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1 Sammanställning av förändringar av taxor
Dokumentet med Taxor 2019 kompletteras med taxor för samhällsbyggnadsnämnd samt taxor
avseende vatten, avlopp och avfall. Komplett taxedokument beslutas i kommunfullmäktige i
november.
Socialförvaltningen
Måltider i samband med korttidsvistelse och Bostad med särskild service ska följa de
rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets
referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från
Socialstyrelsen.
Avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som tas i
socialnämnden inför 2019.
Månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för
en hemtjänsttimme.
Höja kostnaden för mat i särskilt boende från 123 kr till 130 kr per dag.
Höja kostnaden för sänglinne i särskilt boende från 200 kr till 258 kr per månad.


Kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utom-länsprislistan för
Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

Utbildningsnämnden
Avgift för hyrfilm på DVD per 7 dagar, gäller ej barnfilm (20 kr) är borttagen inför 2019.
Övriga taxor är oförändrade.
Kommunstyrelsen
Grävtillstånd
Avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.
Grävtillstånd

1 600 kr

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

Avslag av grävtillstånd

400 kr

Vite vid underlåtelse att följa godkänt grävtillstånd

5 000 kr

Vite vid avsaknad av godkänd tidsförlängning av grävtillstånd

5 000 kr/vecka

Överlåtelse arrenden
Avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
Administrativ avgift
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1.1 Kommunstyrelsen
Taxa för kopiering/utskrifter
(Taxan gäller om inte annan överenskommelse har träffats.)
Svart/vita kopior/utskrifter
A4

2 kr/sida

A3

4 kr/sida

Färgkopior/utskrifter
A4

4 kr/sida

A3

8 kr/sida

Om kommunanställd personal utför arbetet debiteras arbetstid med 120 kr per timme. Om
fakturering av avgiften skall ske tillkommer faktureringsavgift med 35 kr.
Fax
Inom Sverige
Utomlands
Mottaget fax

5 kr/sida
10 kr/sida
5 kr/sida

Föreningsservice
Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till självkostnadspris, (1 kr)
inkl. moms per A4 kopia på kultur- och fritidsförvaltningen.
Grävtillstånd
Avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.
Grävtillstånd

1 600 kr

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

Avslag av grävtillstånd

400 kr

Vite vid underlåtelse att följa godkänt grävtillstånd
Vite vid avsaknad av godkänd tidsförlängning av
grävtillstånd

5 000 kr
5 000 kr/vecka

Överlåtelse arrenden
Avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
Administrativ avgift

2 000 kr

Transporttillstånd
Ansökan inkommen senast 3 dagar innan
Ansökan inkommen senast 1 dag innan
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Taxa industrimark/tomträttsavgäld
Industrimark
Marknadsmässiga priser enligt värdering av mäklare i samråd med kommunen dock lägst
I Borgholm, Köpingsvik och Rälla

60 kr/kvm

I övriga områden

40 kr/kvm

Tomträttsavgäld

10 kr/kvm

Utöver tomtpriset/avgälden har köparen/tomträttshavaren att erlägga erforderliga
anslutningsavgifter.
För industriområden gäller att området är detaljplanelagt samt att vatten och avlopp, vägar
och gatubelysning har byggts ut. Däremot görs ingen grovplanering eller andra arbeten på den
direkta tomtmarken.
Taxa Bostadsmark
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med utsedd mäklare göra en objektrelaterad
bedömning av försäljningspriset för respektive tomtobjekt.
Borgerlig vigsel
Administrationskostnad

500 kr

Borgholms slotts taxor
Inträde
Vuxna

95 kr

Ungdomar 12-17 år

60 kr

Studerande

75 kr

Barn under 12 år

Gratis i vuxens sällskap

Grupper (grupp består alltid av 15 personer eller fler)
Grupp vuxna kr/person
Grupp öländska skolbarn

80 kr
Gratis i pedagogs sällskap

Grupp skolbarn i pedagogs sällskap kr/person

25 kr

Kulturarvskort 50 procent på ordinarie entrépris för kortinnehavaren
Visningar
Barnvisning

300 kronor + entré

Vuxenvisning

400 kronor + entré

Kvälls/helgvisning

500 kronor + entré

Gästabud

delegeras till verksamhetsansvarig

Arrangemang

delegeras till verksamhetsansvarig

Samarrangemang

delegeras till verksamhetsansvarig

Uthyrning av mobil scen
Föreningar i Borgholms kommun (per tillfälle/dygn)
Föreningar från närliggande kommuner (per
Kommunfullmäktige
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Föreningar i Borgholms kommun (per tillfälle/dygn)

6 000 kr

tillfälle/dygn)
Övriga (per tillfälle/dygn)

13 000 kr

Samtliga kostnader är inkl. moms. Kostnad för transport och uppsättning tillkommer.
Borgholms Slotts verksamhetschef har rätt att:



avgöra om väderförhållandena påverkar uppsättningen av scenen och om scenens
placering är lämplig ur säkerhetssynpunkt.
vid evenemang/tillfällen då flera vill hyra scenen prioritera uthyrningen.

Vid speciella evenemang/tillfällen avtala om annan ersättning.
Fritidsverksamhetens taxor
Konstgräsplan (kr/h):
Hela planen
Förening - Barn & ungdom

60 kr

Förening - senior

300 kr

Företag utanför kommunen

600 kr

Halva planen (måste delas med annat lag)
Förening - Barn & ungdom

30 kr

Förening - senior

150 kr

Lokalhyresbidrag med 50 % till föreningar med ungdomsverksamhet (7-20 år)
Sporthallar, (Borgholm, Löttorp, Rälla)
Hela hallen per timme - förening i kommunen

95 kr

Hela hallen per timme - enskild, förening från annan
kommun

190 kr

Halva hallen per timme - förening, enskild

70 kr

Speciella arrangemang

750 kr

Endast omklädningsrum per gång
Daglägerverksamhet i sporthallar, (Löttorp o Rälla)

70 kr
1 000 kr/dag

Övriga gymnastikhallar
Per timme

60 kr

Endast omklädningsrum per gång

50 kr

Borgholms Tennishall
Tennisbana per timme - förening i kommunen

80 kr

Tennisbana per timme - enskild, förening från annan
kommun

120 kr

Squash och bordtennis per timme

50 kr

Gym - per person och tillfälle

40 kr

Speciella arrangemang - per dag
Kommunfullmäktige
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Utomhusbanor, Tennis
Tennisbana per timme - förening i kommunen

80 kr

Tennisbana per timme - enskild, förening från annan
kommun

120 kr

Kallbadhuset
Årskort per person

500 kr

Nyckeldeposition

125 kr

Dagbiljett
Vuxna

25 kr

Barn upp till 15 år

10 kr

Bastu - per person (tre timmarspass)

30 kr

(Dock minst 60 kr)
Åkerbobadet
(Sep-maj)
Vuxna

30 kr

Barn, pensionärer

25 kr

Rabattkort 10 bad vuxen

250 kr

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer

200 kr

(Juni-aug)
Vuxna

35 kr

Barn, pensionärer

25 kr

Rabattkort 10 bad vuxen

300 kr

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer

200 kr

Bassängen per timme

200 kr

(Endast för föreningar med ansvarig ledare)
Samlingslokaler
Förening inom kommunen - ej entrébelagd tillställning
Stora salen

150 kr

Lilla salen

100 kr

Köket

75 kr

Hela lokalen

275 kr

Övriga - entrébelagd tillställning
Stora salen

600 kr

Lilla salen

425 kr

Köket

325 kr

Hela lokalen
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1.2 Socialnämnden
Avgifter för vård och omsorg
(OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som
Socialstyrelsen föreslår gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för
bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.)
Inkomstbegrepp
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är
skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg
räknas som inkomst.
Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till
hälften på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av makarna
bor på särskilt boende.
För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte
särskilda skäl föreligger.
Minimibelopp
Minimibeloppet för 2019 är för ensamstående 5 249 kr och för makar/sammanboende 4 435
Kr/person
Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:
Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av
ytterligare medel. Behovet skall vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan
vara fördyrade matkostnader, underhållskostnader för barn, samt kostnader för god man.
Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det
angivna minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt
stöd enligt SoL, Hälso- och sjukvårdslagen eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel
på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar
samt TV-avgift.
Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för
hushållsel, TV-avgift samt förbrukningsvaror.
Bostadskostnad
Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man
stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för
bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans
schablon per m2.
Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:



bostadstillägg till pensionärer (BTP)
särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)

Förbehållsbeloppet
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden.
Förbehållsbeloppet skall räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i
kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet.
Kommunfullmäktige
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Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet för 2019 är 2 089 kr.
Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga
avgifter.
I högkostnadsskyddet/maxtaxan ingår följande poster:
Hemtjänst, larm, besökskostnaden för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt
personlig omsorg under korttidsboende och i särskilt boende.
Hemtjänst
Avgiften för hemtjänst beslutas i samband beslut av hemtjänsttimme. Den högsta möjliga
avgiften begränsas av högkostnadsskyddet som beskrivs ovan.
Hemtjänst debiteras månatligen. Endast vid en varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av
omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad.
Larm
Installation av larm kostar 700 kr, därefter debiteras 260 kr för varje påbörjad månad.
Dagverksamhet (Klockargården)
Dagverksamhet kostar 45 kr/dag (ingår i högkostnadsskyddet)
Mat under dagverksamheten kostar 55 kr.
Korttidsboende enl SoL
Personlig omsorg under korttidsboende kostar 80 kr/dag. (ingår i högkostnadsskyddet)
Mat under korttidsboendet kostar 130 kr/dag.
Särskilt boende
Avgiften består av fyra komponenter. Dessa är:


Hyra

Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella
boendet. Bostadsbidrag kan sökas.
Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är 2 146 kr för år
2019.


Hemtjänst

Avgiften fastställs utifrån den maximala taxa som tillämpas för debitering av kommunal
hemhjälp (se hemtjänsttaxan).


Matavgift

Mat i särskilt boende kostar 130 kr/dag.


Sänglinne

Hyra för sänglinne och handdukar debiteras med 258 kr/månad såvida den boende ej har med
eget sänglinne och handdukar och själv ombesörjer tvätten.
Sjukhusvistelse
Vid sjukhusvistelse görs avdrag som motsvarar kostnaden från sjukhuset.
Vistelse hos annan utförare
Kommunfullmäktige
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Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och
omsorg, där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan.
Egenavgift inom Socialpsykiatri SoL beslut, extern placering
Mat kostnad:

90 kr/dygn (2 700 kr/mån)

Omsorgsavgift:

2 089 kr/mån

Kommunal hemsjukvård
Hembesök av sjuksköterska

100 kr/besök, ingår i maxtaxan

Beviljad hemsjukvård

enl hemtjänsttimme, ingår i
maxtaxan

Avgift för hjälpmedel

200 kr, ingår i maxtaxan

Hemrehabilitering

enl hemtjänsttimme, ingår i
maxtaxan

Hämtning av hjälpmedel

500 kr

Intyg för bostadsanpassning

250 kr

Taxor och avgifter gällande LSS
Måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service för barn och
ungdom
Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets
referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel., Meddelandeblad 2018,
socialstyrelsen.
Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse.
0-14 år

200 kr/dygn

15-

240 kr/dygn

För resor inom SoL och LSS debiteras
Resa ensam

1,80 kr/km

Resa samåkning

0,90 kr/km

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Middag

40 kr

Mellanmål

20 kr

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9 § 8 p LSS, beräknas
ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och
en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid
motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2
§ socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma
återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.
Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna
har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes
omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola.
Kommunfullmäktige
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1.3 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens taxor 2019
Barnomsorg 1 - 5 Maxbelopp/mån
Barn 1

3 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Barn 2

2 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Barn 3

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Barn 4

Ingen avgift

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Skolbarnomsorg 6 -12 Maxbelopp/mån
Barn 1

2 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Barn 2

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Barn 3

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Barn 4

Ingen avgift

Beslutas i enlighet med
Skolverkets maxtaxa

Kulturskolans avgifter
Gruppspel

400 kr/termin

Enskild undervisning
Syskonrabatt gäller.
Barn 1

650 kr/termin

Barn 2

400 kr/termin

Barn 3 eller fler

200 kr/termin och barn

Hyror
Lektionssalar

135 kr dag/kväll

Hemkunskapslokaler

220 kr dag/kväll

Träslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Textilslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Matsalar

165 kr dag/kväll

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice
Påminnelseavgift för försenade böcker

30 kr/påminnelse

Påminnelseavgift tas inte ut av barn och ungdomar
mellan 6 och 18 år

Ersättning för förstörda/förkomna medier
Schablonbelopp (gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat
belopp som fastställs av biblioteket).
Kommunfullmäktige
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Vuxenböcker

250 kr

Barnböcker

150 kr

Tidskrifter

50 kr

CD-skiva

160 kr

Film och musik på DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris.
Kopiering/utskrifter
A4

2 kr/st

A3

4 kr/st

Färg
A4

4 kr/st

A3

8 kr/st

Föreningsservice
Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till halva avgiften på kultur
och fritidsförvaltningen.
Fax
Inom Sverige

5 kr/sida

Utomlands

10 kr/sida

Mottagande av fax

5 kr

Borgholms kommuns bildarkiv
Bilder för enskilt bruk
Biblioteket levererar bilderna endast i digitalt format på ett USB-minne
Startavgift för en bild inklusive USB-minne

80 kr

Avgift för följande bilder

20 kr

Bilder för publicering och offentlig visning
Bilderna levereras i digitalt format enligt taxa ovan. För publicering eller mångfaldigande av
bilder, såsom illustration i bok, vykort eller visning i offentliga lokaler, lämnas offert.
I dessa fall ska det tydligt framgå att bilden är från Borgholms kommuns bildarkiv, samt
aktuell fotograf.
Taxor och avgifter fästställs av Kommunfullmäktige årligen.

Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
Borgholms Kommun

12

Sammanställning av förändringar av taxor

1.4 Övriga taxor inom Borgholm Energi AB
TAXA HAMN 2019
FÖRKLARINGAR
Fartygslängd: Med fartygslängd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt mätbrev, den i
mätbrevet redovisade längden och i annat fall fartygets största längd (längd över allt).
Påbörjad längdmeter räknas som hel.
Hamnavgift fartyg: Hamnavgift för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB.
Högsäsong: Påskveckan tom Skördefest.
Hamn A-läge: Borgholm, Byxelkrok, Sandvik, Böda och Kårehamn hamn.
Hamn B-läge: Övriga hamnar i Borgholms kommun.
Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr.
Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller
gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen
ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje
förseelse. (Ex. 2 000 = 4 000 = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att
dras in.
Vid ej tillämplig taxa: Till Servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa
avgiftens storlek då nedanstående taxa Ej är tillämplig.
Andra aktuella taxor: För parkeringsavgift för husbilar hänvisas till Taxa Husbilar.
För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive
uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller likande hänvisas till
Borgholms kommuns Taxa Allmän plats.
SMÅBÅTSHAMNAR
Avgift i kr inklusive moms.
Småbåtshamnar

Årsavgift

Båtbredd <1,8m

1 500

Båtbredd 1,8-2,3m

2 350

Båtbredd >2,3m

3 200

GÄSTHAMNAR
Avgift i kr/dygn inklusive moms.
Gästhamnar

v.25-31

v.18-24, 32-40

Övrig tid

Borgholm, Byxelkrok &
Sandvik

200

140

70

Övriga gästhamnar

150

110

50

Tillägg båtar >50 fot

100

70

30

Tillägg el-plats

40

40

40

Båt som löser hamnavgift i samma gästhamn 6 dygn i följd ligger det 7:e dygnet kostnadsfritt.
LANDAD FISK
Avgift i kr/ton exklusive moms.
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Landad fisk

Avgift

Laxfisk

160

Ål

125

Sill

17

Övrig fisk*

25

*Färsk eller fryst.
SLIP & RAMP
Avgift i kr/gång (kr/dygn sliphyra) exklusive moms.
Slip & ramp

Avgift

Sliptagning/rampning båtlängd <10m

810

Sliptagning/rampning båtlängd 10-15m

1 125

Sliptagning/rampning båtlängd >15m

1 730

Ramptaxa samtliga hamnar

60

Ramptaxa årskort samtliga hamnar

500

Sliphyra

200

FISKEFARTYG
Avgift i kr exklusive moms.
Fiskefartyg

Avgift

Årsavgift fartygslängd <5m*

1 000

Tillägg/m fartygslängd >5m*

250

Ankomstavgift**

220

Dygnsavgift fartygslängd <10m**

130

Dygnsavgift fartygslängd 10-15m**

160

Dygnsavgift fartygslängd >15m**

200

Anslutning till eluttag***

75

*För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn inom Borgholms
kommun.
**För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn utom Borgholms
kommun utgår ankomstavgift. Om fartygets uppehåll i hamn överstiger 24 timmar utgår även
dygnsavgift.
***Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt
kommunens kostnad per KWh inklusive samtliga skatter och avgifter.
GATUSERVERING I HAMN
Avgift avser kr/m2.
Gatuservering

Högsäsong

Övrig tid

Hamn A-läge

220

50

Hamn B-läge

150

50

Minsta avgift för 1 m2.
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Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren
för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande
servering.
ALLMÄN PLATSMARK I HAMN
Avgift avser kr/m2.
Allmän platsmark

Högsäsong

Övrig tid

Hamn A-läge

300

50

Hamn B-läge

150

50

Dagtaxa

50

50

Minsta avgift för 1 m2.
Gatupratare debiteras 1m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren
för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
TAXA ALLMÄN PLATS 2019
FÖRKLARINGAR
Gågatuperioden: Perioden när Storgatan är avstängd för biltrafik. Normalt från mitten av april
tom slutet av september.
A-läge: Storgatan, Västra- och Östra kyrkogatan inom området mellan Norra- och Södra
Långgatan i Borgholm.
B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.
Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr.
Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller
gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen
ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje
förseelse. (Ex. 2 000 = 4 000 = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att
dras in.
Vid ej tillämplig taxa: Till Servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa
avgiftens storlek då nedanstående taxa Ej är tillämplig.
GATUSERVERING
Avgift avser kr/m2.
Gatuservering

Gåtgatuperioden

Övrig tid

A-läge

450

50

B-läge

220

50
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Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren
för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande
servering.
ALLMÄN PLATSMARK
Avgift avser kr/m2.
Allmän platsmark

Gåtgatuperioden

Övrig tid

A-läge

800

200

B-läge

450

100

Dagtaxa

50

50

Avgiftsfritt för näringsidkarna tillåta uppsättning av en trottoarpratare och/eller
varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där
verksamheten bedrivs.
Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren
för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
TORG & MARKNADSTAXA
Avgift i kr.
Torg & Marknadstaxa

Gågatuperioden

Övrig tid

Dagavgift*

400

200

Årsavgift inkl ex glasskiosk,
foodtruck*

-

8 800

Årsavgift tillkommande yta**

-

2 500

Veckoavgift för lottkiosk***

-

750

Veckoavgift för torgstånd***

-

375

Elanslutning torgplats****

75

75

Elanslutning marknadsplats****

110

110

VA-anslutning torgplats

1 500

1 500

El lottkiosk eller liknande***, *****

550

550

Årsavgift el

-

4 200

*Avser torg-/marknadsplats om 3x3m.
**Avgift per tillkommande m2 utöver 9m2.
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***Avser inte ideella föreningar. Tillkommer kostnad för transport och montering.
****Avgift per dag.
*****Avgift per tillfälle.
Avgifterna erläggs i förskott.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren
för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
ÖVRIGT
För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående
taxa, så som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller likande
debiteras avgift enligt nedan.
Avgift avser kr/m2.
Allmän platsmark - övrigt

Avgift

Dagavgift

20

Veckoavgift

60

Månadsavgift

180

Max debiterad yta uppgår till 100 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta (alternativt efter uppmätning av
ianspråktagen yta).
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren
för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
TAXA HUSBILAR 2019
FÖRKLARINGAR
Vid ej tillämplig taxa: Till Servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa
avgiftens storlek då nedanstående taxa Ej är tillämplig.
Andra aktuella taxor: För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med
nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns Taxa Allmän plats.
HUSBILAR
Parkeringsavgift i kr/dygn inklusive moms.
Gästhamnar

v.25-31

v.18-24, 32-40

Övrig tid

Borgholm

190

150

100

Böda

190

150

100

Nabbelund

190

150

100

Sandvik

190

150

100

Tillägg för elplats

40

40

40
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TAXA MARK & MASKIN 2019
FÖRKLARINGAR
Vid ej tillämplig taxa: Till Servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa
avgiftens storlek då nedanstående taxa Ej är tillämplig.
Borgholm Energi avger offert på arbeten/beställningar av större omfattning av samma
beställare.
Andra aktuella taxor: För nyttjande av allmän plats i annan avsikt än i enlighet med
nedanstående taxa inklusive uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning
eller likande hänvisas till Borgholms kommuns Taxa Allmän plats.
PERSONAL
Avgift avser kr/timme exklusive moms.
Personal

Avgift

Maskinförare

350

Yrkesarbetare

350

Tillkommande övertidsersättning
Vardagar 16.00 - 07.00

165

Fred 16.00 – Mån 07.00, helgdagar

330

Personaltransport*

30

*Tillkommer 3kr/km
MASKINER
Avgift avser kr/timme exklusive moms .
Maskiner

Avgift

Traktor

210

Traktor + vagn

310

Traktor + sopmaskin

500

Traktor + slaghack

330

Traktor + spoltunna

500

Traktor + snöröjningsblad

310

Minitraktor

170

Minitraktor + vagn

210

Minitraktor + lövsug

250

Hjullastare

290

Hjullastare + slaghack på bom

370

Hjullastare + sopvals

350

Hjullastare + snöröjningsblad

350

Hjullastare + ogräsborste

360

Gräsklippare park

200

Motorgräsklippare trädgård

50
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Maskiner

Avgift

Kranbil

500

Minsta avgift för 1 timme.
På ovanstående priser tillkommer avgift för förare.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
SCHAKTARBETEN
Vid schaktarbeten ska sökanden ersätta Borgholm Energi för beläggning av schakten och för
framtida underhåll. Ersättningen erläggs till Borgholm Energi sedan arbetet exklusive
ytbeläggning slutförts och godkänts.
Kostnader för obelagd yta beräknas efter schaktlängd och schaktbredd + 2x0,25m.
Avgift avser kr/m2 exklusive moms.
Schaktarbeten

Avgift

Lagning av asfalt i körbana*

550

Lagning av asfalt i gångbana**,***

550

Hela gångbanebredden belägges

400

Lagning av gräsytor****

100

Övriga arbeten

Löpande räkning

Tillägg:
*Tillägg för asfaltbeläggning <3 år

140

**Tillägg för asfaltbeläggning <3 år

100

*******Tillägg för framtida sättningar smågatsten,
kullersten och plattytor

660

********Tillägg för framtida sättningar kantsten av
granit, betongkantsten (kr/m exkl moms)

260

***GC-väg likställs med gångbana
****Inklusive jord
*****Borgholm energis prislista tillämpas, eller om arbete utföres av entreprenör enligt
entreprenörens á-prislista.
******Ex. stensättning, kantstenarbeten, plattsättning
Minsta avgift är 500 kr.
Ersättning ska erläggas för hela den belagda ytan, dvs även för yta som ej varit uppgrävd men
som skadats så att nybeläggning var nödvändig. Detta gäller således även ytor som använts
för upplag, uppställning mm.
Överblivet material tillhör Borgholm Energi och skall transporteras till anvisad plats.
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