år 2023 Vård och omsorgsnämnden 
	 
	 
	 
	De flesta avgifter höjs med 3 procent. Där avgiften eller taxan legat lågt eller högt i jämförelse med andra kommuner har den justerats så den är mer likt övriga landet.  Där avgifterna föreslås höjas med 3 procent avrundas dessa till närmaste 5 krona förutom avgifter inom LSS då det skulle innebära en alltför stor procentuell höjning. Avgifterna som styrs av prisbasbeloppet (bl.a omvårdsnadsavgiften) höjs med 9% på grund av inflationsläget.  
	 
	 
	 
	 
	Vård- och omsorgsavgifter 
	 
	 
	 
	Maxavgift 
	 
	 
	 
	Det finns en maxavgift för vård och omsorg som bestäms enligt socialtjänstlagen som är baserad på prisbasbeloppet. Avgifter som ingår i maxtaxan kan aldrig överstiga den fastslagna maxavgiften.  
	Maxtavgiften gäller tjänster inom kommunens Vård- och omsorg. Måltider, förbrukningsmaterial, läkemedel och liknande omfattas inte av den kommunala maxtaxan. 
	  
	  
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Avgift i ordinärt boende 
	  
	  
	  
	Hemtjänst, serviceinsats, kr/utförd timme (ingår i maxavgift) 
	        330 kr  
	        340 kr  
	3% 
	Hemtjänst, omvårdnadsinsats, kr/utförd timme  (ingår i maxavgift) 
	        270 kr  
	        280 kr  
	3% 
	Ledsagarservice och avlösarservice, kr/utförd timme  (ingår i maxavgift) 
	        270 kr  
	        280 kr  
	3% 
	Assistans enligt SoL, kr/utförd timme (ingår i maxavgift) 
	        270 kr  
	        280 kr  
	3% 
	Dagvård inkl mat och resa, kr/dag  (ingår i maxavgift) 
	        185 kr  
	        190 kr  
	3% 
	Trygghetslarm i ordinärt boende, kr/månad  (ingår i maxavgift) 
	        295 kr  
	        305 kr  
	3% 
	Installationsavgift trygghetslarm, engångsavgift  (ingår ej i maxavgift) 
	        415 kr  
	        430 kr  
	3% 
	Tillfälligt boende omvårdnad kr/dygn  (ingår i maxavgift) 
	        105 kr  
	        110 kr  
	3% 
	Tillfälligt boende mat kr/dygn (ingår ej i maxavgift) 
	        135 kr  
	        140 kr  
	3% 
	Hemsjukvård och hemrehabilitering kr /månad  (ingår i maxavgift) 
	        340 kr  
	        350 kr  
	3% 
	Avgift vård- och omsorgsboende 
	  
	  
	  
	Omvårdnadsavgift 0,5392 av prisbasbeloppet per månad. kr/mån (ingår i maxavgift)  
	    2 170 kr  
	    2 359 kr  
	9% 
	Matabonnemang, kr/mån  (ingår ej i maxavgift) 
	    4 185 kr  
	    4 185 kr  
	0% 
	Förbrukningsmaterial kr/mån (ingår ej i maxavgift) 
	        205 kr  
	        210 kr  
	3% 
	Övriga avgifter  
	  
	  
	  
	Bårtransport (beställd av omsorgspersonal) 
	  
	Kostnad motsvarande upphandlad transport 
	  
	  
	  
	  
	  
	Tekniska hjälpmedel 
	 
	 
	 
	Nedanstående avgifter tas ut som egenavgift för varje hyrt/lånat hjälpmedel som återlämnas när behovet upphört. Hjälpmedelsavgiften ingår ej i maxavgiften. 
	 
	  
	  
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Hjälpmedelsavgift debiteras per komplett hjälpmedel. 
	  
	  
	  
	Rollator nr 1,  (engångsavgift) 
	        210 kr  
	        215 kr  
	3% 
	Rollator nr 2 (engångsavgift) 
	        320 kr  
	        330 kr  
	3% 
	Gåbord nr 1 (engångsavgift) 
	        320 kr  
	        330 kr  
	3% 
	Gåbord nr 2 (engångsavgift) 
	        320 kr  
	        330 kr  
	3% 
	Manuell rullstol nr 1 (engångsavgift) 
	        420 kr  
	        435 kr  
	3% 
	Manuell rullstol nr 2 (engångsavgift) 
	        420 kr  
	        435 kr  
	3% 
	Elrullstol  hjälpmedelsavgift (månadsavgift) 
	        125 kr  
	        130 kr  
	3% 
	Drivagregat till manuell rullstol  (månadsavgift) 
	        125 kr  
	        130 kr  
	3% 
	Hjälpmedelsavgift till personer ej folkbokförda i kommunen utlånas max 12 veckor 
	  
	  
	  
	Manuell rullstol, gåbord, ramp, övrigt, (125 kr per påbörjad vecka). 
	120 
	        125 kr  
	3% 
	Vårdarsäng och mobil lyft (125 kr per påbörjad vecka). 
	120 
	        125 kr  
	3% 
	  
	  
	  
	  
	Hämtningsavgift vid ej återlämnat hjälpmedel  
	  
	  
	  
	Hämtning av hjälpmedel rollator mm 
	400 
	400 
	0% 
	Hämtning av skrymmande hjälpmedel som sängar exempelvis 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Avgifter inom LSS  
	 
	 
	 
	I anslutning till en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen rätt att ta ut skäliga avgifter för bostad, mat, resor, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
	  
	  
	  
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Bostad med särskild service för barn och ungdomar eller familjehem 
	  
	  
	  
	Barn mellan 0-18 år, avgift /månad 
	Enl. Fk underhållsstöd   
	Enl. Fk underhållsstöd   
	  
	Mat ungdom över 18 år med egen inkomst, avgift/månad 
	Enl. konsumentverkets referensvärden 
	Enl. konsumentverkets referensvärden 
	  
	Boende för ungdom över 18 år med egen inkomst 
	Faktisk kostnad 
	Faktisk kostnad 
	  
	Måltider korttidshem för barn  
	  
	  
	  
	Frukost barn under 16 år 
	          18 kr  
	          19 kr  
	3% 
	Frukost barn över 16 år 
	          24 kr  
	          25 kr  
	3% 
	Lunch barn under 16 år 
	          29 kr  
	          30 kr  
	3% 
	Lunch barn över 16 år 
	          37 kr  
	          38 kr  
	3% 
	Middag barn under 16 år 
	          35 kr  
	          36 kr  
	3% 
	Middag barn över 16 år 
	          40 kr  
	          41 kr  
	3% 
	Alla mål, kr/dag barn under 16 år 
	          81 kr  
	          83 kr  
	3% 
	Alla mål, kr/dag barn över 16 år 
	          98 kr  
	        101 kr  
	3% 
	Måltider korttidshem för vuxna (över 19 år) 
	  
	  
	  
	Hel  vistelsedag 2-3 måltider 
	          98 kr  
	        101 kr  
	3% 
	Halv vistelsedag 1 måltid per dag 
	          49 kr  
	          50 kr  
	3% 
	Resor till och från förskola, skola samt fritids under korttidsvistelsen på Myran (gäller ej de som är beviljad skolskjuts eller om man kan ta sig till Myran själv) 
	 Milersättning enligt skatteverkets regler eller fast summa  
	 Milersättning enligt skatteverkets regler eller fast summa  
	  
	  
	  
	  
	  
	Aktivitetsresor för barn Myran 
	  
	  
	  
	Resor, per barn och mil första barnet max 300 kr/månad.  
	17 kr/enkelresa och barn inom kommun. 34 kr/enkelresa utanför kommunen 
	17 kr/enkelresa och barn inom kommun. 34 kr/enkelresa utanför kommunen 
	  
	Resor, per barn och mil andra barnet eller fler max 500 kr/månad 
	17 kr/enkelresa och barn inom kommun. 34 kr/enkelresa utanför kommunen 
	17 kr/enkelresa och barn inom kommun. 34 kr/enkelresa utanför kommunen 
	  
	Fritidsresor för bostad med särskild service vuxna 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Resor, med kommunens fordon (kollektivtrafik taxa) 
	27 kr/enkelresa och vuxen inom kommun. 54 kr/enkelresa utanför kommunen 
	27 kr/enkelresa och vuxen inom kommun. 54 kr/enkelresa utanför kommunen 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Färdtjänst särskild kollektivtrafik 
	 
	 
	 
	Egenavgiften består av en procentsats av UL:s taxa eller en 30 dagarsbiljett beroende på vilken typ färdtjänst som beviljats.  För resenärer som åker utanför kommungräns begränsas egenavgiften med en procentsats till två zoner,  samt ett tillägg med 20 kr per påbörjad mil med start vid kommungräns 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Egenavgift färdtjänst 
	 
	 
	 
	Egenavgift inom den allmäna kollektivtrafiken för färdtjänstberättigad 
	Gällande UL taxa 
	Gällande UL taxa 
	  
	Avgift inom den allmäna kollektivtrafiken för medresenär  
	 Ingen avgift  
	 Ingen avgift  
	  
	Egenavgift inom kommungräns 
	75 % tillägg på UL:s ombordtaxan 
	75 % tillägg på UL:s ombordtaxan 
	  
	Egenavgift utanför kommungräns 
	75 % tillägg på UL:s ombordtaxan  2 zoner, samt ett tillägg per påbörjad mil med 20 kr. 
	75 % tillägg på UL:s ombordtaxan  2 zoner, samt ett tillägg per påbörjad mil med 20 kr. 
	  
	Ledsagare till den färdtjänstberättigade både inom den särskilda och den allmäna kollektivtrafiken 
	Ingen avgift 
	Ingen avgift 
	  
	Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor.  
	Halva egenavgiften för vuxna oavsett inom eller utom kommungräns 
	Halva egenavgiften för vuxna oavsett inom eller utom kommungräns 
	  
	Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn och hemmet 
	  
	  
	Finns inlagd i riktlinjen för LSS att den ska ingå i insatsen 
	Medresenär (Gäller ej inom den allmäna kollektivtrafiken) 
	Samma egenavgift som den färdtjänstberättigade undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.  
	Samma egenavgift som den färdtjänstberättigade undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.  
	  
	Färdtjänst i form av arbetsresor och utbildningsresor (ej daglig verksamhet) 
	Motsvarar kostnaden en 30 dagarsbiljett inom allmän kollektivtrafik 
	Motsvarar kostnaden en 30 dagarsbiljett inom allmän kollektivtrafik 
	  
	Resa till och från skolan korttidstillsyn för skolungdom över 12 år ( i riktlinjen ingår resan i insatsen). 
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vård och boende inom individ- och familjeomsorgen 
	 
	 
	För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) ta ut skälig ersättning. 
	Stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. stöd- och omvårdnadsboende i HVB, familjehem eller länkverksamhet 
	Om personen saknar betalningsförmåga bör egenavgift helt eller delvis enligt 9 kap 4 § SoL efterges. 
	  
	  
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Egenavgift vuxenplacering per dag 
	          80 kr  
	          80 kr  
	0% 
	Egenavgift vuxenplacering, mat, logi och omvårdnad, kr/vistelsedag (socialpsykiatrin) 
	        170 kr  
	        170 kr  
	0% 
	Egenavgift barnplacering i familjehem eller på institution 
	enl. Fk underhållsstöd 
	Enl. Fk underhållsstöd 
	  
	Egenavgift – beslut om bistånd stödlägenhet 
	  
	Faktisk hyreskostnad 
	Ny 
	  
	  
	  
	  
	Taxa dödsboförvaltning 
	  
	  
	  
	I de fall kommunen enligt Begravningslagen ordnar gravsättning eller enligt Ärvdabalken förvaltar ett dödsbo utgår en avgift 
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Dödsboförvaltning per timme 0,8% av prisbasbelopp avrundat till närmast 5 krona 
	        385 kr  
	        420 kr  
	9% 
	 
	Samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområde 
	 Slamtaxa 
	Slamtaxa. Planeras hållas oförändrad 2023. 
	Slamtaxan är till för att reglera debiteringen av slamtömningen till fastighetsägare som har slamavskiljare, slutna tankar, fosforfällor och fett- och/eller oljeavskiljare 
	i Heby kommun. Slamtaxan reglerar även debiteringen till företag som tömmer slam i kommunens avloppsreningsverk. Vi har påbörjat arbetet för bättre arbetsmiljö 
	för vår entreprenör. Det betyder ökade avgifter gällande extra slang och bomkörning samt tillägg för tungt lock. 
	Tillägg i årets taxa sker genom tre poster; Spolning i samband med tömning, Återfyllnad av vatten efter tömning samt Tömning av fett- och/eller oljeavskiljare. 
	För mer information om slamtömningens utförande m.m. hänvisas berörda fastighetsägare till Heby kommuns föreskrifter gällande slamtömning av enskilda avlopp. 
	Ändamål 
	  
	  
	Avgift 2022 
	  
	Avgift 2023 
	  
	Förändring 
	  
	Ordinarie tömning 
	Volym m³ 
	  
	Exklusive moms 
	Inklusive moms 
	Exklusive moms 
	Inklusive moms 
	Exklusive moms 
	Inklusive moms 
	Slamavskiljare med WC 
	0-3 
	Kr/tömning 
	517 kr 
	646 kr 
	517 kr 
	646 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	3.1-6 
	Kr/tömning 
	700 kr 
	875 kr 
	700 kr 
	875 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	>6 
	Kr/tömning* 
	763 kr 
	954 kr 
	763 kr 
	954 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	BDT (bad/disk/tvätt) 
	0-3 
	Kr/tömning 
	517 kr 
	646 kr 
	517 kr 
	646 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Budad tömning 
	Volym m³ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Slamavskiljare med WC 
	0-3 
	Kr/tömning 
	811 kr 
	1 014 kr 
	811 kr 
	1 014 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	3.1-6 
	Kr/tömning 
	994 kr 
	1 242 kr 
	994 kr 
	1 242 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	>6 
	Kr/tömning* 
	1 057 kr 
	1 321 kr 
	1 057 kr 
	1 321 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	BDT (bad/disk/tvätt) 
	0-3 
	Kr/tömning 
	811 kr 
	1 014 kr 
	811 kr 
	1 014 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Sluten tank 
	0-3 
	Kr/tömning 
	811 kr 
	1 014 kr 
	811 kr 
	1 014 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	3.1-6 
	Kr/tömning 
	1 057 kr 
	1 321 kr 
	1 057 kr 
	1 321 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	>6 
	Kr/tömning* 
	1 057 kr 
	1 321 kr 
	1 057 kr 
	1 321 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Byte av Fosforsäck 
	  
	Kr/timme Kranbil         +           Kr/ton transport 
	1 500 kr +        820 kr  
	1 875 kr +                 1 025 kr 
	1 500 kr +        820 kr  
	1 875 kr +                 1 025 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Tömning av fett- och/eller oljeavskiljare 
	0-4,9 
	Kr/tömning 
	1 100 kr 
	1 375 kr 
	1 100 kr 
	1 375 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	>4,9 
	Kr/kbm 
	150 kr 
	188 kr 
	150 kr 
	188 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	  
	Behandlingsavgift Kr/ton 
	725 kr 
	906 kr 
	725 kr 
	906 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Lämning av slam via slamkiosk 
	  
	Kr/m3 
	92 kr 
	115 kr 
	92 kr 
	115 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Bomkörning 
	  
	Kr/utebliven tömning 
	300 kr 
	375 kr 
	300 kr 
	375 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Extra avgifter 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Akut tömning, extra avgift utöver ordinarie avgift 
	  
	Kr/gång 
	1 236 kr 
	1 545 kr 
	1 236 kr 
	1 545 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Specifik bokad dag, extra avgift utöver ordinarie avgift 
	  
	Kr/gång 
	1 040 kr 
	1 300 kr 
	1 040 kr 
	1 300 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Extra slang >20m 
	  
	Kr/påbörjad 10 meter 
	88 kr 
	110 kr 
	88 kr 
	110 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Extra kubik vid tömning 
	  
	Kr/kubik 
	142 kr 
	178 kr 
	142 kr 
	178 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Tungt lock 
	  
	Kr/gång 
	1 000 kr 
	1 250 kr 
	1 000 kr 
	1 250 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Spolning i samband med tömning 
	  
	Kr/timme 
	1 300 kr 
	1 625 kr 
	1 300 kr 
	1 625 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Återfyllnad av vatten efter tömning 
	  
	Kr/timme 
	1 300 kr 
	1 625 kr 
	1 300 kr 
	1 625 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Tillägg för extra arbetsinsats inför tömning (t ex skottning) 
	  
	Kr/gång 
	0 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	 
	Vatten- och avloppstaxa 
	Vatten - och avloppstaxan är antagen av kommunfullmäktige den 2021-11-23. Planeras hållas oförändrad 2023. 
	I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen, Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
	Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Heby kommun. 
	Avgifter enligt taxa ska betalas till Tekniska enehten i Heby kommun. 
	Samtliga kostnader i detta dokument presenteras exklusive och inklusive moms med lagstadgad mervärdesskatt med 25%. 
	  
	1 § Betalningsansvar  
	För att täcka nödvändiga kostnaderna för Heby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
	anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
	Avgiftsskyldig är alterantivt den som enligt 2 och 5 §§ (Lag 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 underhälls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
	2 § Avgifter  
	Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 
	3 § Fastighetsindelning  
	3.1 Taxeföreskrifter avses med: 
	3.1 a Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
	3.1.b Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
	där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 
	Exempel på sådana byggnader är: 
	Kontor 
	Sjukvård 
	Industri 
	Förvaltning 
	Omsorg 
	Butiker 
	Utbildning 
	Hantverk 
	Utställningslokaler 
	Lagerbyggnader 
	Hotell 
	Verkstäder 
	Stormarknad 
	Restauranger 
	Sporthall 
	3.2 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostads-  
	ändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
	Exempel på sådana fastigheter är: 
	Obemannad bensinstation 
	Hamn 
	Biltvätt med skärmtak 
	Återvinningsstation 
	Virkesupplag 
	Hantverk 
	Fordonsuppställningsplats 
	Kyrkogård 
	Idrottsplats 
	3.3 Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts. 
	3.4 Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
	I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet som används för §3.1.b avsedda ändamål, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt 
	för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS  21054:2020 som en lägenhet. 
	3.5 Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan,  
	väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
	 
	4 § Avgiftsskyldighet  
	4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 
	Ändamål 
	Anläggningsavgift 
	Brukningsavgift 
	V. Vattenförsörjning 
	Ja 
	Ja 
	S. Spillvattenavlopp 
	Ja 
	Ja 
	Df, Dag- och/eller dränvattenavlopp från fastighet 
	Ja 
	Ja 
	Dg, Dagvattenavlopp från allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker inom detaljplan 
	Ja 
	Ja 
	4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat 
	fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
	  
	  
	  
	  
	  
	Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande 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.  
	Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen  
	om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
	  
	  
	  
	  
	  
	4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
	 
	ANLÄGGNINGSAVGIFTER (5-12 §§)  
	5 § Avgifter bostadsfastighet  
	5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erlägga anläggningsavgift. 
	  
	Avgift 2022 
	  
	Avgift 2023 
	  
	Förändring 
	  
	Avgift utgår per fastighet med: 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	a)Serviceavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 
	34 602 kr 
	43 252 kr 
	34 602 kr 
	43 252 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	b) Förbindelsepunktavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 
	19 224 kr 
	24 030 kr 
	19 224 kr 
	24 030 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	c) Tomtyteavgift: en avgift per m2 tomtyta 
	23,18 kr 
	28,98 kr 
	23,18 kr 
	28,98 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	d) Lägenhetsavgift: en avgift per lägenhet  
	12 816 kr 
	16 020 kr 
	12 816 kr 
	16 020 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se §8 
	5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
	5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fastighetsregister, förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.  
	Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  
	Tomtyteavgift för enbostadshus beräknas enligt genomsnittlig tomtstorlek, 1135 m2 
	Beräkningsregel: Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d).  
	Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 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. 
	I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3.1.b, avsedda ändamål räknas varje påbörjat 
	 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020 som en lägenhet. 
	5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 5.1. 
	5.6 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) 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 eller uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje 
	tillkommande lägenhet. 
	 
	  
	  
	  
	  
	6 § Avgifter annan fastighet  
	  
	  
	  
	6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
	  
	  
	Avgift 2022 
	  
	Avgift 2023 
	  
	Förändring 
	  
	Avgift utgår per fastighet med: 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 
	34 602 kr 
	43 252 kr 
	34 602 kr 
	43 252 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 
	19 224 kr 
	24 030 kr 
	19 224 kr 
	24 030 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	c) en avgift per m2 tomtyta 
	23,18 kr 
	28,98 kr 
	23,18 kr 
	28,98 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	 
	Föreligger ej 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) 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 
	 tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 
	 frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
	Utestående belopp löper med ränta enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår  
	dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen. 
	  
	  
	  
	6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 6.1. 
	6.6 Ökas fastighetens tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 
	anses vara förut erlagd. 
	  
	  
	  
	  
	7 § Avgifter obebyggd fastighet  
	  
	  
	  
	7.1 För obebyggd fastighet, ska erläggas del av full anläggningsavgift. 
	Avgift utgår per fastighet 
	Bostadsfastighet 
	  
	Annan fastighet 
	  
	Servisavgift 
	5.1 a 
	100 % 
	6.1 a 
	100 % 
	Avgift per FP 
	5.1 b 
	100 % 
	6.1 b 
	100 % 
	Tomtyteavgift 
	5.1 c 
	100 % 
	6.1 c 
	70 % 
	Lägenhetsavgift 
	5.1 d 
	0% 
	  
	  
	Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
	Avgifterna enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 
	7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, ska erläggas resterande avgift enligt följande: 
	  
	Avgift utgår per fastighet 
	Bostadsfastighet 
	  
	Annan fastighet 
	  
	Tomtyteavgift 
	5.1 c 
	*) 
	6.1 c 
	30 % 
	Lägenhetsavgift 
	5.1 d 
	100 % 
	  
	  
	*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 
	  
	8 § Tillägg och reduktioner  
	8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamålen, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 
	Avgift för framdragen servisledning 
	  
	  
	  
	  
	En ledning 
	70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Två ledningar 
	85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
	  
	  
	  
	Tre ledningar 
	100 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
	  
	  
	  
	 
	Avgifter i övrigt: 
	  
	  
	  
	  
	  
	Ändamål 
	  
	V 
	S 
	Df 
	Dg 
	Avgift per FP 
	5.1 b 
	30 % 
	50 % 
	20 % 
	- 
	Tomtyteavgift 
	5.1 c 
	30 % 
	50 % 
	- 
	20% 
	Lägenhetsavgift 
	5.1 d 
	30 % 
	50 % 
	- 
	20% 
	Avgift per FP 
	6.1 b 
	30 % 
	50 % 
	20 % 
	- 
	Tomtyteavgift 
	6.1 c 
	30 % 
	50 % 
	- 
	20% 
	Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 
	  
	8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 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. 
	För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, har huvudmannen rätt att ta ut  
	servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan attt ta hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala  
	70% eller mer av servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till med än 100%. Avgiften avses täcka huvudmannens 
	merkostnad till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
	9 § Avgifter 
	  
	  
	  
	Avgifter enligt §§ 5 - 6 är baserad på konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare  
	än en gång årligen. 
	  
	  
	  
	10 § Avtal 
	  
	  
	  
	Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning aviker ifrån fastigheterna inom  
	verksamhetsområdet i övrigt, ska 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. 
	11 § Betalning m.m. 
	  
	  
	  
	11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
	11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 
	11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren 
	så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 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 ifrågavarande del av avgiften 
	betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 11.2. 
	11.4 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 erfordrat eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt.  
	Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 för  tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde  
	och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
	  
	12 § Särskilda utföranden  
	  
	  
	12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än  
	verket funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
	12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren  
	skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
	 borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del. 
	12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är verket 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 (§§ 13-20) 
	  
	  
	13 § Fasta och rörliga avgifter  
	  
	  
	13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 
	  
	  
	  
	Avgift 2022 
	  
	Avgift 2023 
	  
	Förändring 
	  
	Avgift utgår per fastighet med: 
	  
	  
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	a) en fast avgift per år 
	  
	  
	2 139 kr 
	2 674 kr 
	2 139 kr 
	2 674 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	b) en avgift per m3 levererat vatten 
	  
	  
	20,06 kr 
	25,08 kr 
	20,06 kr 
	25,08 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	c) en avgift per år och per bostadsenhet för alternativ: 
	1 ) Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet med 1-3 bostadsenheter 
	  
	1 008 kr 
	1 260 kr 
	1 008 kr 
	1 260 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	  
	2 ) Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet med fler än 3 bostadsenheter 
	  
	898 kr 
	1 123 kr 
	898 kr 
	1 123 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 
	  
	  
	126 kr 
	158 kr 
	126 kr 
	158 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3.1.b avsedda ändamål räknas varje påbörjat 
	 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 
	Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för resp. ändamål: 
	Ändamål 
	  
	V 
	S 
	Df 
	Dg 
	Fast avgift 
	13.1 a) 
	25 % 
	75 % 
	- 
	- 
	Avgift per m3 
	13.1 b) 
	25 % 
	75 % 
	- 
	- 
	Avgift per bostadsenhet 
	13.1 c) 1) 
	22 % 
	46 % 
	20 % 
	12 % 
	Avgift per bostadsenhet 
	13.1 c) 2) 
	25 % 
	52 % 
	11 % 
	12 % 
	Avgift efter tomtyta 
	13.1 d) 
	22 % 
	46 % 
	20 % 
	12 % 
	Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 
	13.2 För obebyggd fastighet ska erläggas brukningavgift enligt 13.1.a 
	13.3 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 inte avgift ut enligt 13.1. b) istället tas avgift ut efter en antagen förbrukning om 250 m3/bostadsenhet i  
	permanentbostad och med 100m3/bostadsenhet för fritidsbostad. För beräkning av antalet bostadsenheter, se 13.1. 
	13.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 
	 per bostadsenhet. 
	13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 13.1 a). 
	Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
	13.6 Antas mätaren visar 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 SWEDAC:s föreskrifter om  
	vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
	Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära provning  
	av frågan hos Mark- och miljödomstolen. 
	13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för  
	undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 15. 
	14 § Olika vatten- och spillvattenmängder 
	Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska 
	avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
	Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits  
	mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
	En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten  
	och spillvatten är avsevärd. 
	15 § Avgifter för särskilda tjänster 
	15.1 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: 
	 
	 
	 
	  
	Avgift 2022 
	  
	Avgift 2023 
	  
	Förändring 
	  
	Ändamål 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Nedtagning av vattenmätare                                                                             
	594 kr 
	743 kr 
	594 kr 
	743 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Uppsättning av vattenmätare                                                                           
	594 kr 
	743 kr 
	594 kr 
	743 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Avläsning vattenmätare 
	240 kr 
	300 kr 
	240 kr 
	300 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Byte av frusen vattenmätare 
	1 190 kr 
	1 487 kr 
	1 190 kr 
	1 487 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Avstängning av vattentillförsel 
	922 kr 
	1 152 kr 
	922 kr 
	1 152 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Påsläpp av vattentillförsel 
	922 kr 
	1 152 kr 
	922 kr 
	1 152 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare                              
	594 kr 
	743 kr 
	594 kr 
	743 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Länsning av vattenmätarbrunn                                                                          
	448 kr 
	560 kr 
	448 kr 
	560 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Förgäves besök 
	800 kr 
	1 000 kr 
	800 kr 
	1 000 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	För sådana arbeten som huvudmannen utför på fastighetsägarens begäran och som inte är prissatta i taxan debiteras självkostnad. 
	  
	15.2 För hämtning av vatten via vattenkiosk utgår en avgift om följande: 
	  
	Avgift 2022 
	  
	Avgift 2023 
	  
	Förändring 
	  
	Ändamål 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Avgift per m3 
	20,06 kr 
	25,08 kr 
	20,06 kr 
	25,08 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	 
	16 § Betalning 
	Avgift enligt § 13.1 a, c och d) debiteras per månad, varannan månad, kvartal eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt § 13.1 b debiteras i  
	efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges § 13 och 14. 
	Mätaravläsning sker genom självavläsning, frekvens beslutas av huvudmannen. 
	Debiteringarna mellan mätaravläsningarna sker efter uppskattad förbrukning. 
	Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
	Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt § 11.2. 
	17 § Avgifternas uppdelning 
	Avgifter enligt § 13 är uppdelad i fastaavgifter och vattenbrukningsavgiften.  
	Huvudmannen har rätt att reglera brukningsavgiftsbeloppet därefter en gång årligen. 
	Vid reglering av kommande års skiftsavgiftsbeloppet tillämpas tillägg med viss procent. 
	18 § Särskilda 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 § Taxans införande 
	Denna taxa träder i kraft 2021-07-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.6 samt 14, som är baserade på uppmätning hos abonnent, 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 VA-taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 
	53§ vattentjänstlagen. 
	  
	Tomter 
	Taxan för tomter förtydligas enligt förlag år 2023. 
	Avgift 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Mark för verksamhetsändamål upp till 5000 kvm 
	Marknadpris, som  lägst självkostnadspris 
	Marknadpris, som  lägst självkostnadspris 
	0 kr 
	Mark för flerbostadshus 
	Marknadpris, som  lägst självkostnadspris 
	Marknadpris, som  lägst självkostnadspris 
	0 kr 
	Småhustomter fastighetsbildade fr.o.m 1 Januari 2000 
	300 kr/kvm 
	300 kr/kvm 
	0 kr 
	Småhustomter, fastighetsbildade t.o.m 31 dec 1999 
	150 kr/kvm 
	150 kr/kvm 
	0 kr 
	 
	Tomttaxan ska löpande indexregleras till dess att Kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut om nivå. 
	Kr/kvm indexregleras med konsumentprisindex (1980=100) med basmånad december 2021. 
	  
	Arrenden och markupplåtelser 
	Taxan för tomter och markupplåtelser planeras ändras enligt förslag nedan för 2023. 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	  
	Taxa 2023 
	  
	Förändring 
	ARRENDEN 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	Exkl. moms 
	Inkl. moms 
	  
	Jordbruksarrende (åkermark) 
	1 000 kr/ha/år 
	1 250 kr/ha/år 
	1 000 kr/ha/år 
	1 250 kr/ha/år 
	0 kr 
	Jordbruksarrende (bete) 
	500 kr/ha/år 
	625 kr/ha/år 
	500 kr/ha/år 
	625 kr/ha/år 
	0 kr 
	Anläggningsarrende 
	5 kr/kvm och månad 
	Ej momspliktig 
	5 kr/kvm/år. Minimiavgift 500 kr/år 
	Ej momspliktig 
	Förändring årsbasis iställer för månad. Minimiavgift 500 kr/år 
	Lägenhetsarrende 
	5 kr/kvm och månad 
	Ej momspliktig 
	5 kr/kvm/år. Minimiavgift 500 kr/år 
	Ej momspliktig 
	Förändring årsbasis iställer för månad. Minimiavgift 500 kr/år 
	Jaktarrende 
	50 kr/ha/år 
	62,50 kr/ha/år 
	60 kr/ha/år. Minimiavgift 800 kr/år 
	75 kr/ha/år. Minimiavgift 1000 kr/år 
	10kr/ha/år exkl moms. Minimiavgift 800 kr/år exkl moms 
	 
	 
	 
	 
	Tomträtt 
	Marktaxeringsvärde * 1,33 * 0,0375 per år 
	Ej momspliktig 
	Marktaxeringsvärde * 1,33 * 0,0375 per år 
	Ej momspliktig 
	0 kr 
	Tillfällig nyttjanderätt (byggetablering, upplag, manskapsbodar, etc.) 
	20 kr/kvm och månad 
	Ej momspliktig 
	5 kr/kvm/månad. Minimiavgift 500 kr/månad 
	Ej momspliktig 
	-15 kr/kvm/månad. Minimiavgift 500 kr/månad 
	Markupplåtelse ideela föreningar 
	  
	  
	0 kr 
	0 kr 
	0 kr 
	Administrativ engångsavgift för upprättande av samtliga avtal samt diarieföring, förutom markupplåtelser för ideella föreningar. 
	4 000 kr 
	5 000 kr 
	4 000 kr 
	5 000 kr 
	0 kr 
	Administrativ engångsavgift för ideela föreningar, 10 % av ovan angiven adminstrativ engångavgift 
	  
	  
	400 kr 
	500 kr 
	400 kr exkl moms 
	Administrativ årlig avgift för t.ex. fakturering, ajourhållning av kartsystem, fakturering mm. Gäller för samtliga avtal och upplåtelser, förutom markupplåtelse för ideella föreningar.  
	1500 kr per år 
	1875 kr per år 
	1520 kr per år 
	1900 kr per år 
	20 kr exkl moms 
	Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. Moms 25% tillkommer på jordbruks- och jaktarrende samt adminsitrativa avgifter. 
	Avgift erläggs i enlighet med överenskommelse i avtal. Respektive avtal kommer att innehålla vitesklausul avseende avtalsbrott. 
	Taxan är anpassad för årlig uppräkning, baserat på indextalet för föregående år och månad då avtalet tecknades med konsumentprisindex (totalindex) 1980 som basår. 
	 
	Måltider 
	Taxan för måltider kommer att ändras enligt nedan 2023. 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxor 2023 
	Förändring 
	Personallunch, vit kupong 
	66 kr 
	69 kr 
	2 kr 
	Externt pris inkl. moms frukost 
	54 kr 
	56 kr 
	2 kr 
	Externt pris inkl. moms lunch 
	91 kr 
	94 kr 
	3 kr 
	Externt pris inkl. moms kvällsmat 
	70 kr 
	72 kr 
	2 kr 
	Externt pris inkl. moms hämtmat 
	85 kr 
	88 kr 
	3 kr 
	Externt pris inkl. moms hämtmat inkl dricka 
	91 kr 
	94 kr 
	3 kr 
	 
	 
	Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA- plan) 
	Taxa och vite för grävtillstånd samt trafikanordningsplan planeras hållas oförändrad 2023.  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Tillstånd 
	  
	  
	  
	Grävtillstånd och TA- plan 
	2 000 kr 
	2 000 kr 
	0 kr 
	TA- plan där grävtillstånd inte är tillämpligt 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Grävtillstånd där TA- plan inte är tillämpligt 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Tidsförlängning av handlagt grävtillstånd 
	500 kr 
	500 kr 
	0 kr 
	Tidsförlängning av TA- plan 
	500 kr 
	500 kr 
	0 kr 
	Ändring av handlagt grävtillstånd 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Ändring av TA- plan 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Skyndsam handläggning (mindre än fem arbetsdagar innan arbetets start (gäller ej akuta arbeten, vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande) 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	  
	 
	 
	 
	  
	  
	  
	 
	Viten 
	  
	  
	  
	Godkänt grävtillstånd saknas 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Godkänd TA- plan saknas 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar innan sluttid (grävtillstånd och TA- plan) 
	1 000 kr/dygn 
	1 000 kr/dygn 
	0 kr 
	TA- planen saknas på arbetsplatsen 
	2 500 kr 
	2 500 kr 
	0 kr 
	Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskilda villkor 
	2 500 kr/krav 
	2 500 kr/krav 
	0 kr 
	Godkänd TA- plan inte är tillämplig 
	10 000 kr 
	10 000 kr 
	0 kr 
	Underlåtenhet att följa TA- plan 
	10 000 kr 
	10 000 kr 
	0 kr 
	Om arbete påbörjas och grävtillstånd saknas tillkommer en förhöjd ansökningsavgift 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Om arbete påbörjas och TA- plan saknas tillkommer en förhöjd ansökningsavgift 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Utmärkningsansvarige saknas på arbetsplatsen eller inte är nåbar på en fast arbetsplats 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenörområdet 
	5 000 kr/kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning. 
	5 000 kr/kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning. 
	0 kr 
	Personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydligt brist på kompetens 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Personalen saknar varselkläder eller brister i varselkläder förekommer 
	2000 kr/ person 
	2000 kr/ person 
	0 kr 
	Grundläggande vägmärken i godkänd TA- plan saknas som exempelvis A 20, X1 eller C 31 
	10 000 kr 
	10 000 kr 
	0 kr 
	Enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Det går inte att komma fram och/ eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Personalen på plats inte medverkar till att anmärkning åtgärdas vid anmodan 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd TA- plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och/ eller personal 
	20 000 kr 
	20 000 kr 
	0 kr 
	Avsaknad av dokumenterad egenkontroll 
	5000 kr/ grävtillstånd 
	5000 kr/ grävtillstånd 
	0 kr 
	Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenadområdet 
	5000 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning 
	5000 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning 
	0 kr 
	Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller halkbekämpning inom arbetsområdet 
	4 000 kr 
	4 000 kr 
	0 kr 
	Om fordon eller maskiner som används i arbetet, där det klart framgår av TA- planen att dessa ska rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Trafikanordningsmaterial har lämnats kvar efter att arbetet avslutats 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Tillstånd 
	  
	  
	  
	Grävtillstånd och TA- plan 
	2 000 kr 
	2 000 kr 
	0 kr 
	TA- plan där grävtillstånd inte är tillämpligt 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Grävtillstånd där TA- plan inte är tillämpligt 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Tidsförlängning av handlagt grävtillstånd 
	500 kr 
	500 kr 
	0 kr 
	Tidsförlängning av TA- plan 
	500 kr 
	500 kr 
	0 kr 
	Ändring av handlagt grävtillstånd 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Ändring av TA- plan 
	1 500 kr 
	1 500 kr 
	0 kr 
	Skyndsam handläggning (mindre än fem arbetsdagar innan arbetets start (gäller ej akuta arbeten, vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande) 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	  
	  
	  
	  
	Viten 
	  
	  
	  
	Godkänt grävtillstånd saknas 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Godkänd TA- plan saknas 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar innan sluttid (grävtillstånd och TA- plan) 
	1 000 kr/dygn 
	1 000 kr/dygn 
	0 kr 
	TA- planen saknas på arbetsplatsen 
	2 500 kr 
	2 500 kr 
	0 kr 
	Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskilda villkor 
	2 500 kr/krav 
	2 500 kr/krav 
	0 kr 
	Godkänd TA- plan inte är tillämplig 
	10 000 kr 
	10 000 kr 
	0 kr 
	Underlåtenhet att följa TA- plan 
	10 000 kr 
	10 000 kr 
	0 kr 
	Om arbete påbörjas och grävtillstånd saknas tillkommer en förhöjd ansökningsavgift 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Om arbete påbörjas och TA- plan saknas tillkommer en förhöjd ansökningsavgift 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Utmärkningsansvarige saknas på arbetsplatsen eller inte är nåbar på en fast arbetsplats 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenörområdet 
	5 000 kr/kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning. 
	5 000 kr/kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning. 
	0 kr 
	Personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydligt brist på kompetens 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Personalen saknar varselkläder eller brister i varselkläder förekommer 
	2000 kr/ person 
	2000 kr/ person 
	0 kr 
	Grundläggande vägmärken i godkänd TA- plan saknas som exempelvis A 20, X1 eller C 31 
	10 000 kr 
	10 000 kr 
	0 kr 
	Enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Det går inte att komma fram och/ eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen 
	15 000 kr 
	15 000 kr 
	0 kr 
	Personalen på plats inte medverkar till att anmärkning åtgärdas vid anmodan 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd TA- plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och/ eller personal 
	20 000 kr 
	20 000 kr 
	0 kr 
	Avsaknad av dokumenterad egenkontroll 
	5000 kr/ grävtillstånd 
	5000 kr/ grävtillstånd 
	0 kr 
	Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenadområdet 
	5000 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning 
	5000 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning 
	0 kr 
	Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller halkbekämpning inom arbetsområdet 
	4 000 kr 
	4 000 kr 
	0 kr 
	Om fordon eller maskiner som används i arbetet, där det klart framgår av TA- planen att dessa ska rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Trafikanordningsmaterial har lämnats kvar efter att arbetet avslutats 
	3 000 kr 
	3 000 kr 
	0 kr 
	Samtliga avgifter är angivna exklusive moms 
	 
	 
	Övrigt 
	Om brister inte åtgärdas eller är av det slag att det anses vara farligt för trafikanter och/ eller personal har Heby kommun rätt att stoppa arbetet tills bristerna 
	är åtgärdade. Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger Heby kommun rätt att stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens 
	allmänna och offentliga mark. Att ta ut en avgift för att täcka självkostnaden för kommunens tjänster har stöd i kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 och 6 §. 
	Avgifter ska tas ut för att täcka kostnaderna för handläggning. Kostnaden inkluderar även att handläggare kontrollerar platsen. 
	  
	Transportdispens 
	Taxa för transportdispenser planeras hållas oförändrad 2023. 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Typ av transport 
	  
	  
	  
	Tung transport 
	800 kr 
	800 kr 
	0 kr 
	Bred transport 
	800 kr 
	800 kr 
	0 kr 
	Lång Transport 
	800 kr 
	800 kr 
	0 kr 
	Kombinerade ärenden 
	  
	  
	  
	(tung, bred och/ eller lång transport) 
	800 kr 
	800 kr 
	0 kr 
	Skyndsam handläggning (mindre än 3 dagar) 
	1 000 kr 
	1 000 kr 
	0 kr 
	Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. 
	Avgifterna ska tas ut för att täcka kostnaderna för handläggningstiden. Avgifterna kan variera beroende på om det är vikt, längd, bredd eller snabb hantering som ska handläggas 
	 
	  
	Parkeringsanmärkning 
	Taxa för parkeringsanmärkning planeras hållas oförändrad 2023 
	Överträdelsetabell Heby kommun, TSFS 2016:116 
	Stannat eller parkerat, trafikförordningen 
	Taxan/avgiften avser 
	  
	  
	  
	  
	  
	Stannat eller parkerat, trafikförordningen 
	Lagrum 
	Plats 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Överträdelse 
	  
	  
	  
	  
	  
	På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng 
	3 kap. 48 § 
	Gräsmatta, Skiljeremsa, Refug, torg 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	På gång- eller cykelbana 
	3 kap 48 § 
	Gångbana, cykelbana 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	Mot färdriktningen 
	3 kap. 52 § 
	  
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe 
	3 kap. 53 § 
	På övergångsställe eller antal meter före 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	I en vägkorsning eller inom 10 meter från korsandes körbanas närmaste ytterkant 
	3 kap. 53 § 
	I vägkorsning eller antalet meter från närmaste ytterkant 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl. 
	3 kap. 53 § 
	  
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	För annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats för fordon i linjetrafik 
	3 kap. 54 § 
	Hållplats 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	För annat ändamål än på- eller avstigning på ändamålsplats 
	3 kap. 54 § 
	Lastplats, lastplats endast för lastbil, på- och avstigningsplats, bokbussplats, taxiplats, ambulansplats, skolskjutsplats 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	För annat ändamål än på- eller avstigning på laddplats 
	3 kap. 54 § 
	Laddplats 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	För annat ändamål än på- och avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp 
	3 kap. 54 § 
	P- plats för PRH, PRH- kort delvis dolt, Felvänt PRH- kort, Stulet/ förlustanmält PRH- kort 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	För annat ändamål än på- och avstigning på plats avsedd för visst fordonsslag 
	3 kap. 54 § 
	P-plats för MC, tung lastbil, buss etc. 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	 
	Stannat eller parkerat fordon, lokala trafikföreskrifter eller väghållarbeslut 
	Lagrum 
	Plats 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Överträdelse 
	  
	  
	  
	  
	  
	Inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 
	10 kap. 14 § 
	Vändplats- om det är tillämpligt 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	På plats (sträcka) där fordon inte får stannas eller parkeras 
	10 kap. 14 § 
	  
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Parkerat fordon, lokala trafikföreskrifter eller väghållarbeslut 
	Lagrum 
	Plats 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Överträdelse 
	  
	  
	  
	  
	  
	Inom område där fordon inte får parkeras 
	10 kap. 14 § 
	Vändplats- om det är tillämpligt 
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	På plats (sträcka) där fordon inte får parkeras 
	10 kap. 14 § 
	  
	700 kr 
	700 kr 
	0 kr 
	Längre än tillåten tid 
	10 kap. 14 § 
	  
	500 kr 
	500 kr 
	0 kr 
	 
	 
	Taxor och avgifter Bygg- och miljönämndens ansvar 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bygglov 
	 
	 
	 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2021 
	Taxa 2022 
	Förändring 
	 
	Uppräknas årligen med milliprisbasbelopp 
	47,60 
	48,30 
	             0,70 kr  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
	 
	 
	 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2021 
	Taxa 2022 
	Förändring 
	 
	Kronor per timme 
	1 115 kr 
	1 210 kr 
	                95 kr  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
	 
	 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2021 
	Taxa 2022 
	Förändring 
	 
	Tillsyn, kr/tim 
	1 115 kr 
	1 138 kr 
	                23 kr  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Prisbasbelopp 2022 
	48 300 kr 
	 
	Ansökan och tillsyn enligt alkohollagen 
	 
	 
	 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	% av Basbelopp 
	 Taxa 2021  
	 Taxa 2022  
	Förändring 
	Ansökningsavgifter 
	  
	 
	 
	 
	Nyansökan stadigvarande till allmänheten 
	25,2% 
	11 995 kr 
	        12 172 kr  
	       176 kr  
	Nyansökan stadigvarande till slutet sällskap 
	13,5% 
	6 426 kr 
	           6 521 kr  
	         95 kr  
	Nyansökan (vid avslag om sökanden inte klarar kunskaps-provet, inom 3 månader efter avslagsbeslut) 
	4,7 % 
	2 237 kr 
	           2 270 kr  
	         33 kr  
	Stadigvarande ändring i tillstånd 
	10,2% 
	4 855 kr 
	           4 927 kr  
	         71 kr  
	Tillfällig ändring i tillstånd 
	4,7 % 
	2 237 kr 
	           2 270 kr  
	         33 kr  
	Pausservering 
	4,7 % 
	2 237 kr 
	           2 270 kr  
	         33 kr  
	Ansökan från konkursförvaltare 
	9,7 % 
	4 617 kr 
	           4 685 kr  
	         68 kr  
	Tillfälligt till allmänheten 1 dag (Tillsynsavgiften ingår) 
	10,2% 
	4 855 kr 
	           4 927 kr  
	         71 kr  
	För varje ytterligare dag tillkommer 
	Fast avgift 
	272 kr 
	              277 kr  
	           6 kr  
	Provsmakning, tillstånd 
	4,7 % 
	2 237 kr 
	           2 270 kr  
	         33 kr  
	Anmälan av lokal (catering) första tillfället 
	1,7 % 
	809 kr 
	              821 kr  
	         12 kr  
	Anmälan av lokal (catering) redan godkänd lokal 
	Fast avgift 
	 
	 
	 
	Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 
	1,7 % 
	809 kr 
	              821 kr  
	         12 kr  
	För varje ytterligare dag tillkommer 
	  
	          - kr  
	                  - kr  
	          - kr  
	Förseningsavgift restaurangrapport 
	3,5 % 
	1 666 kr 
	           1 691 kr  
	         25 kr  
	Kunskapsprov utöver de tre som ingår vid nyansökan (fast avgift) 
	  
	1 614 kr 
	           1 648 kr  
	         34 kr  
	  
	  
	 
	 
	 
	Tillsynsavgift 
	  
	 
	 
	 
	Årligen 
	Fast avgift 
	3 337 kr 
	           3 407 kr  
	         70 kr  
	  
	  
	 
	 
	 
	Rörlig årlig tillsynsavgift baserad (beräknas på omsättning av alkoholförsäljningen) 
	  
	 
	 
	 
	0-75 000 
	2,7% 
	1 285 kr 
	           1 304 kr  
	         19 kr  
	75 001-150 000 
	5,2% 
	2 475 kr 
	           2 512 kr  
	         36 kr  
	150 001-225 000 
	7,7% 
	3 665 kr 
	           3 719 kr  
	         54 kr  
	225 001-300 000 
	10,2% 
	4 855 kr 
	           4 927 kr  
	         71 kr  
	300 001-500 000 
	12,2% 
	5 807 kr 
	           5 893 kr  
	         85 kr  
	500 001-750 000 
	15,2% 
	7 235 kr 
	           7 342 kr  
	       106 kr  
	750 001-1 000 000 
	20,2% 
	9 615 kr 
	           9 757 kr  
	       141 kr  
	1 000 001-2 000 000 
	25,2% 
	11 995 kr 
	        12 172 kr  
	       176 kr  
	2 000 001-3 000 000 
	30,2% 
	14 375 kr 
	        14 587 kr  
	       211 kr  
	3 000 001-4 000 000 
	35,2% 
	16 755 kr 
	        17 002 kr  
	       246 kr  
	4 000 001-5 000 000 
	40,2% 
	19 135 kr 
	        19 417 kr  
	       281 kr  
	5 000 001-6 000 000 
	45,2% 
	21 515 kr 
	        21 832 kr  
	       316 kr  
	6 000 001 - 
	50,2% 
	23 895 kr 
	        24 247 kr  
	       351 kr  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Folköl, tobak och elektroniska cigaretter 
	 
	 
	 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2021 
	 Taxa 2022  
	Förändring 
	 
	Folköl, registerhållning och tillsynsavgift 
	1 880 kr 
	   1 920 kr  
	                39 kr  
	 
	Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter 
	1 076 kr 
	   1 098 kr  
	                23 kr  
	 
	Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter 
	1 076 kr 
	   1 099 kr  
	                23 kr  
	 
	Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd. 
	10 956 kr 
	 11 186 kr  
	              230 kr  
	 
	Anmälan om ändring 
	4 382 kr 
	   4 474 kr  
	                92 kr  
	 
	Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak fr o m år 2020. 
	5 009 kr 
	   5 114 kr  
	              105 kr  
	 
	Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare fr o m år 2020. 
	1 043 kr 
	   1 065 kr  
	                22 kr  
	 
	Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare fr o m år 2020. 
	5 217 kr 
	   5 327 kr  
	              110 kr  
	 
	Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister per extra tillsynsbesök 
	1 148 kr 
	   1 172 kr  
	                24 kr  
	 
	 
	  
	  
	  
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2021 
	Taxa 2022 
	Förändring 
	 
	Livsmedeltillsyn 
	1 115 kr 
	   1 210 kr  
	                23 kr  
	 
	 
	 
	  
	Taxor och avgifter Utbildningsnämndens ansvar 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Skolpeng 
	Kommunal verksamhet 
	Fristående verksamhet 
	Årskostnad per elev (skolpeng) 
	2022 
	2023 
	Förändring 
	2022 
	2023 
	Förändring 
	Förskola 1-2 år inkl. BO-avgift 
	170 427 kr 
	167 379 kr 
	-3 048 kr 
	180 653 kr 
	177 422 kr 
	-3 231 kr 
	Förskola 3-5 år inkl. BO-avgift 
	139 647 kr 
	133 954 kr 
	-5 693 kr 
	148 026 kr 
	141 991 kr 
	-6 035 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Förskola 1-2 år exkl. BO-avgift 
	158 934 kr 
	155 851 kr 
	-3 083 kr 
	168 470 kr 
	165 894 kr 
	-2 576 kr 
	Förskola 3-5 år exkl. BO-avgift 
	128 154 kr 
	122 427 kr 
	-5 727 kr 
	135 842 kr 
	130 464 kr 
	-5 378 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Pedagogisk omsorg 1-2 år inkl. BO-avgift 
	114 236 kr 
	105 905 kr 
	-8 331 kr 
	121 091 kr 
	112 260 kr 
	-8 831 kr 
	Pedagogisk omsorg 3-5 år inkl. BO-avgift 
	87 547 kr 
	77 915 kr 
	-9 632 kr 
	92 800 kr 
	82 590 kr 
	-10 210 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Pedagogisk omsorg 1-2 år exkl. BO-avgift 
	102 743 kr 
	94 377 kr 
	-8 366 kr 
	108 908 kr 
	100 731 kr 
	-8 177 kr 
	Pedagogisk omsorg 3-5 år exkl. BO-avgift 
	76 054 kr 
	66 387 kr 
	-9 667 kr 
	80 617 kr 
	71 062 kr 
	-9 555 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år inkl. BO-avgift 
	44 660 kr 
	39 890 kr 
	-4 770 kr 
	47 340 kr 
	42 283 kr 
	-5 057 kr 
	Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år, Pedagogisk  omsorg inkl. BO-avgift 
	29 230 kr 
	21 165 kr 
	-8 065 kr 
	30 984 kr 
	22 435 kr 
	-8 549 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år exkl. BO-avgift 
	37 660 kr 
	32 881 kr 
	-4 779 kr 
	39 919 kr 
	35 275 kr 
	-4 644 kr 
	Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år, Pedagogisk omsorg exkl. BO-avgift 
	22 229 kr 
	14 156 kr 
	-8 073 kr 
	23 563 kr 
	15 426 kr 
	-8 137 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Förskoleklass 
	80 101 kr 
	86 461 kr 
	6 360 kr 
	84 907 kr 
	91 649 kr 
	6 742 kr 
	Grundskola årsk 1-3 
	87 497 kr 
	91 546 kr 
	4 049 kr 
	92 747 kr 
	97 039 kr 
	4 292 kr 
	Grundskola årsk 4-6 
	99 615 kr 
	104 336 kr 
	4 721 kr 
	105 592 kr 
	110 596 kr 
	5 004 kr 
	Grundskola årsk 7-9 
	99 275 kr 
	101 963 kr 
	2 688 kr 
	105 232 kr 
	108 081 kr 
	2 849 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Grundsärskola årsk 1-3 
	  
	  
	0 kr 
	  
	  
	0 kr 
	Grundsärskola årsk 4-6 
	  
	  
	0 kr 
	  
	  
	0 kr 
	Grundsärskola årsk 7-9 
	  
	  
	0 kr 
	  
	  
	0 kr 
	Strukturstöd grundsärskola nivå 1 
	  
	  
	0 kr 
	  
	  
	0 kr 
	Strukturstöd grundsärskola nivå 2 
	  
	  
	0 kr 
	  
	  
	0 kr 
	Strukturstöd grundsärskola nivå 3 
	  
	  
	0 kr 
	  
	  
	0 kr 
	Strukturstöd grundsärskola nivå 4 
	  
	  
	0 kr 
	  
	  
	0 kr 
	Grundsärskola 1-9 nivå 1 
	342 839 kr 
	309 010 kr 
	-33 829 kr 
	363 409 kr 
	327 551 kr 
	-35 858 kr 
	Grundsärskola 1-9 nivå 2 
	400 002 kr 
	367 409 kr 
	-32 593 kr 
	424 002 kr 
	389 454 kr 
	-34 548 kr 
	Grundsärskola 1-9 nivå 3 
	485 745 kr 
	455 008 kr 
	-30 737 kr 
	514 890 kr 
	482 308 kr 
	-32 582 kr 
	Grundsärskola 1-9 nivå 4 
	571 489 kr 
	542 607 kr 
	-28 882 kr 
	605 778 kr 
	575 163 kr 
	-30 615 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Träningsskola årsk 1-10 inkl. strukturstöd 
	559 863 kr 
	578 563 kr 
	18 700 kr 
	593 454 kr 
	613 276 kr 
	19 822 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Grundsär Fritidshem nivå 1 inkl. BO-avgift 
	51 556 kr 
	72 631 kr 
	21 075 kr 
	54 650 kr 
	76 989 kr 
	22 339 kr 
	Grundsär Fritidshem nivå 2 inkl. BO-avgift 
	108 719 kr 
	131 031 kr 
	22 312 kr 
	115 242 kr 
	138 893 kr 
	23 651 kr 
	Grundsär Fritidshem nivå 3 inkl. BO-avgift 
	194 463 kr 
	218 630 kr 
	24 167 kr 
	206 130 kr 
	231 748 kr 
	25 618 kr 
	Grundsär Fritidshem nivå 4 samt träningsskola inkl. BO-avgift 
	280 206 kr 
	306 229 kr 
	26 023 kr 
	297 019 kr 
	324 603 kr 
	27 584 kr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Grundsär Fritidshem nivå 1 exkl. BO-avgift 
	44 812 kr 
	66 547 kr 
	21 735 kr 
	47 906 kr 
	70 905 kr 
	22 999 kr 
	Grundsär Fritidshem nivå 2 exkl. BO-avgift 
	101 975 kr 
	124 947 kr 
	22 972 kr 
	108 498 kr 
	132 809 kr 
	24 311 kr 
	Grundsär Fritidshem nivå 3 exkl. BO-avgift 
	187 719 kr 
	212 546 kr 
	24 827 kr 
	199 386 kr 
	225 664 kr 
	26 278 kr 
	Grundsär Fritidshem nivå 4 + träningsskola exkl. BO-avgift 
	273 462 kr 
	300 145 kr 
	26 683 kr 
	290 275 kr 
	318 519 kr 
	28 244 kr 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Taxor och avgifter  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lovfritids 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	 
	 
	 
	Lovfritids kr/dag 
	97 kr 
	99 kr 
	2 kr 
	 
	 
	 
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	Modersmålsundervisning 
	Kommunal verksamhet 
	  
	  
	Fristående verksamhet 
	  
	  
	Taxan/avgiften avser 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Taxa 2022 
	Taxa 2023 
	Förändring 
	Modersmålsundervisning (kr/elev och år) 
	1 453 kr 
	22 129 kr 
	20 676 kr 
	1 540 kr 
	23 457 kr 
	21 917 kr 
	 


