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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-20 146   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 146 Dnr 2019/217 008 KS 
 
Medborgarförslag - "Meröppet" på biblioteket i Löttorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anse medborgarförslaget besvarat då förslagets syfte uppfylls i och med fär-

digställandet av Åkerboskolans nya lokaler. 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag daterat 2019-10-21 motiverar Margareta Norman behovet av 
meröppet på biblioteket i Löttorp med att det skulle förenkla tillvaron och minska 
bilresandet om det gick att ordna bibliotekslån även utanför de ordinarie öppetti-
derna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 213 att lämna medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för beredning. På grund av ansökningsprocess av statsbidra-
get Stärkta bibliotek i hela landet beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott att 
avvakta ansökans beslut. 

Utbildningsnämnden 2020-09-30 § 80 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
anse medborgarförslaget besvarat då förslagets syfte uppfylls i och med färdigstäl-
landet av Åkerboskolans nya lokaler. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2019  
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 213. 
Utbildningsnämnden 2020-09-30 § 80 Medborgarförslag - Meröppet på biblioteket i 
Löttorp. 

Bedömning 
I byggnationen av nya Åkerboskolan i Löttorp planeras biblioteket att bli en integre-
rad del av skolan. Biblioteket kommer då att byggas för att möjliggöra meröppet vil-
ket är den större kostnaden för att det ska kunna införas. Även inventarier som 
köps in i samband med nybyggnationen görs det utifrån att meröppet ska kunna in-
föras då biblioteket är färdigt. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-09-30 80   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 80 Dnr 2019/175 008 UN 
 
Medborgarförslag- Meröppet på biblioteket i Löttorp Dnr 2019/217 008 
KS 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat då försla-

gets syfte uppfylls i och med färdigställandet av Åkerboskolans nya lokaler. 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag daterat 2019-10-21 motiverar Margareta Norman behovet av 
meröppet på biblioteket i Löttorp med att det skulle förenkla tillvaron och minska 
bilresandet om det gick att ordna bibliotekslån även utanför de ordinarie öppetti-
derna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 213 att lämna medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för beredning. På grund av ansökningsprocess av statsbidra-
get Stärkta bibliotek i hela landet beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott att 
avvakta ansökans beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2019  
Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2019 § 213 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-15 § 3 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2020 
Arbetsutskottets beslut den 16 september 2020 § 74 

Bedömning 
I byggnationen av nya Åkerboskolan i Löttorp planeras biblioteket att bli en integre-
rad del av skolan. Biblioteket kommer då att byggas för att möjliggöra meröppet vil-
ket är den större kostnaden för att det ska kunna införas. Även inventarier som 
köps in i samband med nybyggnationen görs det utifrån att meröppet ska kunna in-
föras då biblioteket är färdigt. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att genomförande av Meröppet vid Bib-
lioteket i Löttorp är planerat bli i samband med att biblioteket flyttar in i lokal på nya 
Åkerboskolan när den är färdigställd.  

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2019-11-18 213   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 213 Dnr 2019/217 008 KS 
 
ANMÄLAN; Medborgarförslag (Margareta Norman) - "meröppet" på bib-
lioteket i Löttorp; (inbjuden men avböjt) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag från Margareta Norman om att möjliggöra för bibliotekslån hos 
biblioteket i Löttorp utanför ordinarie öppettid har kommit in till kommunen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2019-10-21 

Dagens sammanträde 
Ordförande fråga om kommunfullmäktige kan lämna medborgarförslaget till utbild-
ningsnämnden för beredning.  

Skickas till 
Utbildningsnämnden. 
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 170   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 170 Dnr 2020/159 KS 
 
Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå komunfullmäktige 
att bifalla motionen att alla hyresavtal för kommunägda bostäder omedelbart 

kompletteras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara folkbokförd 
på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som hyresgäs-
ten folkbokför sig på annan adress.”. 

att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut om folkbokförings-
krav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår följande i motion inkommen 2020-09-14: 

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund 
som hyresgästen folkbokför sig på annan adress. 

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul. 

Kommunfullmäktige lämnar 2020-09-14 § 131 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 228 Motion att kommunägda bo-
städer endast ska kunna tilldelas personer folkbokförda i kommunen. 

Bedömning 
Av Jordabalken 12 kap. 42 § framgår att hyresvärden kan lägga in krav på folkbok-
föring i hyresavtal. Dock framgår av beslutade domar, att även om ett sådant krav 
finns, krävs det mer än att inte vara folkbokförd för att man ska kunna bli uppsagd 
på grund av detta.  

Då kommunen redan i dag har folkbokföringskrav vid uthyrning, dock inte inskrivet i 
hyresavtalet, skulle ett införande av begärd klausul inte ändra något i sak.  

Kommunfullmäktige bör uppmana Borgholm Energi AB att fatta ett likalydande be-
slut. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 170   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Carl Malgeruds och Erik Arvidssons yrkande.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Borgholm Energi AB 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-03 228   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 228 Dnr 2020/159 109 KS 
 
Motion: Kommunägda bostäder ska endast kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att bifalla motionen att alla hyresavtal för kommunägda bostäder omedelbart 

kompletteras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara folkbokförd 
på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som hyresgäs-
ten folkbokför sig på annan adress.”. 

att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut om folkbokförings-
krav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår följande i motion inkommen 2020-09-14: 

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund 
som hyresgästen folkbokför sig på annan adress. 

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul. 

Kommunfullmäktige lämnar 2020-09-14 § 131 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16.  

Bedömning 
Av Jordabalken 12 kap 42 § framgår att hyresvärden kan lägga in krav på folkbok-
föring i hyresavtal. Dock framgår av beslutade domar, att även om ett sådant krav 
finns, krävs det mer än att inte vara folkbokförd för att man ska kunna bli uppsagd 
på grund av detta.  

Då kommunen redan i dag har folkbokföringskrav vid uthyrning, dock inte inskrivet i 
hyresavtalet, skulle ett införande av begärd klausul inte ändra något i sak.  

Kommunfullmäktige bör uppmana Borgholm Energi AB att fatta ett likalydande be-
slut. 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Borgholm Energi AB 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2020-10-16 2020/159 109 
     

 
Handläggare 
Marie-Louise Johansson 
Seniorkonsult 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52[ 0485-880 18  marie-louise.johansson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Tjänsteskrivelse med förslag på bifall till motionen  
 
Förslag till beslut  
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
att bifalla motionen innebärande att alla hyresavtal för kommunägda bostäder 
 omedelbart kompletteras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara 
 folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som 
 hyresgästen folkbokför sig på annan adress.”. 

att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut om folkbokförings-
krav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2020-09-14 

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
 folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som 
 hyresgästen folkbokför sig på annan adress. 

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul. 

Kommunfullmäktige lämnar 2020-09-14 § 131 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.  

Beslutsunderlag 
Motionen. 
Jordabalken.  

Bedömning 
Av Jordabalken 12 kap 42 § framgår att hyresvärden kan lägga in krav på folkbokfö-
ring i hyresavtal. Dock framgår av beslutade domar, att även om ett sådant krav 
finns, krävs det mer än att inte vara folkbokförd för att man ska kunna bli uppsagd 
på grund av detta.  

Då kommunen redan i dag har folkbokföringskrav vid uthyrning, dock inte inskrivet i 
hyresavtalet, skulle ett införande av begärd klausul inte ändra något i sak.  

Kommunfullmäktige bör uppmana, inte uppdra till, Borgholm Energi AB att fatta ett 
likalydande beslut. 

Jens Odevall Marie-Louise Johansson 
Kommunchef Seniorkonsult 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen  
 
Moderaterna vill att kommunen säkerställer att alla kommunägda hyresrätter 
endast får förmedlas till sökande folkbokförda i kommunen samt att 
hyreskontraktet upphör om hyresgästen folkbokför sig utanför kommunen 
 
Bakgrund: 
 
Borgholms kommun (inkl BEAB) har totalt ca 120 hyresrätter och har planer för 
att bygga fler (se moderaternas tidigare motion om bostäder vad gäller vår syn 
på kommunägda hyresrätter, där vi ställt oss positiva till hyresbostäder i Löttorp  
då det f.n saknas investerare där). Flera kommuner har en klausul att man måste 
vara folkbokförd på lägenheten. Borgholm saknar denna klausul vilket gör att 
syftet med kommunägda lägenheter om framtida tillväxt riskerar att förfelas. 
Moderaterna ser att de kommunägda lägenheterna endast får förmedlas till 
`fastboende`, då syftet är att stimulera tillväxt.  
 
Förslag till beslut: 
 
Vi yrkar därför 
 
Att Omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste 

vara folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma 
stund som hyresgästen folkbokför sig på annan adress. 

Att Uppdra åt styrelsen i BEAB att införa samma klausul 
 
 
Carl Malgerud (M)

11



Interpellation till socialnämndens ordförande 
   
Med anledning av den senaste tidens strul med trygghetslarm vill 
jag veta hur detta har påverkat dessa larm i vår kommun? 
   
Hur avser du att göra för att vi och de som vi har ansvar för i 
framtiden ska förskonas från liknande? 
   
Borgholm i oktober 2020 
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INTERPELLATION FRÅN PER LUBLIN 
 
 
Trygghetslarm i vår kommun med anledning av driftstörningar 
 
Bakgrunden till Per Lublins interpellation är att det har förekommit driftstörningar i 
systemet med trygghetslarm i ett antal kommuner runt om i Sverige under oktober i år. 
 
Vad som hänt är att efter uppdatering av en larmplattform har många användare som 
larmat fått vänta på en reaktion efter att man larmat. Leverantören det gäller när företaget 
Tunstall. Den allvarligaste händelsen har inträffat i Luleå kommun, där larmet gick fram 
efter 5 timmer och omsorgstagaren hittades avliden. 
 
127 kommuner har avtal med Tunstall. Tjänsten är upphandlad via ett ramavtal mellan 
SKL Kommentus och företaget. Borgholms kommun är en av kommunerna som utnyttjat 
ramavtalet med Tunstall och installerat systemet på ett par enheter inom omsorgen. 
 
Några incidenter har inte ägt rum i Borgholms kommun. Företaget säger sig ha åtgärdat 
problemet. Innan 100 % säkerhet har uppnåtts av kommunen att det fungerar sker 
kontinuerligt funktionstester vid de aktuella enheterna. Detta gäller i det kortsiktiga 
perspektivet. SKL Kommentus och kommunens avtal med Tunstall löper ut i mars 2021.  
Borgholms kommun ser för närvarande över avtalet med Tunstall, bl.a möjligheten att 
häva det samma, och på vilka premisser. 
 
Oavsett vägval kommer Borgholms kommun genomföra en ny upphandling av 
trygghetslarm vid de aktuella enheterna i vinter. 
 
Kläppinge november 2020 
 
 
Lars Ljung 
Socialnämndens ordförande
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-19 159   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 159 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om trygg-
hetslarm 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S): 

Med anledning av den senaste tidens strul med trygghetslarm vill jag veta hur detta 
har påverkat dessa larm i vår kommun? 

Hur avser du att göra för att vi och de som vi har ansvar för i framtiden ska försko-
nas från liknande? 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordförande 
 ______________
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Interpellation till socialnämndens ordförande 
   
Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar 
jag hur du ser på vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika 
medborgare som kommunen åtagit sig hemtjänst för inte ska 
utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka åtgärder 
som gjorts i detta syfte under senare tid.  
   
Och jag tänker då särskilt på hur många anställda av 
hemtjänstpersonalen som den enskilde måste möta i sitt hem. 
   
Borgholm i oktober 2020 
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INTERPELLATION FRÅN PER LUBLIN 
 
 
Åtgärder för att omsorgstagare inte ska riskera att smittas av Covid-19 i 
hemtjänsten 
 
Beredskapen inför en andra våg av Covid-19 i vår kommun är betydligt mycket bättre idag 
än under våren 2020. Vi har utrustning till all personal och vi har kunskap om hur vi bäst 
skyddar personal och omsorgstagare och vi vet hur vi ska hantera situationen om smittan, 
till all olycka, letar sig in i vår verksamhet. 
På internationell och nationell nivå är kunskapen och beredskapen kring sjukdomen och 
behandlingen på en helt annan och högre nivå nu än då pandemin bröt ut. Borgholms 
kommun följer självklart med i denna utveckling. En vägledning för vårt agerande är de 
rekommendationer som kontinuerligt lämnas av Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddsläkaren i Region Kalmar. Borgholms kommun deltar också aktivt i den ständiga 
dialog som pågår om Covid-19 och läget i länet mellan länets kommuner, Länsstyrelsen 
och Region Kalmar. 
Även om vi har bättre beredskap och kunskap i dag så ska vi ha klart för oss att viruset är 
farligt och till och med dödligt framför allt inom riskgrupper där t.ex vår äldre finns. Det 
gäller därför, för att begränsa spridning, att följa de rekommendationer som ges av 
myndigheterna. Något som särskilt gäller våra anställda som har kontakt med våra äldre, 
men också men också anhöriga och samhället i stort. 
 
De riktlinjer som gäller för personal inom hemtjänsten och åtgärder som som 
socialförvaltningen genomför är; 
 

 Personal som har förkylningssymtom ska stanna hemma 
 Personal ska använda visir vid nära vård och omsorg 
 Utbildning av alla medarbetare om smittskydd (är genomfört) 
 En organisation med mindre grupper för att skapa bättre kontinuitet och färre 

personkontakter 
 Förbättra kunskapen och efterlevnaden av kravet på basala hygienrutiner 
Här ingår 
- Tvätta händerna 
- Använda handsprit 
- Arbetskläder byts efter varje arbetspass i omklädningsrummet 
- Bilar/telefoner/nycklar spritas regelbundet 

 
Vägledande för vårt fortsatta agerande är att vi ska skydda våra äldre från att smittas, men 
för att helt lyckas, måste alla i samhället vara medvetna om faran och följa de 
rekommendationer som gäller. Det ska observeras att Region Kalmar 2020-11-10 har 
kommit med nya råd och rekommendationer som gäller t.o.m. 202012-08. 
 
 
Kläppinge november 2020 
 
 
Lars Ljung 
socialnämndens ordförande
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-19 156   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 156 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgär-
der för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, 
hemtjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 
Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S): 

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig hemtjänst för inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka 
åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid.  

Och jag tänker då särskilt på hur många anställda av hemtjänstpersonalen som 
den enskilde måste möta i sitt hem. 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordförande 
 ______________
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Interpellation till socialnämndens ordförande 
   
Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar 
jag hur du ser på vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika 
medborgare som kommunen åtagit sig ansvar för inte ska utsättas 
för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka åtgärder och 
beslut som gjorts i detta syfte under senare tid.  
   
Och jag tänker då såväl på personals över huvud taget, som 
besökandes på särskilda boenden bärande av munskydd och visir. 
   
Vill påpeka att munskydd (som framförallt skyddar andra) och 
visir (som framförallt skyddar bäraren) inte är samma sak. 
   
Borgholm i oktober 2020 
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INTERPELLATION FRÅN PER LUBLIN 
 
 
Åtgärder för att omsorgstagare inte ska riskera att smittas i Covid-19 av personal 
och besökanden 
 
Beredskapen inför en andra våg av Covid-19 i vår kommun är betydligt mycket bättre idag 
än under våren 2020. Vi har utrustning till all personal och vi har kunskap om hur vi bäst 
skyddar personal och omsorgstagare och vi vet hur vi ska hantera situationen om smittan, 
till all olycka, letar sig in i vår verksamhet. 
På internationell och nationell nivå är kunskapen och beredskapen kring sjukdomen och 
behandlingen på en helt annan och högre nivå nu än då pandemin bröt ut. Borgholms 
kommun följer självklart med i denna utveckling. En vägledning för vårt agerande är de 
rekommendationer som kontinuerligt lämnas av Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddsläkaren i Region Kalmar. Borgholms kommun deltar också aktivt i den ständiga 
dialog som pågår om Covid-19 och läget i länet mellan länets kommuner, Länsstyrelsen 
och Region Kalmar. 
Även om vi har bättre beredskap och kunskap i dag så ska vi ha klart för oss att viruset är 
farligt och till och med dödligt framför allt inom riskgrupper där t.ex vår äldre finns. Det 
gäller därför, för att begränsa spridning, att följa de rekommendationer som ges av 
myndigheterna. Något som särskilt gäller våra anställda som har kontakt med våra äldre, 
men också men också anhöriga och samhället i stort. 
Den 1 oktober hävde regeringen besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden. 
Borgholms kommun har tagit fram riktlinjer, som följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, vad som gäller för besök vid våra boenden.  
 
De riktlinjer som gäller inom socialförvaltningen för att omsorgstagare inte ska riskera att 
smittas i Covid-19 av personal och besökanden är; 
 

 Riktlinjer, 2020-09-22, för personer som ska besöka en anhörig som bor på vård- 
och omsorgsboenden i Borgholms kommun www.borgholm.se 

 Enhetschefer närvarar för att kunna informera anhöriga samt stötta personalen 
 Personal som har förkylningssymtom ska stanna hemma 
 Personal ska använda visir vid nära vård och omsorg 
 Utbildning av alla medarbetare om smittskydd (är genomfört men fortgår löpande) 
 Förbättra kunskapen och efterlevnad av kravet på basala hygienrutiner 
Här ingår 
- Tvätta händerna 
- Använda handsprit 
- Arbetskläder byts efter varje arbetspass i omklädningsrummet 
- Telefoner/nycklar spritas regelbundet efter enhetens rutiner 

. 
Vägledande för vårt fortsatta agerande är att vi ska skydda våra äldre från att smittas, men 
för att helt lyckas måste alla i samhället vara medvetna om faran och följa de 
rekommendationer som gäller. Det ska observeras att Region Kalmar 2020-11-10 har 
kommit med nya råd och rekommendationer som gäller t.o.m. 2020-12-08. Med anledning 
av den ökade smittspridningen i vår kommun har socialnämnden därmed beslutat om ett 
besöksförbud på våra äldreboenden under motsvarande tid. 
 
Kläppinge november 2020 
 
Lars Ljung/Ordförande i socialnämnden
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-19 158   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 158 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgär-
der för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, 
besökande och personal 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S): 

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig ansvar för inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka åt-
gärder och beslut som gjorts i detta syfte under senare tid. 

Och jag tänker då såväl på personals över huvud taget, som besökandes på sär-
skilda boenden bärande av munskydd och visir. 

Vill påpeka att munskydd (som framförallt skyddar andra) och visir (som framförallt 
skyddar bäraren) inte är samma sak. 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordförande 
 ______________
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Till kommunfullmäktige 
   
Interpellation till socialnämndens ordförande 
   
Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar 
jag hur du ser på vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika 
medborgare som kommunen åtagit sig omvårdnad för på särskilt 
boende inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 
och vilka åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid.  
   
Och jag tänker då särskilt på personal som måste röra sig mellan 
olika avdelningar. 
   
Borgholm i oktober 2020 
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INTERPELLATION FRÅN PER LUBLIN 
 
 
Åtgärder för att omsorgstagare inte ska riskera att smittas av Covid-19 i särskilt 
boende 
 
Beredskapen inför en andra våg av Covid-19 i vår kommun är betydligt mycket bättre idag 
än under våren 2020. Vi har utrustning till all personal och vi har kunskap om hur vi bäst 
skyddar personal och omsorgstagare och vi vet hur vi ska hantera situationen om smittan, 
till all olycka, letar sig in i vår verksamhet. 
På internationell och nationell nivå är kunskapen och beredskapen kring sjukdomen och 
behandlingen på en helt annan och högre nivå nu än då pandemin bröt ut. Borgholms 
kommun följer självklart med i denna utveckling. En vägledning för vårt agerande är de 
rekommendationer som kontinuerligt lämnas av Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddsläkaren i Region Kalmar. Borgholms kommun deltar också aktivt i den ständiga 
dialog som pågår om Covid-19 och läget i länet mellan länets kommuner, Länsstyrelsen 
och Region Kalmar. 
Även om vi har bättre beredskap och kunskap i dag så ska vi ha klart för oss att viruset är 
farligt och till och med dödligt framför allt inom riskgrupper där t.ex vår äldre finns. Det 
gäller därför, för att begränsa spridning, att följa de rekommendationer som ges av 
myndigheterna. Något som särskilt gäller våra anställda som har kontakt med våra äldre, 
men också men också anhöriga och samhället i stort. 
Den 1 oktober hävde regeringen besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden. 
Borgholms kommun har tagit fram riktlinjer, som följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, vad som gäller för besök vid våra boenden. Informationen finns på 
kommunens hemsida www.borgholm.se. Den 10 november kom Region Kalmar med nya 
riktlinjer och rekommendationer.  Med utgångspunkt från den ökade smittspridningen i vår 
kommun har socialnämnden beslutat om ett tillfälligt besöksförbud på våra äldreboenden 
t.o.m. 2020-12-08. 
 
De riktlinjer som gäller för personal inom hemtjänsten och åtgärder som som 
socialförvaltningen genomför är; 
 

 Personal som har förkylningssymtom ska stanna hemma 
 Personal ska använda visir vid nära vård och omsorg 
 Utbildning av alla medarbetare om smittskydd (är genomfört) 
 Förbättra kunskapen och efterlevnad av kravet på basala hygienrutiner 
Här ingår 
- Tvätta händerna 
- Använda handsprit 
- Arbetskläder byts efter varje arbetspass i omklädningsrummet 
- Telefoner/nycklar spritas regelbundet efter enhetens rutiner 
 Måltiderna sker på olika tider på enheterna. En del omsorgstagare kan äta på sina 

egna rum, vilket gör det lättare att hålla avstånd i de gemensamma utrymmena. 
 
Vägledande för vårt fortsatta agerande är att vi ska skydda våra äldre från att smittas, men 
för att helt lyckas måste alla i samhället vara medvetna om faran och följa de 
rekommendationer som gäller. 
 
Kläppinge november 2020 
 
Lars Ljung/ Socialnämndens ordförande
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-19 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 157 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgär-
der för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, 
särskilt boende 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S): 

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig omvårdnad för på särskilt boende inte ska utsättas för att riskera bli smittade av 
Covid-19 och vilka åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid 

Och jag tänker då särskilt på personal som måste röra sig mellan olika avdelningar. 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordförande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 172   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 172 Dnr 2020/168 KS 
 
Äskande av medel för akuta investeringsåtgärder Åkerbobadet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att tilldela kommunstyrelsen tilläggsbudget för akut investering motsvarande 

805 000 kronor på Åkerbobadet. Anslaget omfattar inräknat ändrings- och 
tilläggsarbete 15% (ÄTA).  

att  i samband med renovering tidigarelägga upprustning av ytskikt på invändiga 
paneler i bassängen. Kostnaden är bedömd till 200 000 kronor. 

att  kommunstyrelsen beviljar driftbudget för ökade avskrivningskostnaderna och 
internränta för åren 2021- 2051 till fastighetsavdelning på 46 500 kronor per 
år i samband med att åtgärderna görs. 

Ärendebeskrivning 
Bassängen på Åkerbobadet är i akut behov av underhåll. Fastighetsavdelning har 
anlitat en teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik för att bedöma skicket. 
Konsulten har återkommit med ett åtgärdsförslag vilket beskrivs i Bilaga 1.  

Alternativ 1 innebär i korthet att:  

- Den befintliga bassängen behålls. 
- Ett flöde på 30 kubikmeter per timme sannolikt kvarhålls men inte mer. 
- Begränsad badbelastning till 15 personer per timme. 
- Planerad underhållsarbete på inne panel kan genomföras samtidigt 
- Kostnad 700 000 kronor (exklusive ÄTA (beskrivet nedan)). 
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontrakts-

arbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden (ÄTA). 

- Genomförandetid 6 veckor. 
Alternativ 2 innebär i korthet att:  
- Ny bassäng i rostfritt stål monteras i den befintliga bassängen. 
- Ett flöde på 40 kubikmeter per timme upprätthålls. 
- Badbelastning uppgår till 20 personer per timme. 
- Bassängvattnet får bättre kvalité tillföljd av ett förbättrat flöde 
- Kostnad 3 200 000 kronor exklusive ÄTA (beskrivet nedan)). 
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontrakts-

arbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden (ÄTA). 

- Genomförandetid 20 veckor. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng - Teknisk konsult inom Energi-, 
Miljö- & VVS-teknik. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 172   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 209 Äskande av medel för akuta 
investeringsåtgärder Åkerbobadet. 

Bedömning 
Alternativ 1 förordas då genomförandetiden är betydligt kortare och bassängen får 
en ökad livslängd. 

Konsekvensanalys 
Åkerbobadet är byggt 1974.  

Teknikdelarna i badhuset har passerat sin tekniska livslängd och måste nu ersättas 
för att kunna hålla badanläggningen öppen.  

Konsekvens om ingen av alternativen i Bilaga 1 genomförs omgående är att Åke-
bobadet måste fortsätta att hållas stängt. 

Omprioritering inom befintlig investeringsram är inte möjlig då flertalet projekt är 
pågående och beräknas uppnå sitt budgetutrymme för 2020.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-13 209   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 209 Dnr 2020/168 286 KS 
 
Äskande av medel för akuta investeringsåtgärder Åkerbobadet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att tilldela kommunstyrelsen tilläggsbudget för akut investering motsvarande 

805 000 kronor på Åkerbobadet. Anslaget omfattar inräknat ändrings- och 
tilläggsarbete 15% (ÄTA).  

att  I samband med renovering tidigarelägga upprustning av ytskikt på inne pane-
ler i bassängen. Kostnaden är bedömd till 200 000 kronor. 

att  kommunstyrelsen beviljar driftbudget för ökade avskrivningskostnaderna och 
internränta åren 2021- 2051 till fastighetsavdelning på 46 500 kronor per år i 
samband med att åtgärderna görs. 

Ärendebeskrivning 
Bassängen på Åkerbobadet är i akut behov av underhåll. Fastighetsavdelning har 
anlitat en teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik för att bedöma skicket. 
Konsulten har återkommit med ett åtgärdsförslag vilket beskrivs i Bilaga 1.  

Alternativ 1 innebär i korthet att:  

- Den befintliga bassängen behålls. 
- Ett flöde på 30 kubikmeter per timme sannolikt kvarhålls men inte mer. 
- Begränsad badbelastning till 15 personer per timme. 
- Planerad underhållsarbete på inne panel kan genomföras samtidigt 
- Kostnad 700 000 kronor. 
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontrakts-

arbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden. 

- Genomförandetid 6 veckor 
Alternativ 2 innebär i korthet att:  

- Ny bassäng i rostfritt stål monteras i den befintliga bassängen. 
- Ett flöde på 40 kubikmeter per timme upprätthålls. 
- Badbelastning uppgår till 20 personer per timme. 
- Bassängvattnet får bättre kvalité tillföljd av ett förbättrat flöde 
- Kostnad 3 200 000 kronor. 
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontrakts-

arbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden. 

- Genomförandetid 20 veckor 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-13 209   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng - Teknisk konsult inom Energi-, 
Miljö- & VVS-teknik. 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-06. 

Bedömning 
Alternativ 1 förordas då genomförandetiden är betydligt kortare och bassängen får 
en ökad livslängd. 

Konsekvensanalys 
Åkerbobadet är byggt 1974.  

Teknikdelarna i badhuset har passerat sin tekniska livslängd och måste nu ersättas 
för att kunna hålla badanläggningen öppen.  

Konsekvens om ingen av alternativen i Bilaga 1 genomförs omgående är att Åke-
bobadet måste fortsätta att hållas stängt. 

Omprioritering inom befintlig investeringsram är inte möjlig då flertalet projekt är 
pågående och beräknas uppnå sitt budgetutrymme för 2020.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
______________
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Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng 
 
Kort beskrivning av dagens situation. 
 

 
 
Dagens inomhusbassäng uppfördes 1974 tillsammans med de två 
utomhusbassängerna. 
 
Bassängen har måtten 6,4 x 12,4 m. Djupet varierar mellan ca 0,7 och 1,2 m. 
Volymen blir då ca 80 m3. Bassängen är klädd med mosaikplattor. 
 
I bassängen finns idag tre botteninlopp och ett inlopp från sidan vid trappan. 
Utloppet från bassängen sker genom tre ytavdrag s.k. skimrar placerade i 
bassängens ena kortsida. 
 
Från skimrarna sugs vattnet i två klena ledningar med en pump placerad i 
ventilationsrummet i anslutning till bassängen. Ledningarna är ingjutna i 
betongen längs med ena långsidan av bassängen  
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Pumpen trycker vattnet i en något grövre ledning delvis ingjuten i betonggolv 
och delvis i mark ut till teknikutrymmet som ligger i en separat byggnad intill 
bassänghuset. Returledningen till bassängen ligger parallellt med denna 
ledning. 
 
Reningsanläggningen för inomhusbassängen i teknikutrymmet byggdes om 
med en ny byggnad 2006. Reningsanläggningen är dimensionerad för 40 m3/h. 
 
Problem med nuvarande bassäng. 
 

 Under våren/sommaren upptäcktes ledningsläckage från ledningar som 
är anslutna till bassängen. Vatten har runnit in under golvet toalett och 
kioskutrymme. Det är troligt att läckaget uppstått nere i betongen och 
tränger upp på golvet. 
 

 Det har varit otillräcklig kapacitet med befintliga ledningar vilket innebär 
att cirkulationsflödet begränsats till 10-12 m3/h jämfört med de drygt 20 
m3/h som det var tidigare. Orsaken till den halvering av flödet som 
uppstått är sannolikt igensättningar i ledningarna. 
 

 Reningsanläggningen är dimensionerad för 40 m3/h motsvarande 20 
badande per timme men ledningarna till och från samt skimrarna har 
inte klarat detta flöde. 
 

 Sedan tidigare har verksamheten klagat på att det uppstår en ytfilm i 
bassängen bestående av hår, hudavfall mm som inte följer med ut i 
utloppen. Denna ytfilm sätter sig på bassängväggarna som är svåra att 
rengöra. 
 

 Det saknas en utjämningsbassäng som utgående vatten rinner till där 
den vattenvolym som de badande undantränger kan samlas. Idag stiger 
nivån i bassängen när badande hoppar i. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29



3 

Åtgärdsförslag 
 
I bägge nedan redovisade åtgärdsförslag behållas befintlig reningsanläggning 
helt och hållet. Nya ledningar till och från bassängen anslutes inne i 
teknikutrymmet till bef ledningar. 
 
Transporten av vattnet mellan bassängen och teknikrummet får samma 
utformning i bägge alternativen med en ny utjämningsbassäng, pump och 
ledningar. 
Utjämningsbassängen placeras utanför väggen på bassängen kortsida. 
En ny dörr tas upp vid sidan om fönsterraden som då leder ut till 
utjämningsbassängen och pumpen. En mindre utbyggnad utföres som 
inrymmer utjämningsbassäng och pump. 
 
Uppvärmningen av bassängen flyttas från bef ventilationsrum idag till 
teknikrummet där det finns fjärrvärme att ansluta till. Värmeväxlarkretsen 
förses med en cirkulationspump. 
 
Alternativ 1 där den befintliga bassängen behålles. 
 
I detta alternativ kommer sannolikt inte flödet att kunna ökas till mer än ca 30 
m3/h då bef utlopp (skimrarna) inte har högre kapacitet. 
Från skimrarna läggs nya ledningar till utjämningsbassängen. Det krävs då att 
golvet skärs upp på kortsidan så att det går att komma åt skimrarna. 
Det nya tilloppet till bassängen kommer att utföras med en perforerad 
längsgående plåt/rör vid botten i bassängens grunda kortsida. 
Tilloppsledningen dras in vid den nya utbyggnaden och leds i bassänghallstaket 
bort till bassängen grunda kortsida där ledningen leds ner till botten och 
ansluts till inloppsplåt/röret. 
För att förbättra cirkulationen i den djupa delen dras ett klent rör ner från röret 
i taket till botten i djupdelen. 
 
I detta alternativ kommer en del av problemen med ytfilm och 
rengöringsproblem på bassängväggar att kvarstå. 
Med ett flöde av 30 m3/h begränsas badbelastningen till 15 personer per 
timme. 
 
Alternativ 2 där en ny bassäng i rostfritt stål monteras i den befintliga 
bassängen. Det innebär att bassängmåttet minskar något. 
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Detta alternativ innebär att cirkulation och omsättningen av vattnet i 
bassängen är avsevärt bättre än i alternativ 1 då vattnet leds in i hela botten 
och avgår via ytavdragsrännor på långsidorna.  
Det blir samma typ av cirkulation som i bassängen i Ekbacka. 
Flödet genom bassängen kommer då att vara 40 m3/h vilket innebär att det 
kan bada 20 personer per timme. 
 
Den rostfria bassängen kommer i prefab-delar som monteras på plats. 
Det erfordras en del betonggjutningar vid botten för att förankra väggarna. 
 
Överkanten på bassängen kommer att ligga ca 400 mm över bef golv.  
 
Anslutningen för till- och frånlopp sker i kortändan mot utjämningsbassängen. 
 
Bassängen förses med belysning på långsidorna. 
 
 
Kostnad 
 
Alternativ 1 700 000:- 
 
Alternativ 2 700 000:- + 2 500 000:- = 3 200 000:- 
 
Leveranstid från beställning 
 
Alternativ 1 6 v  
 
Alternativ 2 18-20 v 
 
 
Växjö 20-09-18  
 
Jan-Åke Ledel 
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Utjämningsbassängen utföres med 3 st betongringar diam. 1 500 mm, höjd 600 
mm där den nedersta har en färdig botten. 
 
Cirkulationspump. Det kan vara möjligt att använda den befintliga pumpen då 
den enligt typskyltsbeteckningen har tillräcklig kapacitet och erforderlig 
sugförmåga.
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 176   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 176 Dnr 2020/174 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  gällande Kulturplan förlängs ett år och gäller även för år 2021. 

att  de medel som finns budgeterade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas 
till 2021. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram för-
slag på ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 § 146 Kulturplan för Borgholms kommun. 
Gällande plan gäller till och med år 2020.  

Beslutsunderlag 
Kulturplan Borgholms kommun, 2020-10-16. 
Kultur- och fritidsutskottet 2020-10-12 § 28 Kulturplan för Borgholms kommun 

Bedömning 
Utskottet diskuterar även om gällande plan ska revideras eller om det istället ska ar-
betas fram ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagada yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-12 28   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 28 Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige 
att gällande Kulturplan förlängs ett år och gäller även för år 2021. 

att de medel som finns budgeterade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas 
till 2021. 

att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram för-
slag på ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 § 146 Kulturplan för Borgholms kommun. 
Planen gäller till och med år 2020.  

Beslutsunderlag 
Kulturplan Borgholms kommun 

Bedömning 
2020 har varit ett mycket annorlunda år.  Flera utav punkterna i kulturplanen har inte 
kunnat genomföras. Utskottet vill därför att kulturplanen gäller även för år 2021. Un-
der 2021 kommer utskottet utvärdera kulturplanen.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar gällande kulturplan, förläng-
ning och eventuell överflyttning av pengar för kulturplanens genomförande. 

Utskottet diskuterar även om gällande plan ska revideras eller om det istället ska ar-
betas fram ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun.  

 

Skickas till 
Kommunstyrelsens  
Kommunfullmäktige 
 
______________

34



BORGHOLMS KOMMUN
Kulturplan

Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-18 § 146
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2 Kulturplan
Borgholms kommun

 

Kulturens betydelse

Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss 
upplevelser, insikter, bidrar till engage-
mang i olika frågor, hjälper oss att bear-
beta känslor, skapar glädje och gemen-
skap, bidrar till personlig utveckling och 
ökad förståelse för andra. 

Att delta i kulturliv eller kulturskapande 
ger ökat välbefinnande och bättre hälsa. 

Kultur kan också ses som ett medel för 
att skapa en attraktiv och trivsam kom-
mun och som en faktor som lockar besö-
kare och företagsetableringar. 

Kulturell verksamhet har en unik förmå-
ga att få en bygd att upplevas som vital 
och levande. 

Vision för Borgholms kommun
”Med gemensamma krafter utvecklar vi 
hela Borgholms kommun till något vi är 

stolta över. Nu och för framtiden.”

Kommunstyrelsens mål
Verka tillsammans med föreningar och 
organisationer för att lyfta fram naturom-
råden och kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer och byggnader för att främja trivsel 
och besöksnäring.

Vision för kulturen
Borgholm ska vara en levande kultur-
kommun året om. Kommunmedborgarna 
ska vara stolta över sin bygd och genom 
kulturen inspirera varandra till utveck-
ling, idéer och engagemang.
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3Kulturplan
Borgholms kommun

1. Allas rätt till kultur  
Enligt FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna har alla människor 
rätt att delta i samhällets kulturella liv. Alla 
ska ha rätt till kultur oberoende av familje-
förhållanden och var man växer upp. Det 
innebär att alla ska kunna ta del av och 
utforska kultur i olika former. 

Kultur för alla 
Grunden för kulturen är enskilda männ-
iskors intresse. Kommunens invånare ska 
erbjudas möjlighet att få utöva, delta i och 
uppleva olika former av kultur. Kulturen 
ska vara tillgänglig för alla. Borgholms 
kommun strävar efter ett jämlikt och jäm-
ställt kulturliv.  

Kultur för barn och ungdomar
Kultur ska skapa förutsättningar för del-
aktighet, individuell utveckling, fantasi, 
självständigt tänkande och förståelse för 
omvärlden. Därför är det särskilt viktigt att 
alla barn och ungdomar under uppväxten 
regelbundet får lika möjligheter att möta 
ett rikt utbud av kultur och att själva skapa. 
Kulturverksamhet för barn och unga ska 
prioriteras. 

Kultur som brobyggare
Kommunen har ett intresse av att genom 
kulturen hjälpa nyinflyttade och nyanlända 
in i lokalsamhället och att få influenser och 
erfarenheter i utbyte. Det är i mötet med 
andra som vi lär känna och får respekt 
för varandras kultur och historia. Ett väl 
fungerande samhälle inkluderar alla sina 
invånare. Kultur är viktig som brobygga-
re. Genom erfarenhetsutbyten och möten 
med det okända växer vi som människor 
men även som samhälle. 

Kultur och hälsa
Forskning visar på tydliga samband mellan 
kultur och hälsa. Kultur ger upplevelser, 
insikt, delaktighet och inflytande i sam-
hället och kan på så sätt motverka och 
förebygga ohälsa. Positivt engagemang 
är en friskfaktor och människors makt och 
möjligheter att påverka sina liv har bety-
delse för hälsan. Området kultur och hälsa 
är tvärsektoriellt och avser kultursektorns 
samverkan med hälso- och sjukvården, 
omsorgen och folkhälsoområdet. 

Mål

• Kulturen ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsam kommun.
• Skolkulturverksamheten ska bedrivas och utvecklas i enlighet med 

Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kom-
mun antagen av kommunstyrelsen 2014.

• Kultur ska användas för att välkomna och introducera nyinflyttade och 
nyanlända i kommunen.

• Kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande ska öka.
• Äldre människors delaktighet i kulturlivet ska främjas.

Strategiska huvudinriktningar  - 2020 37



4 Kulturplan
Borgholms kommun

Kulturarvet utgörs av vad tidigare gene-
rationer skapat och hur vi idag uppfattar, 
tolkar och för det vidare. Det gemensam-
ma ansvaret är att främja ett levande kul-
turarv som bevaras, används, utvecklas 
och görs tillgängligt för alla. 

Kulturarv bidrar till identitet och självbild, 
ger kunskaper om det förflutna och per-
spektiv på samtiden. Kulturarvet ska för-
valtas för en hållbar samhällsutveckling. 

Att vårda kulturarvet och hålla det levan-
de i människors medvetande är en grund 
för livskvalitet och hållbar utveckling. 

Kulturarvet handlar om själva livet, nu 
och i förfluten tid, och den miljö som 
människan byggt upp omkring sig i form 
av bebyggelse, landskap, föremål, 
traditioner och sitt sätt att leva.

Varje plats i kommun har sina speciella 
förutsättningar, styrkor och utmaningar. 
Därför är också varje plats värdefull för 
helheten och kulturverksamheten ska 
utformas och utvecklas utifrån ett ”he-
la-kommunen-perspektiv”. Det finns en 
stor rikedom i att skilda platser kan vara 
olika då det skapar förutsättningar för ett 
rikare och mer varierat kulturutbud i kom-
munens alla delar. 

Mål

• Kulturarvet ska bevaras, utvecklas och användas. 
• Kulturarvet ska tillgängliggöras med modern teknik.
• Kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, 

identitet och attraktionskraft för Borgholms kommun.

2. Ett levande kulturarv

"Ölands strand hade vi knappt rört, förrän 
vi märkte att, detta land var helt annorledes 
än de andre Sveriges provincier; satte oss 
därföre i sinnet att desto nogare uppteckna 
allt vad på denna ö föreföll". 

Citat ur  boken Carl Linneus Öländska och Gotländska Resa år 1741
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5Kulturplan
Borgholms kommun

Kulturen är en del av allt i vårt samhälle, 
därför är det viktigt att vi ser till att kultu-
ren är en integrerad del i all kommunal 
verksamhet. Genom att samarbeta kan vi 
tillsammans få resurser för fler satsningar 
inom kulturområdet än vi har var och en för 
sig. 

Kultur och föreningsliv
Föreningar, studieförbund och lokala nät-
verk är viktiga aktörer i det lokala kulturlivet 
som bidrar till att de kulturella verksam-
heterna kan nå och engagera människor i 
kommunens samtliga delar. 

Kultur och biblioteksverksamhet
Biblioteket är en av de få öppna platserna i 
samhället där alla kan ta del av den service 
som finns, lokalt och globalt, analogt och 
digitalt. Kultur och biblioteksverksamhet 
samverkar för att erbjuda kulturella aktivite-
ter anpassade för olika målgrupper. 

Kultur och näringsliv 
För att stärka kommunens konkurrenskraft 
behöver det skapas goda förutsättningar 

för nya och växande företag. Här kan kul-
tur vara en viktig resurs. Entreprenörskap 
och kultur/konstnärskap har många berö-
rings-punkter eftersom båda dessa ytterst 
handlar om att tänka nytt och skapa. 

Kultur och besöksnäring
Kultursektorn ska vara en naturlig del av 
besöksnäringen i Borgholms kommun. 
Människor ställer idag allt högre krav på 
genuina upplevelser som bygger på plat-
sens kultur, historia och naturliga tillgångar. 
Inom besöksnäringen förädlas tillgångarna 
och görs köpbara. Kultur och besöksnä-
ring är två verksamhetsområden som står 
varandra nära. 

Ölands vision som besöksdestination lyder 
”Det äkta Öland är ett naturligt val”. Visio-
nen uttrycker ett framtida tillstånd då Öland 
etablerats som ett ledande varumärke 
bland skandinaviska destinationer genom 
hållbar förädling av öns unika natur- och 
kulturupplevelser.

Mål

• Fortsätta stötta och stödja föreningar, studieförbund och lokala nät-
verk som bedriver kulturverksamhet.

• Uppmuntra föreningar att samverka med andra föreningar, biblio-
teksverksamhet, kulturskola, näringsliv och besöksnäring.

• I samverkan med biblioteksverksamheten erbjuda kulturella aktiviter 
för olika målgrupper. 

• Vid kommunala nybyggen och vid mer omfattande renoveringar ska 
1%-regeln för konstnärlig utsmyckning tillämpas.

• Borgholms kommun är en plats där kultur stimulerar till ökad syssel-
sättning och är en naturlig drivkraft för besöksnäring och näringsliv. 

3. Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden 39



6 Kulturplan
Borgholms kommun

Kulturplanen knyter ihop gårdagens 
kultur med samtidens och visar på en 
framtida inriktning för kulturen som en 
viktig resurs i kommunens utveckling. 

Kultursektorn består till stor del av så 
kallad frivillig verksamhet. Endast kra-
ven på folkbibliotek och skolbibliotek är 
reglerade i lag vilket innebär att all övrig 
verksamhet kan betraktas som frivilliga 
tillval. Det är lätt hänt att man glömmer 
bort att kultur i själva verket är ett stra-
tegiskt viktigt och nödvändigt område 
för kommunens utveckling och attrakti-
vitet. 

I Borgholms kommun finns ett flertal 
kulturella utvecklingsområden. Utveck-
lingsområdena kan förändras från en 
kulturplan till nästa för att svara upp 
mot aktuella förändringar i samhället. 
I denna kulturplan har fyra områden 
identifierats som särskilt viktiga och in-
tressanta för utvecklingen av kulturlivet 
i kommunen. 

Kronomagasinet – 
kulturhuset i centrum

Kronomagasinet är Borgholms 
äldsta bevarade byggnad och 
uppfördes 1819, tre år efter sta-
dens grundande. Det var öns enda 
kronomagasin och fungerade som 
sådant till omkring 1870. 

 

Ett levande kulturarv med ny teknik

Hela Öland är ett kulturarv och en 
kulturmiljö. I Borgholms kommun 
finns flera kulturarv/kulturmiljöer med 
stor utvecklingspotential. Den digitala 
utvecklingen har förändrat musei- och 
kulturarvsarbetet på ett genomgripan-
de sätt och skapat nya möjligheter. 

Stor utvecklingspotential finns i att 
tillgängliggöra museernas verksamhet 
och kulturarvet genom ny teknik och 
digitala medier. Det kan handla om 
digitalisering av samlingar och land-
skapsinformation men också pedago-
giskt material för att fler ska kunna ta 
till sig informationen. 

Utvecklingsområden

Skeppet Mars i Böda 

Köpingsviks vikingatida handelsplats

Ölands museum Himmelsberga

Foto: Eva Finder

4. Kulturella utvecklingsområden 

Utvecklingsområden

Utveckla Kulturskolans verksamhet i 

Kronomagasinet

Utveckla Kronomagsinet till ett cen-

tralt kulturhus för alla.
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Konst och konstnärlig utsmyck-
ning i offentlig miljö 

Konsten har historiskt haft olika roller 
i det offentliga rummet. Rollen har vid-
gats från att tidigare manifestera den 
gudomliga eller världsliga makten, då 
främst i form av statyer. Senare an-
vändes konstnärlig utsmyckning för 
att humanisera sterila stadsmiljöer. 

Konst i offentlig miljö handlar om hur 
vi skapar trivsel och attraktion i de of-
fentliga rum som vi vistas i. Det rör sig 
om gator och torg, landskap, rondel-
ler, byggnader med mera. Det handlar 
om ett estetiskt tänk i den kommunala 
planeringen och en investering i den 
offentliga miljön.

Utvecklingsområden

Konstnärlig utsmyckning och 

ljussättning av offentliga miljöer i 

kommunen

Kulturella och kreativa näringar

För att stärka kommunens konkurrens-
kraft behöver vi skapa goda förutsätt-
ningar för nya och växande företag. 
Här kan kultur och kreativitet vara en 
viktig resurs. Entreprenörskap och 
konstnärskap har många berörings-
punkter eftersom båda ytterst handlar 
om att tänka och skapa nytt. 

Kultur och kreativa näringar får allt stör-
re betydelse i takt med att den traditio-
nella tillverkningsindustrin förändras. 
Nationellt har de kreativa näringarna en 
tillväxttakt på över fem procent årligen 
och utgör i dag drygt tre procent av 
Sveriges bruttonationalprodukt.

Övriga dokument

På internationell, nationell, regional och kom-
munal nivå finns ett antal dokument som i 
tillämpliga delar också ska ligga till grund för 
det kulturarbete som bedrivs i kommunen 
bland annat:

• FN:s barnkonvention
• FN:s standardregler
• De nationelle kulturpolitiska målen
• De regionala kulturpolitiska målen 
• Bibliotekslagen

• Skollagen och läroplaner
• Kultur- och fritidspolitiska mål för Borg-

holms kommun
• Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn 

och elever i Borgholms kommun
• Biblioteksplan för Borgholms kommun 

2016-2020
• Turismstrategin Öland 2012-2020

Utvecklingsområden 

Ölands Filmvecka

Ölands Litteraturvecka

Konstlandskapet Öland 

Matlandskapet Öland

Tillgängliggörande av det 

öländska kulturarvet med 

modern teknik
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 177   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 177 Dnr 2020/23 KS 
 
Plan- och bygglovstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till plan- och bygglov-

staxa 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en 
förenklad bygglovstaxa inför år 2021. 
Förvaltningen har tagit fram förslaget i samråd med ekonomiavdelningen. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 § 205 att delegera till miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott att lämna förslag till ny plan- och bygglovstaxa till 
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-22 § 205 Taxa 2021 Ny PBL-taxa. 
Förslag: Plan- och bygglovstaxa, 2020-11-18. 
Plan- och bygglovstaxa Bilaga 1 - Tidsuppskattning Bygg 2021, 2020-11-18. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-11-05 § 194 TAXA 2021, Ny 
PBL-taxa, beslut. 

Bedömning 
För att kunna framställa en så rättssäker och korrekt bygglovstaxa som möjligt be-
höver förvaltningen lite mer administrativ tid. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till be-
slut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________

43



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-05 194   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 194 Dnr 2020/1 BN 
 
TAXA 2021, Ny PBL-taxa, beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att   föreslå kommunfullmäktige att anta den nya plan- och bygglovstaxan 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en 
förenklad bygglovstaxa inför år 2021. 
Förvaltningen har tagit fram förslaget i samråd med ekomniavdelningen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut, 2020-10-08 §171 
Taxedokument, Ny PBL-taxa 2021 
Bilaga, tidsuppskattning bygg  

Bedömning 
För att kunna framställa en så rättssäker och korrekt bygglovstaxa som möjligt be-
höver förvaltningen lite mer administrativ tid. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att anta ny PBL-taxa.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige   
______________
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Kommunfullmäktige 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se 

Taxor 2021 
Borgholms Kommun  2 

1.1 Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämndens taxor 2021 baseras på beslut av regeringen samt 
enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) vilka presenteras under hösten 
2020. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 

1.1.1 Plan- och bygglovstaxa 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och 
bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag eller med anledning av EU:s 
förordningar inom Plan- och bygglagens tillämpningsområde eller 
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa 
bestämmelser med tillhörande bilagor (tabell 1-11). 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändringar 
av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 

Allmänna bestämmelser 

12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) ger möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och 
anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar 
eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden 
kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, 
tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I 
ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett 
sådant behövs. 
Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat 
bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig 
anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna. 

Överklagande av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjusteringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Beslut om taxa behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. 
Taxan gäller från och med 1 januari 2021.  
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på miljö- och 
byggnadsnämnden. Beslut om avgift kan fattas av tjänstemän endast efter 
delegation. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Avgiftsbestämning 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ansökan eller, om 
särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är 
utförd. Finner miljö- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta 
eller tjänsteman med delegation för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- 
och byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vid 
tidersättning kan också ersättning för resa utgå. 

Betalning 

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas 
inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i 
förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska 
då ske mot eventuell bygglovavgift. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Varje beslut om debitering förses med en information om hur man överklagar. 
Miljö-och byggnadsnämndens beslut om avgift kan enskilda fall överklagas enligt 
13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge 
in handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag 
han fick del av beslutet. 

Bygglovstaxa 

Beräkning av taxa 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Beloppen i 
tabellerna har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för 
den typ av ärende som åtgärden avser (tabell 1). 
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme 
I de fallen då åtgärden inte återfinns i tabell 1 med fastställda avgifter, beräknas 
avgifterna som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 
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ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Vid tidersättning tas kostnad för 
administration ut med minst en timme (tabell 2-11). 

Reducerad avgift 

Ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov medför ett nytt 
ärende med tillhörande beslut. Avgift utgår enligt den tabell där åtgärden 
återfinns. Om miljö- och byggnadsnämnden finner att det är motiverat med 
avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %. 
Om nämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, 
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras. 
Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden 
överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Enligt Plan- 
och bygglag (2010:900) 12 kap 8a §. 

Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär att miljö- och byggnadsnämnden ska 
återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven 
tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt 
Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år. 

Ändring av taxa 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i 
denna taxa framtagna fasta avgifter, timavgifter och mPBB. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari månad 2020. Om en sådan 
höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna tiotal kronor, ska avgiften 
avrundas nedåt till närmast tiotal kronor. Övriga ändringar av denna taxa beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter 

Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter. 
Ärenden som inte ingår i tabell 1 prissätts enligt tabell 2-11. 

Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

A 1.1 Nybyggnad, bostadshus 
planenligt  30-100 m2 23 300 

   101-200 m2 27 960 

   201-350 m2 29 125 

     

A 1.4 Nybyggnad, bostadshus  30-100 m2 30 290 

48



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

Taxor 2021 
Borgholms Kommun  5 

Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

liten avvikelse 

   101-200 m2 34 950 

   201-350 m2 37 280 

     

A 1.7 Nybyggnad, bostadshus 
utanför planlagt område  30-100 m2 30 290 

   101-200 m2 34 950 

   201-350 m2 37 280 

     

A 1.10 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt 

med teknisk 
samråd 30-100 m2 15 145 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 17 475 

     

A 1.13 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, liten 
avvikelse 

 30-100 m2 20 970 

   101-200 m2 25 630 

   201-350 m2 25 630 

     

A 1.16 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område 

 30-100 m2 20 970 

   101-200 m2 23 300 

   201-350 m2 25 630 

     

A 1.19 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt 

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 10 485 

   101-200 m2 12 815 

   201-350 m2 13 980 

     

A 1.22 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, liten 
avvikelse 

 30-100 m2 13 980 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.25 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område 

 30-100 m2 13 980 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

     

A 1.28 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt 

med teknisk 
samråd 30-100 m2 15 145 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.31 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse 

med teknisk 
samråd 30-100 m2 19 805 

   101-200 m2 20 970 

   201-350 m2 23 300 

     

A 1.34 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område 

med teknisk 
samråd 30-100 m2 19 805 

   101-200 m2 20 970 

   201-350 m2 23 300 

     

A 1.37 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt 

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 8 155 

   101-200 m2 9 320 

   201-350 m2 10 485 

     

A 1.40 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse 

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 12 815 

   101-200 m2 15 145 

   201-350 m2 16 310 

     

A 1.43 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område 

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 12 815 

   101-200 m2 15 145 

   201-350 m2 16 310 

     

 Bygglov, ny byggnad och  
tillbyggnad 0 - 30 m² Planenligt 10 485 

   Liten avvikelse 12 815 

   Utanför planlagt 
område 12 815 

     

 Skärmtak  Ej bygglovsbefriad 3 495 

     

 Fasadändring och/eller 
kulörbyte vid ommålning  Inom planlagt område 4 660 

     

 Ändrad användning  70% av  
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

bygglovsavgiften, 
berörd del 

     

 Tidsbegränsat 
bygglov/säsong  75% av 

bygglovsavgift  

     

 Skylt  Per ärende 3 495 

     

 Mur/plank 0-10 m  3 495 

  11- per påbörjad meter 200 

     

 Bygglov parkeringsplats 
klass 1   6 990 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 0-10 platser  8 155 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 11-30 platser  9 320 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 30- platser  11 650 

     

 Bygglov balkong  Ej bygglovsbefriad 3 495 

     

 Rivningslov/anmälan   5 825 

     

 Förhandsbesked/hus  utanför planlagt 
område 10 485 

     

 Marklov   3 495 

     

 Anmälansärenden    

 Attefall 30m2, 
förråd/garage 

utan teknisk 
samråd  6 990 

 Attefall 30m2, gäststuga utan teknisk 
samråd  6 990 

 Attefall 30m2, 
gäststuga/bostadshus 

med teknisk 
samråd  10 485 

 Attefall, Tillbyggnad 15 
m2, huvudbyggnad 

utan teknisk 
samråd  6 990 

 Attefall, Takkupor max 2 st   5 825 

     

 Eldstäder   2 330 

 Ventilation   2 330 

 Ändring bärande 
konstruktion   3 495 
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

     

 Avvisat ärende   3 495 

 Avslag/återkallat ärende  Aktuellt ärende 
exklusive teknisk del  

  

Tabell 2 Beräkning av faktorbaserad del av taxa 

  

Benämningar av faktorer för beräkning av 
avgifter 

 

HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB "Milliprisbasbelopp", en tusendels 
prisbasbelopp 

N Justeringsfaktor 1.0 

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktorer x mPBB x N. 
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean 
(OPA). Planavgift beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift beräknas efter 
byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean. 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 
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Tabell 3 Objektsfaktor 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Här 
följer de olika tabeller och förklaringar som utgör taxan. 
* I separat ärende, t ex  transformatorbyggnader och liknande. 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter 
dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabellen nedan. 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m²) - BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader - Bruttoarea 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 85 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Mycket enkla byggnader < 49 m²* 2 

  

Tabell 4 Handläggningsfaktor 

Avgift för bygglov = summan av alla tillämpliga HFI x OF x mPBB x N (OF 
enligt tabell 3) 
Se tabell 11 för eventuellt tillkommande avgifter. 

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 

Administration inkl. arkivering 7 

Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller 
kontroll mot givet förhandsbesked 3 
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Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 

Byggnaden Placering, yttre utformning och 
färgsättning Användbarhet och tillgänglighet 7 

Planprövning- liten avvikelse 5 

Lämplighetsprövning/Lokaliseringsprövning 
Utanför detaljplan 8 

Tomten Tomts ordnande inkl. utfart och 
parkering Enkel kontroll av handlingar för 
grundläggning och dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej 
erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och 
högvatten Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning Besiktning (platsbesök) 

7 

  

Tabell 5 Övrigt 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HFl+HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked. 
*Endast HF2 vid invändig installation. 

Objekt OF HF1 HF2 

Bostadshiss - handikapp 
enbostadshus* 2 17 13 

Hiss/ramp 4 17 15 

Nätstation/pumpstation 4 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enligt tabell 1-8 

  

Tabell 6 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = mPBB x HF2 x N 

Åtgärd HF2 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

  

Tabell 7 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N. 

Rivning HF 

350-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

  

54



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

Taxor 2021 
Borgholms Kommun  11 

Tabell 8 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1+ HF2) x mPBB x N 

Åtgärd Beskrivning HF 1 HF 2 Tidersättning 

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod 

1 torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod 

fler än 1 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk 2-4 verk 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraft 5-6 verk 2 500 Antal timmar (minst 1) 

  

Tabell 9 Anläggningar 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, 
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, 
Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana. Avgift = mPBB x (HF1 
+ HF2) x OF x N. 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta < 4 999 m2 60 24 28 

Anläggningens yta 5 000-10 000 
m2 80 24 28 

Anläggningens yta > 10 000 m2 100 24 28 

Upplag/materialgård  Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/bergrum  Antal timmar (minst 1) 

   

Anläggning i vatten   

Brygga, såväl ponton 
som fast anlagd 

för fler än 10/12 
båtar, (annars ej 
bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn/Marina 
för fler än 10/12 
båtar, < 5 000 
m2 

40 24 28 

Småbåtshamn/Marina 
för fler än 10/12 
båtar, > 5 000 
m2 

80 24 28 

Utökning med brygga per brygga 5 24 28 

  

Tabell 10 Tillbyggnad övriga byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked 
Ytterligare intervall se tabell 3. 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 
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Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≥15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 12 17 28 

  

Tabell 11 Underrättelse till berörda sakägare och andra 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM x mPBB x N. 

Kommentar KOM 

Sakägare 1-5 40 

Sakägare 6-9 60 

Sakägare 10- 120 

Kungörelse 80 + faktisk annonskostnad 

Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning 5 + faktisk annonskostnad 

  

Kart- mättaxa 

Beräkning av taxa 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt tabeller nedan. 
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme 
Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgift = mPBB 
x NKF x N (se tabell 2, Bygglovstaxa). 
Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, 
planinformation, höjder och ev. anslutningspunkter. Höjder ingår inte i enkel 
nybyggnadskarta. 
Tabell 1 

Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta 

Enbostadshus/enstaka 
byggnad Oavsett tomtyta 150 100 

Övriga byggnader, tomtyta 0-
1 999 m2 150 100 

Tomtyta 2 000-4 999 m2 250 150 

Tomtyta 5 000-9 999 m2 350 200 

Tomtyta 10 000-14 999 m2 450 250 

Tomtyta större än 14 999 m2 Skälighetsbedömning/nedlagdtid  
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Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta 
ellersärskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområdet 

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av 
nybyggnadskarta 10 10 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 40 40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning 

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning 

Övriga byggnader avser sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar. 
Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 
om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid 
samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, 
korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean 
(BYA+OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av 
en höjdfix. 
Utstakning kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan 
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning 
utförs av annan än miljö- och byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 
kommunen utfört arbetet. 
  

Tabell 2 Avgift för utstakning 

Tabell 2 Avgift för utstakning 
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N. 

Beskrivning UF (Utstakningsfaktor) 

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter) 

1-199 m2 160 

200-499 m2 200 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 280 

2 000-2 999 m2 320 

Större än 3000 m2 360 

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut. 

Tidersättning 

Mindre tillbyggnader <24 m2 70 

Utstakning av detaljpunkter, mätningslinjer och Tidersättning 
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Beskrivning UF (Utstakningsfaktor) 
arbetsfixar 

Grovutstakning Debiteras med 50% av priset för en vanlig 
utstakning. 

Komplementbyggnad 

<80 m2 70 

>80 m2 120 

Övriga byggnader 160 

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 5 

Övrig utstakning 

Plank eller mur 50 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h 

  

Tabell 3 Lägeskontroll 

Tabell 3 Lägeskontroll 
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m². Lägeskontroll 
utförs inte i ärenden 15 m². Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas 
sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Beskrivning Mätningsfaktor (MF) 

Huvudbyggnad nybyggnad (8 punkter) 

0-499 m2 90 

500-999 m2 110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2 170 

Tillägg per punkt utöver 8 2 

Komplementbyggnad - nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter) 

50-199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 8 1 

Tillbyggnader – nybyggnad (8 punkter) 

50-199 m2 40 

200-1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 8 1 

  

Tabell 4 Övriga digitala produkter 

Tabell 4 Övriga digitala kartprodukter 

Beskrivning KF 
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Beskrivning KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 2 000 kr 

Stadsmodell 3D , digital 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

Digitalt ortofoto 

Upplösning (m/pixel) 

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

Karta/ortofoto/flygbild på papper - Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm²) 

0-150 8 

Över 150 12 

Snedbild/fotografi Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid 
utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och 
materialkostnad. 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Digital adressinformation 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 

  

Plantaxa 

Tabell 1 Planbesked och villkorsbesked 

Enkel åtgärd: Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande 
kriterier: 
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 
m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 
Medelstor åtgärd: Men medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller 
samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för 
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stor åtgärd. 
Stor åtgärd: Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande 
kriterier: 
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttorarea eller övriga 
projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad användning till något 
av ovanstående. 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

Tabell 1 Avgift för besked 

Typ av besked Avgift 

Planbesked (enkel åtgärd) 200 mPBB (*N) 

Planbesked (medelstor åtgärd) 300 mPBB (*N) 

Planbesked (stor åtgärd) 400 mPBB(*N) 

Villkorsbesked Tidsersättning (minst 1 tim) 

  

Tabell 2 Planavgifter 

Planavgift  
Planavgift = mPBB x OF x PF x N OF sätts enligt tabell 1 t.o.m 10 000 m². 
Därutöver höjs OF med 1 per 1000 m² 

  Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

Planfaktor (PF) 
Tillbyggnad 

Planfaktor (PF) 
Ändring av 

annan 
anläggning än 

byggnad 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan (PBL) inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder i 
detaljplan 

80 40 40 

Planavgift för enbostadshus Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF Nybyggnad PF 
Tillbyggnad/Än

dring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som 
antagits enligt plan- och bygglagen). Planavgift för detaljplan och 
områdesbestämmelser används endast i de fall planavtal ej tecknats. 
Planavgift används vid nybyggnation inom äldre detaljplaner mellan 87-2011. 
Planavgift = mPBB x OF x 0,5 PF x N (OF enligt tabell 1) Bruttoarea (BTA) 
10 000 m2 ger OF =130 Bruttoarea (BTA) 300 m2 ger OF = 8 
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Objekt PF 

Områdesbestämmelser 25 

Detaljplan (PBL) 50 
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Bilaga 1 - Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- och 

tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendenr Ärendetyp Beskrivning Spec
Start av 

ärende

Bygglov-

prövning
Grannhörande

Expediering 

och 

kungörelse 

Tekniskt 

samråd 
Startbesked

Arbets-

platsbesök
Slutsamråd Slutbesked

Avslut av 

ärende
Summa tid Avgift

A 1.2 Nybyggnad av bostadshus Planenligt 30-100 m2 1 7 0 1 1 1 3 4 1 1 20 23 300

Planenligt 101-200 m2 1 9 0 1 2 1 3 4 2 1 24 27 960

Planenligt 201-350 m2 1 10 0 1 2 1 3 4 2 1 25 29 125

A 1.5 Nybyggnad av bostadshus Liten avvikelse 30-100 m2 1 9 1 2 2 1 3 4 2 1 26 30 290

Liten avvikelse 101-200 m2 1 11 3 2 2 1 3 4 2 1 30 34 950

Liten avviokelse 201-350 m2 1 13 3 2 2 1 3 4 2 1 32 37 280

A 1.8 Nybyggnad av bostadshus Utanför planlagt område 30-100 m2 1 9 1 2 2 1 3 4 2 1 26 30 290

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 11 3 2 2 1 3 4 2 1 30 34 950

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 13 3 2 2 1 3 4 2 1 32 37 280

A 1.11
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 

samråd
Planenligt 30-100 m2 1 3 0 1 1 1 2 2 1 1 13 15 145

Planenligt 101-200 m2 1 4 0 1 1 1 2 2 1 1 14 16 310

Planenligt 201-350 m2 1 5 0 1 1 1 2 2 1 1 15 17 475

A 1.14
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 

samråd
Liten avvikelse 30-100 m2 1 6 1 1 2 1 2 2 1 1 18 20 970

Liten avvikelse 101-200 m2 1 8 1 1 2 1 2 2 1 1 20 23 300

Liten avviokelse 201-350 m2 1 10 1 1 2 1 2 2 1 1 22 25 630

A 1.17
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 

samråd
Utanför planlagt område 30-100 m2 1 6 1 1 2 1 2 2 1 1 18 20 970

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 8 1 1 2 1 2 2 1 1 20 23 300

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 10 1 1 2 1 2 2 1 1 22 25 630

A 1.20
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 

samråd
Planenligt 30-100 m2 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 9 10 485

Planenligt 101-200 m2 1 6 0 1 0 1 0 0 1 1 11 12 815

Planenligt 201-350 m2 1 7 0 1 0 1 0 0 1 1 12 13 980

A 1.23
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 

samråd
Liten avvikelse 30-100 m2 1 6 1 1 0 1 0 0 1 1 12 13 980

Liten avvikelse 101-200 m2 1 8 1 1 0 1 0 0 1 1 14 16 310

Liten avviokelse 201-350 m2 1 10 1 1 0 1 0 0 1 1 16 18 640

A 1.26
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 

samråd
Utanför planlagt område 30-100 m2 1 6 1 1 0 1 0 0 1 1 12 13 980

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 8 1 1 0 1 0 0 1 1 14 16 310

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 10 1 1 0 1 0 0 1 1 16 18 640

A 1.29 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 30-100 m2 1 3 0 1 1 1 2 2 1 1 13 15 145

Planenligt 101-200 m2 1 4 0 1 1 1 2 2 1 1 14 16 310

Planenligt 201-350 m2 1 4 0 1 1 1 3 3 1 1 16 18 640

Teknisk del
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A 1.32 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Liten avvikelse 30-100 m2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 17 19 805

Liten avvikelse 101-200 m2 1 5 2 2 1 1 2 2 1 1 18 20 970

Liten avviokelse 201-350 m2 1 5 2 2 1 1 3 3 1 1 20 23 300

A 1.35 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Utanför planlagt område 30-100 m2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 17 19 805

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 5 2 2 1 1 2 2 1 1 18 20 970

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 5 2 2 1 1 3 3 1 1 20 23 300

A 1.38 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 30-100 m2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 7 8 155

Planenligt 101-200 m2 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 8 9 320

Planenligt 201-350 m2 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 9 10 485

A 1.41 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Liten avvikelse 30-100 m2 1 4 1 2 0 1 0 0 1 1 11 12 815

Liten avvikelse 101-200 m2 1 5 2 2 0 1 0 0 1 1 13 15 145

Liten avviokelse 201-350 m2 1 6 2 2 0 1 0 0 1 1 14 16 310

A 1.44 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Utanför planlagt område 30-100 m2 1 4 1 2 0 1 0 0 1 1 11 12 815

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 5 2 2 0 1 0 0 1 1 13 15 145

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 6 2 2 0 1 0 0 1 1 14 16 310

Bygglov ny + tillbyggnad 0-30 Planenligt 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 10 485

Liten avvikelse 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 815

Utanför planlagt område 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 815

Skärmtak 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Fasadändring, kulörbyte vid ommålning 0,5 2 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 4 4 660

Ändrad användning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 165

Tidsbegränsat bygglov/säsong 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 165

Skylt 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Mur/plank 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Bygglov parkeringsplats klass 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 6 6 990

Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 1 3 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 7 8 155

Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 1 4 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 8 9 320

Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 1 6 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 10 11 650

Bygglov balkong Ej bygglovsbefriad 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495
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Rivningslov/anmälan 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 5 825

Förhandsbesked/hus Utanför detaljplan 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 9 10 485

Marklov 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Anmälansärenden

Attefall 30m2, förråd/garage 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 6 6 990

Attefall 30m2, gäststuga 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 6 6 990

Attefall 30m2, gäststuga/bostadshus Med tekniskt samråd 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 9 10 485

Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 6 6 990

Attefall, Takkupor max 2 st 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 5 825

Eldstäder 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 2 2 330

Ventilation 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 2 2 330

Ändring bärande konstruktion 0,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0,5 3 3 495

Avvisat ärende 0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0,5 3 3 495

Avslag/återkallat ärende
Aktuellt ärende exklusive 

teknisk del
0 0

A 1.88
Ändring, med tekniskt samråd, 70 % av 

bygglovsavgiften berörd del
Planenligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.89 Liten avvikelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.90 Utanför planlagt område 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.91
Ändring, utan tekniskt samråd, 70% av 

bygglovsavgiften berörd del
Planenligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.92 Liten avvikelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.93 Utanför planlagt område 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-22 205   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 205 Dnr 2020/1 BN 
 
Taxa 2021 Ny PBL-taxa 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutanderätt att anta den nya 
bygglovstaxan vid miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts möte 2020-11-05. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en 
förenklad bygglovstaxa inför år 2021. 
Arbetet är omfattande och kommer inte att kunna slutföras till nämndens möte 2020-
10-22. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut, 2020-10-08 §171 

Bedömning 
För att kunna framställa en så rättssäker och korrekt bygglovstaxa som möjligt be-
höver förvaltningen lite mer administrativ tid. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redovisningen och information i ärendet samt finner att det 
finns ett förslag till beslut.   

Skickas till 
Beslutet skickas till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott  
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 178   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 178 Dnr 2020/23 KS 
 
Taxa 2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal 

verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagen. Timtaxan efter höjning enligt 
PKV blir 965 kronor per timme för miljötillsyn och 1081 kronor för livsmedels-
kontroll. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalen-
derår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att använ-
das för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fas-
ta löner och priser. SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kost-
nadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och 
beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för 
löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 
Vid beräkning av timtaxa rekommenderar SKR att PKV för föregående år används 
för att beräkna nästkommande års timtaxa. SKR presenterar en tabell över index i 
oktober varje år och det är denna indextabell som utgör underlag för höjningen.  

Enligt redovisad tabell i oktober 2020 anges ett prisindex om 2,7 % för 2019. För-
slag till timtaxor för år 2021 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 2,7 % ut-
ifrån 2020 års timtaxor på 940 kronor för miljötillsyn och 1053 kronor för livsme-
delskontroll.  

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsme-
delslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och re-
gioners modell (SKR). 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-22 § 206 beslutade att anta taxan som för-
slag till kommunfullmäktige. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 178   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens 2020-10-22 § 206 Taxa 2021 Miljöbalken och Livs-
medellagen. 
Förslag: Taxa 2021 Miljöbalken och Livmsmedelslagen, 2020-10-28. 
Bilaga (Prisindex kommunal verksamhet) till Taxa 2021 Miljöbalken och Livsme-
delslagen, 2020-1-28. 
Förslag: Taxor 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-11-19. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagada yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-22 206

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206 Dnr 2020-000001, 2020-001552 BN

TAXA 2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   anta SKR:s redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höj-
ning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsme-
delslagen. Timtaxan efter höjning enligt PKV blir 965 kr per timme för miljötillsyn och 
1081 kr för livsmedelskontroll.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalen-
derår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s hemsida. Prisindex 
för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid 
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är 
detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns 
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster 
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa re-
kommenderar SKR att PKV för föregående år används för att beräkna nästkomman-
de års timtaxa.  SKR presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är 
denna indextabell som utgör underlag för höjningen.

Enligt redovisad tabell i oktober 2020 anges ett prisindex om 2,7 % för 2019. För-
slag till timtaxor för år 2021 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 2,7 % uti-
från 2020 års timtaxor på 940 kr för miljötillsyn och 1053 kr för livsmedelskontroll.

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsme-
delslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och regi-
oners modell (SKR).

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §176
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
SKR:s prisindex kommunalverksamhet, PKV-2020-10-01

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut.  

Skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige
______________
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Timtaxa enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen 

Förslag till beslut 
Miljöenheten föreslår Miljö- och byggnadsnämnden att anta SKR:s 
redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höjning av 
timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt 
livsmedelslagen. Timtaxan efter höjning enligt PKV blir 965 kr per timme för 
miljötillsyn och 1081 kr för livsmedelskontroll.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje 
kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på 
SKR:s hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas 
för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. 

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas 
kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna 
beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram 
genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet 
viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa rekommenderar 
SKR att PKV för föregående år används för att beräkna nästkommande års 
timtaxa.  SKR presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är 
denna indextabell som utgör underlag för höjningen. 

Enligt redovisad tabell i oktober 2020 anges ett prisindex om 2,7 % för 2019. 
Förslag till timtaxor för år 2021 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 
2,7 % utifrån 2020 års timtaxor på 940 kr för miljötillsyn och 1053 kr för 
livsmedelskontroll. 

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt 
livsmedelslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges 
kommuners och regioners modell (SKR).  
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2020-10-01 PKV

tmp54028 1 (1)

Prisindex kommunal verksamhet Bilaga taxa 2021

PKV Dnr 2020-1552,        B 2020-000001

2019 2020 2021 2022 2023
Personalkostnad* 2,7 2,3 1,8 2,1 2,6
Övrig förbrukning** 2,9 1,5 1,5 1,8 2,1

Prisindex kommunal verksamhet 2,7% 2,1% 1,7% 2,0% 2,5%

 * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Taxor 2021 
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?? 20XX-XX-XX, §XX 
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1.1 Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämndens taxor 2021 baseras på beslut av regeringen samt 
enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) vilka presenteras under hösten 
2020. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 

1.1.1 Plan- och bygglovstaxa 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och 
bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag eller med anledning av EU:s 
förordningar inom Plan- och bygglagens tillämpningsområde eller 
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa 
bestämmelser med tillhörande bilagor (tabell 1-11). 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändringar 
av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 

Allmänna bestämmelser 

12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) ger möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och 
anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar 
eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden 
kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, 
tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I 
ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett 
sådant behövs. 
Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat 
bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig 
anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna. 

Överklagande av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjusteringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Beslut om taxa behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. 
Taxan gäller från och med 1 januari 2021.  
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på miljö- och 
byggnadsnämnden. Beslut om avgift kan fattas av tjänstemän endast efter 
delegation. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Avgiftsbestämning 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ansökan eller, om 
särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är 
utförd. Finner miljö- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta 
eller tjänsteman med delegation för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- 
och byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vid 
tidersättning kan också ersättning för resa utgå. 

Betalning 

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas 
inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i 
förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska 
då ske mot eventuell bygglovavgift. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Varje beslut om debitering förses med en information om hur man överklagar. 
Miljö-och byggnadsnämndens beslut om avgift kan enskilda fall överklagas enligt 
13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge 
in handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag 
han fick del av beslutet. 

Bygglovstaxa 

Beräkning av taxa 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Beloppen i 
tabellerna har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för 
den typ av ärende som åtgärden avser (tabell 1). 
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme 
I de fallen då åtgärden inte återfinns i tabell 1 med fastställda avgifter, beräknas 
avgifterna som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 

74



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

Taxor 2021 
Borgholms Kommun  4 

ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Vid tidersättning tas kostnad för 
administration ut med minst en timme (tabell 2-11). 

Reducerad avgift 

Ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov medför ett nytt 
ärende med tillhörande beslut. Avgift utgår enligt den tabell där åtgärden 
återfinns. Om miljö- och byggnadsnämnden finner att det är motiverat med 
avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %. 
Om nämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, 
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras. 
Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden 
överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Enligt Plan- 
och bygglag (2010:900) 12 kap 8a §. 

Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär att miljö- och byggnadsnämnden ska 
återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven 
tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt 
Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år. 

Ändring av taxa 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i 
denna taxa framtagna fasta avgifter, timavgifter och mPBB. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari månad 2020. Om en sådan 
höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna tiotal kronor, ska avgiften 
avrundas nedåt till närmast tiotal kronor. Övriga ändringar av denna taxa beslutas 
av kommunfullmäktige. 
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Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter 

Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter. 
Ärenden som inte ingår i tabell 1 prissätts enligt tabell 2-11. 

Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

A 1.1 Nybyggnad, bostadshus 
planenligt  30-100 m2 23 300 

   101-200 m2 27 960 

   201-350 m2 29 125 

     

A 1.4 Nybyggnad, bostadshus 
liten avvikelse  30-100 m2 30 290 

   101-200 m2 34 950 

   201-350 m2 37 280 

     

A 1.7 Nybyggnad, bostadshus 
utanför planlagt område  30-100 m2 30 290 

   101-200 m2 34 950 

   201-350 m2 37 280 

     

A 1.10 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 15 145 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 17 475 

     

A 1.13 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, liten 
avvikelse 

 30-100 m2 20 970 

   101-200 m2 25 630 

   201-350 m2 25 630 

     

A 1.16 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område 

 30-100 m2 20 970 

   101-200 m2 23 300 

   201-350 m2 25 630 

     

A 1.19 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 10 485 

   101-200 m2 12 815 

   201-350 m2 13 980 

     

A 1.22 Nybyggnad av  30-100 m2 13 980 
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

komplementbyggnad, liten 
avvikelse 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.25 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område 

 30-100 m2 13 980 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.28 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 15 145 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.31 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 19 805 

   101-200 m2 20 970 

   201-350 m2 23 300 

     

A 1.34 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 19 805 

   101-200 m2 20 970 

   201-350 m2 23 300 

     

A 1.37 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 8 155 

   101-200 m2 9 320 

   201-350 m2 10 485 

     

A 1.40 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 12 815 

   101-200 m2 15 145 

   201-350 m2 16 310 

     

A 1.43 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 12 815 

   101-200 m2 15 145 

   201-350 m2 16 310 

     

 Bygglov, ny byggnad och  
tillbyggnad 0 - 30 m² Planenligt 10 485 
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

   Liten avvikelse 12 815 

   Utanför planlagt 
område 12 815 

     

 Skärmtak  Ej bygglovsbefriad 3 495 

     

 Fasadändring och/eller 
kulörbyte vid ommålning  Inom planlagt område 4 660 

     

 Ändrad användning  
70% av 
bygglovsavgiften, 
berörd del 

 

     

 Tidsbegränsat 
bygglov/säsong  75% av 

bygglovsavgift  

     

 Skylt  Per ärende 3 495 

     

 Mur/plank 0-10 m  3 495 

  11- per påbörjad meter 200 

     

 Bygglov parkeringsplats 
klass 1   6 990 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 0-10 platser  8 155 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 11-30 platser  9 320 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 30- platser  11 650 

     

 Bygglov balkong  Ej bygglovsbefriad 3 495 

     

 Rivningslov/anmälan   5 825 

     

 Förhandsbesked/hus  utanför planlagt 
område 10 485 

     

 Marklov   3 495 

     

 Nätstation/teknikbod/pump
station  0-30 m2 8 155 

     

 Anmälansärenden    
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

 Attefall 30m2, 
förråd/garage 

utan tekniskt 
samråd  6 990 

 Attefall 30m2, gäststuga utan tekniskt 
samråd  6 990 

 Attefall 30m2, 
gäststuga/bostadshus 

med tekniskt 
samråd  10 485 

 Attefall, Tillbyggnad 15 
m2, huvudbyggnad 

utan tekniskt 
samråd  6 990 

 Attefall, Takkupor max 2 st   5 825 

     

 Eldstäder   2 330 

 Ventilation   2 330 

 Ändring bärande 
konstruktion   3 495 

     

 Avvisat ärende   3 495 

 Avslag/återkallat ärende  Aktuellt ärende 
exklusive teknisk del  

  

Tabell 2 Beräkning av faktorbaserad del av taxa 

 Benämningar av faktorer för beräkning av 
avgifter 

 

HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB "Milliprisbasbelopp", en tusendels 
prisbasbelopp 

N Justeringsfaktor 1.0 

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktorer x mPBB x N. 
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean 
(OPA). Planavgift beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift beräknas efter 
byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean. 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
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volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Tabell 3 Objektsfaktor 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Här 
följer de olika tabeller och förklaringar som utgör taxan. 
* I separat ärende, t ex  transformatorbyggnader och liknande. 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter 
dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabellen nedan. 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m²) - BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader - Bruttoarea 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 85 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 
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Area (m²) - BTA + OPA OF 

Mycket enkla byggnader < 49 m²* 2 

  

Tabell 4 Handläggningsfaktor 

Avgift för bygglov = summan av alla tillämpliga HFI x OF x mPBB x N (OF 
enligt tabell 3) 
Se tabell 11 för eventuellt tillkommande avgifter. 

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 

Administration inkl. arkivering 7 

Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller 
kontroll mot givet förhandsbesked 3 

Byggnaden Placering, yttre utformning och 
färgsättning Användbarhet och tillgänglighet 7 

Planprövning- liten avvikelse 5 

Lämplighetsprövning/Lokaliseringsprövning 
Utanför detaljplan 8 

Tomten Tomts ordnande inkl. utfart och 
parkering Enkel kontroll av handlingar för 
grundläggning och dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej 
erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och 
högvatten Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning Besiktning (platsbesök) 

7 

  

Tabell 5 Övrigt 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HFl+HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked. 
*Endast HF2 vid invändig installation. 

Objekt OF HF1 HF2 

Bostadshiss - handikapp 
enbostadshus* 2 17 13 

Hiss/ramp 4 17 15 

Nätstation/pumpstation 4 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enligt tabell 1-8 

  

Tabell 6 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = mPBB x HF2 x N 

Åtgärd HF2 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Stambyte 90 
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Åtgärd HF2 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

  

Tabell 7 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N. 

Rivning HF 

350-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

  

Tabell 8 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1+ HF2) x mPBB x N 

Åtgärd Beskrivning HF 1 HF 2 Tidersättning 

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod 

1 torn 500 Antal timmar (minst 6) 

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod 

fler än 1 700 Antal timmar (minst 6) 

Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 6) 

Vindkraftverk 2-4 verk 1 200 Antal timmar (minst 6) 

Vindkraft 5-6 verk 2 500 Antal timmar (minst 6) 

  

Tabell 9 Anläggningar 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, 
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, 
Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana. Avgift = mPBB x (HF1 
+ HF2) x OF x N. 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta < 4 999 m2 60 24 28 

Anläggningens yta 5 000-10 000 
m2 80 24 28 

Anläggningens yta > 10 000 m2 100 24 28 

Upplag/materialgård  Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/bergrum  Antal timmar (minst 1) 

   

Anläggning i vatten   

Brygga, såväl ponton för fler än 10/12 
båtar, (annars ej 

20 24 28 
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Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

som fast anlagd bygglov) 

Småbåtshamn/Marina 
för fler än 10/12 
båtar, < 5 000 
m2 

40 24 28 

Småbåtshamn/Marina 
för fler än 10/12 
båtar, > 5 000 
m2 

80 24 28 

Utökning med brygga per brygga 5 24 28 

  

Tabell 10 Tillbyggnad övriga byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked 
Ytterligare intervall se tabell 3. 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≥15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 12 17 28 

  

Tabell 11 Underrättelse till berörda sakägare och andra 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM x mPBB x N. 

Kommentar KOM 

Sakägare 1-5 40 

Sakägare 6-9 60 

Sakägare 10- 120 

Kungörelse 80 + faktisk annonskostnad 

Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning 5 + faktisk annonskostnad 

  

Kart- mättaxa 

Beräkning av taxa 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt tabeller nedan. 
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme 
Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgift = mPBB 
x NKF x N (se tabell 2, Bygglovstaxa). 
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Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, 
planinformation, höjder och ev. anslutningspunkter. Höjder ingår inte i enkel 
nybyggnadskarta. 
Tabell 1 

Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta 

Enbostadshus/enstaka 
byggnad Oavsett tomtyta 150 100 

Övriga byggnader, tomtyta 0-
1 999 m2 150 100 

Tomtyta 2 000-4 999 m2 250 150 

Tomtyta 5 000-9 999 m2 350 200 

Tomtyta 10 000-14 999 m2 450 250 

Tomtyta större än 14 999 m2 Skälighetsbedömning/nedlagdtid  

Nybyggnadskarta 
ellersärskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområdet 

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av 
nybyggnadskarta 10 10 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 40 40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning 

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning 

Övriga byggnader avser sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar. 
Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 
om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid 
samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, 
korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean 
(BYA+OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av 
en höjdfix. 
Utstakning kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan 
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning 
utförs av annan än miljö- och byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 
kommunen utfört arbetet. 
  

Tabell 2 Avgift för utstakning 

Tabell 2 Avgift för utstakning 
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N. 

Beskrivning UF (Utstakningsfaktor) 

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter) 
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Beskrivning UF (Utstakningsfaktor) 

1-199 m2 160 

200-499 m2 200 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 280 

2 000-2 999 m2 320 

Större än 3000 m2 360 

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut. 

Tidersättning 

Mindre tillbyggnader <24 m2 70 

Utstakning av detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar Tidersättning 

Grovutstakning Debiteras med 50% av priset för en vanlig 
utstakning. 

Komplementbyggnad 

<80 m2 70 

>80 m2 120 

Övriga byggnader 160 

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 5 

Övrig utstakning 

Plank eller mur 50 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h 

  

Tabell 3 Lägeskontroll 

Tabell 3 Lägeskontroll 
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m². Lägeskontroll 
utförs inte i ärenden 15 m². Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas 
sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Beskrivning Mätningsfaktor (MF) 

Huvudbyggnad nybyggnad (8 punkter) 

0-499 m2 90 

500-999 m2 110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2 170 

Tillägg per punkt utöver 8 2 

Komplementbyggnad - nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter) 
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Beskrivning Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 8 1 

Tillbyggnader – nybyggnad (8 punkter) 

50-199 m2 40 

200-1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 8 1 

  

Tabell 4 Övriga digitala produkter 

Tabell 4 Övriga digitala kartprodukter 

Beskrivning KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 2 000 kr 

Stadsmodell 3D , digital 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

Digitalt ortofoto 

Upplösning (m/pixel) 

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

Karta/ortofoto/flygbild på papper - Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm²) 

0-150 8 

Över 150 12 

Snedbild/fotografi Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid 
utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och 
materialkostnad. 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Digital adressinformation 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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Plantaxa 

Tabell 1 Planbesked och villkorsbesked 

Enkel åtgärd: Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande 
kriterier: 
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 
m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 
Medelstor åtgärd: Men medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller 
samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för 
stor åtgärd. 
Stor åtgärd: Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande 
kriterier: 
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttorarea eller övriga 
projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad användning till något 
av ovanstående. 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

Tabell 1 Avgift för besked 

Typ av besked Avgift 

Planbesked (enkel åtgärd) 200 mPBB (*N) 

Planbesked (medelstor åtgärd) 300 mPBB (*N) 

Planbesked (stor åtgärd) 400 mPBB(*N) 

Villkorsbesked Tidsersättning (minst 1 tim) 

  

Tabell 2 Planavgifter 

Planavgift  
Planavgift = mPBB x OF x PF x N OF sätts enligt tabell 1 t.o.m 10 000 m². 
Därutöver höjs OF med 1 per 1000 m² 

  Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

Planfaktor (PF) 
Tillbyggnad 

Planfaktor (PF) 
Ändring av 

annan 
anläggning än 

byggnad 
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  Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

Planfaktor (PF) 
Tillbyggnad 

Planfaktor (PF) 
Ändring av 

annan 
anläggning än 

byggnad 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan (PBL) inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder i 
detaljplan 

80 40 40 

Planavgift för enbostadshus Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF Nybyggnad PF 
Tillbyggnad/Än

dring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som 
antagits enligt plan- och bygglagen). Planavgift för detaljplan och 
områdesbestämmelser används endast i de fall planavtal ej tecknats. 
Planavgift används vid nybyggnation inom äldre detaljplaner mellan 87-2011. 
Planavgift = mPBB x OF x 0,5 PF x N (OF enligt tabell 1) Bruttoarea (BTA) 
10 000 m2 ger OF =130 Bruttoarea (BTA) 300 m2 ger OF = 8 

Objekt PF 

Områdesbestämmelser 25 

Detaljplan (PBL) 50 

  

1.1.2 Timtaxa enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex över 
kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s 
egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram 
genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till 
ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa rekommenderar SKR att PKV 
för föregående år används för att beräkna nästkommande års timtaxa. SKR 
presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är denna indextabell 
som utgör underlag för höjningen. 
 

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Timtaxa miljö- & 
hälsoskydd 940 kr 965 kr 25 kr 3% 

Timtaxa 
livsmedel 1 053 kr 1 081 kr 28 kr 3% 
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1.1.3 Taxa för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av 
tobaksprodukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och 
kontroll av vissa receptfria läkemedel. 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 
2018:2088) 
2 § Avgiften enligt denna taxa ska betalas till Miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun. Taxan baseras på kommunallagens bestämmelser om 
kostnadstäckning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen. 
3 § Miljöchef får besluta om avgift, nedsättning eller efterskänkning. 
4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober 
månad 2020. 
Avgift för prövning 
5 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. Handläggningen påbörjas först när betalning har skett. 
6 § Vid avslag eller återtagande av ansökan återbetalas inte avgiften. 
Avgift för kunskapsprov 
7 § Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan genomföras. 
Tillsynsavgift för serveringstillstånd 
8 § Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga 
tillsynsavgiften baseras på verksamhetens omsättning av alkoholförsäljning. Till 
grund för detta ligger restaurangrapporten som senast den 1 mars varje år, eller 30 
dagar efter återkallat tillstånd, ska redovisas till kommunen och 
Folkhälsomyndigheten. 
9 § Den fasta tillsynsavgiften omfattar kalenderår. Den fasta delen av 
tillsynsavgiften ska betalas från och med året då beslut om serveringstillstånd har 
fattats. 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften omfattar föregående kalenderårs omsättning 
av alkoholförsäljning. 
10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut eller faktura. Debitering 
sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnande av restaurangrapport. Har 
restaurangrapporten inte inkommit sker två avgiftsbelagda påminnelser på vardera 
1 100 kr och därefter debiteras en avgift som motsvarar högsta avgiftsklassen, dvs 
18 600 kr. 
Tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl samt kontroll av vissa receptfria 
läkemedel 
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11 § Tillsynsavgiften för verksamheter som bedriver tillståndspliktig försäljning 
av tobak samt anmälningspliktig försäljning av folköl och vissa receptfria 
läkemedel utgörs av en fast årlig avgift. Avgiften ska betalas inom den tid som 
anges i beslut eller faktura. 
Avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Servering till allmänheten Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring i 
kronor 

Förändring i 
procent 

A1. Stadigvarande 
serveringstillstånd     

Ny ansökan 
serveringstillstånd enligt 8 
kap 2, 4, 7 §§ 

9 000 kr 9 500 kr 500 kr 6% 

Utökat tillstånd sortiment 
(dryckesslag) 0 kr 1 100 kr 1 100 kr 100% 

Utökat/ändrat tillstånd 
serveringsyta (lokal) 0 kr 3 500 kr 3 500 kr 100% 

Utökat tillstånd serveringstid 
efter normaltid (kl. 01:00) 4 500 kr 4 000 kr -500 kr -11% 

Ändrat tillstånd - Byte av 
delägare /styrelse med 50 % 
eller fler 

9 000 kr 9 500 kr 500 kr 6% 

Ändrat tillstånd - Byte av 
delägare/styrelse mindre än 
50 %, byte av bolagsform 
och i övrigt samma 
omständigheter 

4 500 kr 4 800 kr 300 kr 7% 

Serveringstillstånd för 
gemensamt 
serveringsutrymme per 
sökande 

3 500 kr 3 700 kr 200 kr 6% 

Tillfällig utökning av tillstånd 
(lokal, dryckesslag, tid) max 
en vecka 

2 000 kr 2 100 kr 100 kr 5% 

Ansökan om godkännande 
av lokal för catering, första 
anmälningstillfället 

0 kr 1 100 kr 1 100 kr 100% 

Ansökan om godkännande 
av samma lokal för catering 
vid följande 
anmälningstillfällen 

0 kr 500 kr 500 kr 100% 

Pausservering 0 kr 4 200 kr 4 200 kr 100% 

Provsmakningstillstånd för 
tillverkare/partihandlare 0 kr 8 000 kr 8 000 kr 100% 

Företag med befintligt 
serveringstillstånd i 
kommunen 

0 kr 6 500 kr 6 500 kr 100% 

A2. Tillfälliga 
serveringstillstånd     

Tillfälligt tillstånd, högst tre 
dagar (grundavgift) 4 400 kr 4 400 kr 0 kr 0 % 

Tillfälligt tillstånd över fyra 
dagar (max 10 v) 7 600 kr 8 000 kr 1 000 kr 5% 
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Servering till allmänheten Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring i 
kronor 

Förändring i 
procent 

Upprepade ansökningar 
under samma år och samma 
lokal per tillfälle. Efter att 
grundavgiften erlagts en 
gång och max 5 ggr/år 

0 kr 2 100 kr 2 100 kr 100% 

Provsmakning för 
partihandlare (8 kap 6 § 2p 
AL), 1 dag 

0 kr 3 800 kr 3 800 kr 100% 

Provsmakning för 
partihandlare (8 kap 6 § 2p 
AL), 2 dagar eller fler (max 
10 dagar/år) 

0 kr 6 600 kr 6 600 kr 100% 

Tillfälligt serveringstillstånd i 
gemensamt 
serveringsutrymme (per 
tillståndshavare) upp till tre 
dagar 

0 kr 3 200 kr 3 200 kr 100% 

Tillfälligt gemensamt 
serveringsutrymme (per 
tillståndshavare, max 10 v) 

4 500 kr 4 500 kr 0 kr 0% 

B. Serveringstillstånd till 
slutet sällskap     

B1. Stadigvarande tillstånd     

Nyansökan 9 000 kr 9 500 kr 500 kr 6% 

Utökat tillstånd sortiment 
(dryckesslag) 0kr 1 100 kr 1 100 kr 100% 

Utökat tillstånd serveringsyta 
(lokal) 0 kr 3 500 kr 3 500 kr 100% 

Utökat tillstånd serveringstid 
efter normaltid (kl. 01:00) 0 kr 4 000 kr 4 000 kr 100% 

B2. Tillfälligt tillstånd     

Tillfälligt tillstånd (max 10 
gånger/år) 0 kr 500 500 kr 100% 

C. Kunskapsprov – per 
provtillfälle     

Stadigvarande till 
allmänheten och slutet 
sällskap 

2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Tillfälligt till allmänheten 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Tillfälligt till slutet sällskap 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

D. Avgifter för årlig tillsyn     

D1. Fast avgift     

Ordinarie tillsynsavgift för 
varje serveringsställe med 
normaltid (inkl. 
trafikservering båt) 

1 500 kr 1 700 kr 200 kr 13% 

Tillägg efter normaltid (öppet 
senare än kl. 01:00) 1 800 kr 1 700 kr -100 kr -6% 

För sent inlämnande av 
restaurangrapport/påminnels

1 000 kr 1 100 kr 100 kr 10% 
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Servering till allmänheten Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring i 
kronor 

Förändring i 
procent 

eavgift 

D2. Rörlig avgift (omsättning 
kronor)     

0 - 100 000 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

100 001 – 250 000 3 000 kr 3 200 kr 200 kr 7% 

250 001 – 500 000 5 000 kr 5 200 kr 200 kr 4% 

500 001 – 1 000 000 6 000 kr 6 500 kr 500 kr 8% 

1 0001 – 2 000 000 8 000 kr 8 600 kr 600 kr 8% 

2 000 001 – 3 000 000 10 000 kr 10 600 kr 600 kr 6% 

3 000 001 – 4 000 000 12 000 kr 12 600 kr 600 kr 5% 

4 000 001 – 6 000 000 13 500 kr 14 600 kr 1 100 kr 8% 

6 000 001 – 8 000 000 15 000 kr 16 600 kr 1 600 kr 11% 

Över 8 000 001 0 kr 18 600 kr 18 600 kr 100% 

     

E. Tobak, folköl, vissa 
receptfria läkemedel samt 
e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

    

E1. Tillstånd för försäljning 
av tobak     

Ansökan om tillstånd för 
försäljning av tobak 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0% 

Byte av delägare/styrelse 
med 50 % eller fler 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0% 

Byte av delägare/styrelse 
med mindre än 50 % 2 500 kr 2 500 kr 0 kr 0% 

E2. Tillsynsavgift     

Försäljning av e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare 1 100 kr 1 100 kr 0 kr 0% 

Försäljning av folköl 1 100 kr 1 100 kr 0 kr 0% 

Försäljning av tobak 0 kr 4 500 kr 4 500 kr 100% 

Försäljning av receptfria 
läkemedel 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 0% 

Försäljning av e-cigaretter 
och folköl 1 600 kr 1 600 kr 0 kr 0% 

Försäljning av e-cigaretter 
och receptfria läkemedel 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Försäljning av folköl och 
receptfria läkemedel 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Försäljning av e-cigaretter, 
folköl och receptfria 
läkemedel 

2 200 kr 2 200 kr 0 kr 0% 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 179   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 179 Dnr 2020/23 KS 
 
Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobakspro-
dukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa recept-
fria läkemedel 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta taxa ”Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaks-

produkter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria 
läkemedel.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan för verksamheterna 
och får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timav-
gifterna enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på 
Sveriges kommer och regioners (SKR) hemsida. Prisindex för kommunal verksam-
het är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostna-
dernas utveckling i fasta löner och priser. 

Taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, handlägg-
ning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Taxan är gemensamt framtagen för Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-24 § 176.  
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-09-10 § 151. 
Förslag; Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaksprodukter 
samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria läkemedel, 2020-
10-12. 
Förslag: Taxor 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-11-19. 
Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 176

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 Dnr 2020-000001 BN

Taxa miljö- och byggnadsnämnden 2021

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   ge byggenheten i uppdrag att presentera förslag om ny PBL-taxa till miljö- och 
byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   ge miljöenheten i uppdrag att presentera förslag till taxa enligt Miljöbalken och 
Livsmedelslagen till miljö- och byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   anta taxa ”Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobakspro-
dukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria läkeme-
del. Taxan är gemensamt framtagen för Borgholms kommun och Mörbylånga kom-
mun”

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan för verksamheterna och 
får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifter-
na enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s 
hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommuner-
na som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, handläggning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen 
kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller an-
mälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §151
Tjänsteskrivelse, miljöbalken och livsmedelslagen, 2020-09-03
Tjänsteskrivelse, taxa 2021, tobak, tillsyn alkohol, 2020-08-20

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar miljöchef, byggchef och samordnaren för redovisning och infor-
mation i ärendet samt finner att det finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Beslutet skickas till förvaltningen, miljö- och byggenheten, Borgholms kommun
Beslutet skickas till kommunstyrelsen

______________

23
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-10 51

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr B 2020-000001 BN

Taxor miljö- och byggnadsnämnden 2021

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att byggenheten presenterar sitt 
förslag om ny PBL-taxa till miljö- och byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att miljöenheten presenterar sitt 
förslag till taxa enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen till miljö- och byggnadsnämn-
dens möte i oktober den 22/10. 
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden anta taxa ”Avgifter för serveringstillstånd, 
tillstånd för försäljning av tobaksprodukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och 
kontroll av vissa receptfria läkemedel. Taxan är gemensamt framtagen för Borg-
holms kommun och Mörbylånga kommun”

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan för verksamheterna och 
får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifter-
na enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s 
hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommuner-
na som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, handläggning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen 
kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller an-
mälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, miljöbalken och livsmedelslagen, 2020-09-03
Tjänsteskrivelse, taxa 2021, tobak, tillsyn alkohol, 2020-08-20

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet. Miljö och byggnads-
nämndens arbetsutskott önskar information om hur det ser ut i jämförbara andra 
kommuner på miljö- och byggnadsnämndens möte den 24/9 avseende taxorna.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________

10
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BORGHOLMS KOMMUN 
Datum 
2020-08-20 

 
 

Sida 
2(5) 

Taxa för prövning och tillsyn 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för 
prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel samt ny lag om tobak och liknande produkter 
(LTLP 2018:2088) 
2 § Avgiften enligt denna taxa ska betalas till Miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun. Taxan baseras på kommunallagens bestämmelser om 
kostnadstäckning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen. 
3 § Miljöchef får besluta om avgift, nedsättning eller efterskänkning. 
4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkning är oktober månad 2020. 

Avgift för prövning 
5 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. Handläggningen påbörjas först när betalning har skett. 
6 § Vid avslag eller återtagande av ansökan återbetalas inte avgiften. 

Avgift för kunskapsprov 
7 § Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan 
genomföras. 

Tillsynsavgift för serveringstillstånd 
8 § Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga 
tillsynsavgiften baseras på verksamhetens omsättning av alkoholförsäljning. 
Till grund för detta ligger restaurangrapporten som senast den 1 mars varje 
år, eller 30 dagar efter återkallat tillstånd, ska redovisas till kommunen och 
Folkhälsomyndigheten. 
9 § Den fasta tillsynsavgiften omfattar kalenderår. Den fasta delen av 
tillsynsavgiften ska betalas från och med året då beslut om 
serveringstillstånd har fattats. 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften omfattar föregående kalenderårs 
omsättning av alkoholförsäljning. 
10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut eller faktura. 
Debitering sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnande av 
restaurangrapport. Har restaurangrapporten inte inkommit sker två 
avgiftsbelagda påminnelser på vardera 1 100 kr och därefter debiteras en 
avgift som motsvarar högsta avgiftsklassen, dvs 18 600 kr. 

Tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl samt kontroll av vissa receptfria 
läkemedel 
11 § Tillsynsavgiften för verksamheter som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobak samt anmälningspliktig försäljning av folköl och vissa 
receptfria läkemedel utgörs av en fast årlig avgift. Avgiften ska betalas inom 
den tid som anges i beslut eller faktura. 
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BORGHOLMS KOMMUN 
Datum 
2020-08-20 

 
 

Sida 
3(5) 

 

Avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen 
 

Servering till allmänheten Avgift (kr) 
2021 

A1. Stadigvarande serveringstillstånd 
 

Ny ansökan serveringstillstånd enligt 8 kap 2, 4, 7 §§ 9 500 

Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag) 1 100 

Utökat/ändrat tillstånd serveringsyta (lokal) 3 500 

Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01:00) 4 000 

Ändrat tillstånd - Byte av delägare /styrelse med 50 % eller 
fler 

9 500 

Ändrat tillstånd - Byte av delägare/styrelse mindre än 50 
%, byte av bolagsform och i övrigt samma omständigheter 

4 800 

Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme per 
sökande 

3 700 

Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) max 
en vecka 

2 100 

Ansökan om godkännande av lokal för catering, första 
anmälningstillfället 

1 100 

Ansökan om godkännande av samma lokal för catering vid 
följande anmälningstillfällen 

500 

Pausservering 4 200 

Provsmakningstillstånd för tillverkare/partihandlare 8 000 

Företag med befintligt serveringstillstånd i kommunen 6 500 

A2. Tillfälliga serveringstillstånd  

Tillfälligt tillstånd, högst tre dagar (grundavgift) 4 400 

Tillfälligt tillstånd över fyra dagar (max 10 v) 8 000 

Upprepade ansökningar under samma år och samma lokal 
per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en gång och 
max 5 ggr/år 

2 100 

Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 1 dag 3 800 

Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 2 dagar 
eller fler (max 10 dagar/år) 

6 600 

Tillfälligt serveringstillstånd i gemensamt 
serveringsutrymme (per tillståndshavare) upp till tre dagar 

3 200 

Tillfälligt gemensamt serveringsutrymme (per 
tillståndshavare, max 10 v) 

4 500 
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Datum 
2020-08-20 

 
 

Sida 
4(5) 

B. Serveringstillstånd till slutet sällskap 
 

B1. Stadigvarande tillstånd  

Nyansökan 9 500 

Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag) 1 100 

Utökat tillstånd serveringsyta (lokal) 3 500 

Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01:00) 4 000 

B2. Tillfälligt tillstånd  

Tillfälligt tillstånd (max 10 gånger/år) 500 

C. Kunskapsprov – per provtillfälle 
 

Stadigvarande till allmänheten och slutet sällskap 2 000 

Tillfälligt till allmänheten 2 000 

Tillfälligt till slutet sällskap 500 

D. Avgifter för årlig tillsyn 
 

D1. Fast avgift  

Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe med 
normaltid (inkl. trafikservering båt) 

1 700 

Tillägg efter normaltid (öppet senare än kl. 01:00) 1 700 

För sent inlämnande av 
restaurangrapport/påminnelseavgift 

1 100 

D2. Rörlig avgift (omsättning kronor)  

0 - 100 000 2 000 

100 001 – 250 000 3 200 

250 001 – 500 000 5 200 

500 001 – 1 000 000 6 500 

1 0001 – 2 000 000 8 600 

2 000 001 – 3 000 000 10 600 

3 000 001 – 4 000 000 12 600 

4 000 001 – 6 000 000 14 600 

6 000 001 – 8 000 000 16 600 

Över 8 000 001 18 600 
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BORGHOLMS KOMMUN 
Datum 
2020-08-20 

 
 

Sida 
5(5) 

E. Tobak, folköl, vissa receptfria läkemedel samt 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

 

 E1. Tillstånd för försäljning av tobak  

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 5 000 

Byte av delägare/styrelse med 50 % eller fler 5 000 

Byte av delägare/styrelse med mindre än 50 % 2 500 

E2. Tillsynsavgift  

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 100 

Försäljning av folköl 1 100 

Försäljning av tobak 4 500 

Försäljning av receptfria läkemedel 1 500 

Försäljning av e-cigaretter och folköl 1 600 

Försäljning av e-cigaretter och receptfria läkemedel 2 000 

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 2 000 

Försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel 2 200 

 

Administrativ avgift    250 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Taxor 2021 
 

2021 

?? 20XX-XX-XX, §XX 
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1.1 Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämndens taxor 2021 baseras på beslut av regeringen samt 
enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) vilka presenteras under hösten 
2020. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 

1.1.1 Plan- och bygglovstaxa 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och 
bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag eller med anledning av EU:s 
förordningar inom Plan- och bygglagens tillämpningsområde eller 
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa 
bestämmelser med tillhörande bilagor (tabell 1-11). 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändringar 
av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 

Allmänna bestämmelser 

12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) ger möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och 
anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar 
eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden 
kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, 
tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I 
ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett 
sådant behövs. 
Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat 
bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig 
anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna. 

Överklagande av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjusteringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Beslut om taxa behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. 
Taxan gäller från och med 1 januari 2021.  
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på miljö- och 
byggnadsnämnden. Beslut om avgift kan fattas av tjänstemän endast efter 
delegation. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Avgiftsbestämning 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ansökan eller, om 
särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är 
utförd. Finner miljö- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta 
eller tjänsteman med delegation för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- 
och byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vid 
tidersättning kan också ersättning för resa utgå. 

Betalning 

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas 
inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i 
förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska 
då ske mot eventuell bygglovavgift. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Varje beslut om debitering förses med en information om hur man överklagar. 
Miljö-och byggnadsnämndens beslut om avgift kan enskilda fall överklagas enligt 
13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge 
in handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag 
han fick del av beslutet. 

Bygglovstaxa 

Beräkning av taxa 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Beloppen i 
tabellerna har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för 
den typ av ärende som åtgärden avser (tabell 1). 
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme 
I de fallen då åtgärden inte återfinns i tabell 1 med fastställda avgifter, beräknas 
avgifterna som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 
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ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Vid tidersättning tas kostnad för 
administration ut med minst en timme (tabell 2-11). 

Reducerad avgift 

Ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov medför ett nytt 
ärende med tillhörande beslut. Avgift utgår enligt den tabell där åtgärden 
återfinns. Om miljö- och byggnadsnämnden finner att det är motiverat med 
avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %. 
Om nämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, 
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras. 
Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden 
överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Enligt Plan- 
och bygglag (2010:900) 12 kap 8a §. 

Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär att miljö- och byggnadsnämnden ska 
återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven 
tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt 
Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år. 

Ändring av taxa 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i 
denna taxa framtagna fasta avgifter, timavgifter och mPBB. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari månad 2020. Om en sådan 
höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna tiotal kronor, ska avgiften 
avrundas nedåt till närmast tiotal kronor. Övriga ändringar av denna taxa beslutas 
av kommunfullmäktige. 
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Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter 

Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter. 
Ärenden som inte ingår i tabell 1 prissätts enligt tabell 2-11. 

Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

A 1.1 Nybyggnad, bostadshus 
planenligt  30-100 m2 23 300 

   101-200 m2 27 960 

   201-350 m2 29 125 

     

A 1.4 Nybyggnad, bostadshus 
liten avvikelse  30-100 m2 30 290 

   101-200 m2 34 950 

   201-350 m2 37 280 

     

A 1.7 Nybyggnad, bostadshus 
utanför planlagt område  30-100 m2 30 290 

   101-200 m2 34 950 

   201-350 m2 37 280 

     

A 1.10 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 15 145 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 17 475 

     

A 1.13 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, liten 
avvikelse 

 30-100 m2 20 970 

   101-200 m2 25 630 

   201-350 m2 25 630 

     

A 1.16 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område 

 30-100 m2 20 970 

   101-200 m2 23 300 

   201-350 m2 25 630 

     

A 1.19 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 10 485 

   101-200 m2 12 815 

   201-350 m2 13 980 

     

A 1.22 Nybyggnad av  30-100 m2 13 980 
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

komplementbyggnad, liten 
avvikelse 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.25 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område 

 30-100 m2 13 980 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.28 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 15 145 

   101-200 m2 16 310 

   201-350 m2 18 640 

     

A 1.31 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 19 805 

   101-200 m2 20 970 

   201-350 m2 23 300 

     

A 1.34 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område 

med tekniskt 
samråd 30-100 m2 19 805 

   101-200 m2 20 970 

   201-350 m2 23 300 

     

A 1.37 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 8 155 

   101-200 m2 9 320 

   201-350 m2 10 485 

     

A 1.40 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 12 815 

   101-200 m2 15 145 

   201-350 m2 16 310 

     

A 1.43 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område 

utan tekniskt 
samråd 30-100 m2 12 815 

   101-200 m2 15 145 

   201-350 m2 16 310 

     

 Bygglov, ny byggnad och  
tillbyggnad 0 - 30 m² Planenligt 10 485 
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

   Liten avvikelse 12 815 

   Utanför planlagt 
område 12 815 

     

 Skärmtak  Ej bygglovsbefriad 3 495 

     

 Fasadändring och/eller 
kulörbyte vid ommålning  Inom planlagt område 4 660 

     

 Ändrad användning  
70% av 
bygglovsavgiften, 
berörd del 

 

     

 Tidsbegränsat 
bygglov/säsong  75% av 

bygglovsavgift  

     

 Skylt  Per ärende 3 495 

     

 Mur/plank 0-10 m  3 495 

  11- per påbörjad meter 200 

     

 Bygglov parkeringsplats 
klass 1   6 990 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 0-10 platser  8 155 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 11-30 platser  9 320 

 Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 30- platser  11 650 

     

 Bygglov balkong  Ej bygglovsbefriad 3 495 

     

 Rivningslov/anmälan   5 825 

     

 Förhandsbesked/hus  utanför planlagt 
område 10 485 

     

 Marklov   3 495 

     

 Nätstation/teknikbod/pump
station  0-30 m2 8 155 

     

 Anmälansärenden    
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Ärend
enr 

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa 

 Attefall 30m2, 
förråd/garage 

utan tekniskt 
samråd  6 990 

 Attefall 30m2, gäststuga utan tekniskt 
samråd  6 990 

 Attefall 30m2, 
gäststuga/bostadshus 

med tekniskt 
samråd  10 485 

 Attefall, Tillbyggnad 15 
m2, huvudbyggnad 

utan tekniskt 
samråd  6 990 

 Attefall, Takkupor max 2 st   5 825 

     

 Eldstäder   2 330 

 Ventilation   2 330 

 Ändring bärande 
konstruktion   3 495 

     

 Avvisat ärende   3 495 

 Avslag/återkallat ärende  Aktuellt ärende 
exklusive teknisk del  

  

Tabell 2 Beräkning av faktorbaserad del av taxa 

 Benämningar av faktorer för beräkning av 
avgifter 

 

HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB "Milliprisbasbelopp", en tusendels 
prisbasbelopp 

N Justeringsfaktor 1.0 

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktorer x mPBB x N. 
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean 
(OPA). Planavgift beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift beräknas efter 
byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean. 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
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volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Tabell 3 Objektsfaktor 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Här 
följer de olika tabeller och förklaringar som utgör taxan. 
* I separat ärende, t ex  transformatorbyggnader och liknande. 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter 
dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabellen nedan. 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m²) - BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader - Bruttoarea 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 85 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 
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Area (m²) - BTA + OPA OF 

Mycket enkla byggnader < 49 m²* 2 

  

Tabell 4 Handläggningsfaktor 

Avgift för bygglov = summan av alla tillämpliga HFI x OF x mPBB x N (OF 
enligt tabell 3) 
Se tabell 11 för eventuellt tillkommande avgifter. 

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 

Administration inkl. arkivering 7 

Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller 
kontroll mot givet förhandsbesked 3 

Byggnaden Placering, yttre utformning och 
färgsättning Användbarhet och tillgänglighet 7 

Planprövning- liten avvikelse 5 

Lämplighetsprövning/Lokaliseringsprövning 
Utanför detaljplan 8 

Tomten Tomts ordnande inkl. utfart och 
parkering Enkel kontroll av handlingar för 
grundläggning och dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej 
erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och 
högvatten Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning Besiktning (platsbesök) 

7 

  

Tabell 5 Övrigt 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HFl+HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked. 
*Endast HF2 vid invändig installation. 

Objekt OF HF1 HF2 

Bostadshiss - handikapp 
enbostadshus* 2 17 13 

Hiss/ramp 4 17 15 

Nätstation/pumpstation 4 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enligt tabell 1-8 

  

Tabell 6 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = mPBB x HF2 x N 

Åtgärd HF2 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Stambyte 90 
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Åtgärd HF2 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

  

Tabell 7 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N. 

Rivning HF 

350-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

  

Tabell 8 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1+ HF2) x mPBB x N 

Åtgärd Beskrivning HF 1 HF 2 Tidersättning 

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod 

1 torn 500 Antal timmar (minst 6) 

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod 

fler än 1 700 Antal timmar (minst 6) 

Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 6) 

Vindkraftverk 2-4 verk 1 200 Antal timmar (minst 6) 

Vindkraft 5-6 verk 2 500 Antal timmar (minst 6) 

  

Tabell 9 Anläggningar 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, 
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, 
Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana. Avgift = mPBB x (HF1 
+ HF2) x OF x N. 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta < 4 999 m2 60 24 28 

Anläggningens yta 5 000-10 000 
m2 80 24 28 

Anläggningens yta > 10 000 m2 100 24 28 

Upplag/materialgård  Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/bergrum  Antal timmar (minst 1) 

   

Anläggning i vatten   

Brygga, såväl ponton för fler än 10/12 
båtar, (annars ej 

20 24 28 
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Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

som fast anlagd bygglov) 

Småbåtshamn/Marina 
för fler än 10/12 
båtar, < 5 000 
m2 

40 24 28 

Småbåtshamn/Marina 
för fler än 10/12 
båtar, > 5 000 
m2 

80 24 28 

Utökning med brygga per brygga 5 24 28 

  

Tabell 10 Tillbyggnad övriga byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked 
Ytterligare intervall se tabell 3. 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≥15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 12 17 28 

  

Tabell 11 Underrättelse till berörda sakägare och andra 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM x mPBB x N. 

Kommentar KOM 

Sakägare 1-5 40 

Sakägare 6-9 60 

Sakägare 10- 120 

Kungörelse 80 + faktisk annonskostnad 

Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning 5 + faktisk annonskostnad 

  

Kart- mättaxa 

Beräkning av taxa 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt tabeller nedan. 
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme 
Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgift = mPBB 
x NKF x N (se tabell 2, Bygglovstaxa). 
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Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, 
planinformation, höjder och ev. anslutningspunkter. Höjder ingår inte i enkel 
nybyggnadskarta. 
Tabell 1 

Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta 

Enbostadshus/enstaka 
byggnad Oavsett tomtyta 150 100 

Övriga byggnader, tomtyta 0-
1 999 m2 150 100 

Tomtyta 2 000-4 999 m2 250 150 

Tomtyta 5 000-9 999 m2 350 200 

Tomtyta 10 000-14 999 m2 450 250 

Tomtyta större än 14 999 m2 Skälighetsbedömning/nedlagdtid  

Nybyggnadskarta 
ellersärskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområdet 

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av 
nybyggnadskarta 10 10 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 40 40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning 

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning 

Övriga byggnader avser sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar. 
Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 
om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid 
samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, 
korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean 
(BYA+OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av 
en höjdfix. 
Utstakning kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan 
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning 
utförs av annan än miljö- och byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 
kommunen utfört arbetet. 
  

Tabell 2 Avgift för utstakning 

Tabell 2 Avgift för utstakning 
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N. 

Beskrivning UF (Utstakningsfaktor) 

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter) 
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Beskrivning UF (Utstakningsfaktor) 

1-199 m2 160 

200-499 m2 200 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 280 

2 000-2 999 m2 320 

Större än 3000 m2 360 

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut. 

Tidersättning 

Mindre tillbyggnader <24 m2 70 

Utstakning av detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar Tidersättning 

Grovutstakning Debiteras med 50% av priset för en vanlig 
utstakning. 

Komplementbyggnad 

<80 m2 70 

>80 m2 120 

Övriga byggnader 160 

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 5 

Övrig utstakning 

Plank eller mur 50 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h 

  

Tabell 3 Lägeskontroll 

Tabell 3 Lägeskontroll 
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m². Lägeskontroll 
utförs inte i ärenden 15 m². Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas 
sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Beskrivning Mätningsfaktor (MF) 

Huvudbyggnad nybyggnad (8 punkter) 

0-499 m2 90 

500-999 m2 110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2 170 

Tillägg per punkt utöver 8 2 

Komplementbyggnad - nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter) 
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Beskrivning Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 8 1 

Tillbyggnader – nybyggnad (8 punkter) 

50-199 m2 40 

200-1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 8 1 

  

Tabell 4 Övriga digitala produkter 

Tabell 4 Övriga digitala kartprodukter 

Beskrivning KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 2 000 kr 

Stadsmodell 3D , digital 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

Digitalt ortofoto 

Upplösning (m/pixel) 

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

Karta/ortofoto/flygbild på papper - Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm²) 

0-150 8 

Över 150 12 

Snedbild/fotografi Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid 
utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och 
materialkostnad. 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Digital adressinformation 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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Plantaxa 

Tabell 1 Planbesked och villkorsbesked 

Enkel åtgärd: Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande 
kriterier: 
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 
m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 
Medelstor åtgärd: Men medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller 
samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för 
stor åtgärd. 
Stor åtgärd: Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande 
kriterier: 
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttorarea eller övriga 
projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad användning till något 
av ovanstående. 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

Tabell 1 Avgift för besked 

Typ av besked Avgift 

Planbesked (enkel åtgärd) 200 mPBB (*N) 

Planbesked (medelstor åtgärd) 300 mPBB (*N) 

Planbesked (stor åtgärd) 400 mPBB(*N) 

Villkorsbesked Tidsersättning (minst 1 tim) 

  

Tabell 2 Planavgifter 

Planavgift  
Planavgift = mPBB x OF x PF x N OF sätts enligt tabell 1 t.o.m 10 000 m². 
Därutöver höjs OF med 1 per 1000 m² 

  Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

Planfaktor (PF) 
Tillbyggnad 

Planfaktor (PF) 
Ändring av 

annan 
anläggning än 

byggnad 
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  Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

Planfaktor (PF) 
Tillbyggnad 

Planfaktor (PF) 
Ändring av 

annan 
anläggning än 

byggnad 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan (PBL) inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder i 
detaljplan 

80 40 40 

Planavgift för enbostadshus Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF Nybyggnad PF 
Tillbyggnad/Än

dring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som 
antagits enligt plan- och bygglagen). Planavgift för detaljplan och 
områdesbestämmelser används endast i de fall planavtal ej tecknats. 
Planavgift används vid nybyggnation inom äldre detaljplaner mellan 87-2011. 
Planavgift = mPBB x OF x 0,5 PF x N (OF enligt tabell 1) Bruttoarea (BTA) 
10 000 m2 ger OF =130 Bruttoarea (BTA) 300 m2 ger OF = 8 

Objekt PF 

Områdesbestämmelser 25 

Detaljplan (PBL) 50 

  

1.1.2 Timtaxa enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex över 
kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s 
egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram 
genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till 
ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa rekommenderar SKR att PKV 
för föregående år används för att beräkna nästkommande års timtaxa. SKR 
presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är denna indextabell 
som utgör underlag för höjningen. 
 

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Timtaxa miljö- & 
hälsoskydd 940 kr 965 kr 25 kr 3% 

Timtaxa 
livsmedel 1 053 kr 1 081 kr 28 kr 3% 
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1.1.3 Taxa för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av 
tobaksprodukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och 
kontroll av vissa receptfria läkemedel. 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 
2018:2088) 
2 § Avgiften enligt denna taxa ska betalas till Miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun. Taxan baseras på kommunallagens bestämmelser om 
kostnadstäckning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen. 
3 § Miljöchef får besluta om avgift, nedsättning eller efterskänkning. 
4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober 
månad 2020. 
Avgift för prövning 
5 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. Handläggningen påbörjas först när betalning har skett. 
6 § Vid avslag eller återtagande av ansökan återbetalas inte avgiften. 
Avgift för kunskapsprov 
7 § Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan genomföras. 
Tillsynsavgift för serveringstillstånd 
8 § Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga 
tillsynsavgiften baseras på verksamhetens omsättning av alkoholförsäljning. Till 
grund för detta ligger restaurangrapporten som senast den 1 mars varje år, eller 30 
dagar efter återkallat tillstånd, ska redovisas till kommunen och 
Folkhälsomyndigheten. 
9 § Den fasta tillsynsavgiften omfattar kalenderår. Den fasta delen av 
tillsynsavgiften ska betalas från och med året då beslut om serveringstillstånd har 
fattats. 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften omfattar föregående kalenderårs omsättning 
av alkoholförsäljning. 
10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut eller faktura. Debitering 
sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnande av restaurangrapport. Har 
restaurangrapporten inte inkommit sker två avgiftsbelagda påminnelser på vardera 
1 100 kr och därefter debiteras en avgift som motsvarar högsta avgiftsklassen, dvs 
18 600 kr. 
Tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl samt kontroll av vissa receptfria 
läkemedel 
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11 § Tillsynsavgiften för verksamheter som bedriver tillståndspliktig försäljning 
av tobak samt anmälningspliktig försäljning av folköl och vissa receptfria 
läkemedel utgörs av en fast årlig avgift. Avgiften ska betalas inom den tid som 
anges i beslut eller faktura. 
Avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Servering till allmänheten Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring i 
kronor 

Förändring i 
procent 

A1. Stadigvarande 
serveringstillstånd     

Ny ansökan 
serveringstillstånd enligt 8 
kap 2, 4, 7 §§ 

9 000 kr 9 500 kr 500 kr 6% 

Utökat tillstånd sortiment 
(dryckesslag) 0 kr 1 100 kr 1 100 kr 100% 

Utökat/ändrat tillstånd 
serveringsyta (lokal) 0 kr 3 500 kr 3 500 kr 100% 

Utökat tillstånd serveringstid 
efter normaltid (kl. 01:00) 4 500 kr 4 000 kr -500 kr -11% 

Ändrat tillstånd - Byte av 
delägare /styrelse med 50 % 
eller fler 

9 000 kr 9 500 kr 500 kr 6% 

Ändrat tillstånd - Byte av 
delägare/styrelse mindre än 
50 %, byte av bolagsform 
och i övrigt samma 
omständigheter 

4 500 kr 4 800 kr 300 kr 7% 

Serveringstillstånd för 
gemensamt 
serveringsutrymme per 
sökande 

3 500 kr 3 700 kr 200 kr 6% 

Tillfällig utökning av tillstånd 
(lokal, dryckesslag, tid) max 
en vecka 

2 000 kr 2 100 kr 100 kr 5% 

Ansökan om godkännande 
av lokal för catering, första 
anmälningstillfället 

0 kr 1 100 kr 1 100 kr 100% 

Ansökan om godkännande 
av samma lokal för catering 
vid följande 
anmälningstillfällen 

0 kr 500 kr 500 kr 100% 

Pausservering 0 kr 4 200 kr 4 200 kr 100% 

Provsmakningstillstånd för 
tillverkare/partihandlare 0 kr 8 000 kr 8 000 kr 100% 

Företag med befintligt 
serveringstillstånd i 
kommunen 

0 kr 6 500 kr 6 500 kr 100% 

A2. Tillfälliga 
serveringstillstånd     

Tillfälligt tillstånd, högst tre 
dagar (grundavgift) 4 400 kr 4 400 kr 0 kr 0 % 

Tillfälligt tillstånd över fyra 
dagar (max 10 v) 7 600 kr 8 000 kr 1 000 kr 5% 
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Servering till allmänheten Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring i 
kronor 

Förändring i 
procent 

Upprepade ansökningar 
under samma år och samma 
lokal per tillfälle. Efter att 
grundavgiften erlagts en 
gång och max 5 ggr/år 

0 kr 2 100 kr 2 100 kr 100% 

Provsmakning för 
partihandlare (8 kap 6 § 2p 
AL), 1 dag 

0 kr 3 800 kr 3 800 kr 100% 

Provsmakning för 
partihandlare (8 kap 6 § 2p 
AL), 2 dagar eller fler (max 
10 dagar/år) 

0 kr 6 600 kr 6 600 kr 100% 

Tillfälligt serveringstillstånd i 
gemensamt 
serveringsutrymme (per 
tillståndshavare) upp till tre 
dagar 

0 kr 3 200 kr 3 200 kr 100% 

Tillfälligt gemensamt 
serveringsutrymme (per 
tillståndshavare, max 10 v) 

4 500 kr 4 500 kr 0 kr 0% 

B. Serveringstillstånd till 
slutet sällskap     

B1. Stadigvarande tillstånd     

Nyansökan 9 000 kr 9 500 kr 500 kr 6% 

Utökat tillstånd sortiment 
(dryckesslag) 0kr 1 100 kr 1 100 kr 100% 

Utökat tillstånd serveringsyta 
(lokal) 0 kr 3 500 kr 3 500 kr 100% 

Utökat tillstånd serveringstid 
efter normaltid (kl. 01:00) 0 kr 4 000 kr 4 000 kr 100% 

B2. Tillfälligt tillstånd     

Tillfälligt tillstånd (max 10 
gånger/år) 0 kr 500 500 kr 100% 

C. Kunskapsprov – per 
provtillfälle     

Stadigvarande till 
allmänheten och slutet 
sällskap 

2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Tillfälligt till allmänheten 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Tillfälligt till slutet sällskap 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

D. Avgifter för årlig tillsyn     

D1. Fast avgift     

Ordinarie tillsynsavgift för 
varje serveringsställe med 
normaltid (inkl. 
trafikservering båt) 

1 500 kr 1 700 kr 200 kr 13% 

Tillägg efter normaltid (öppet 
senare än kl. 01:00) 1 800 kr 1 700 kr -100 kr -6% 

För sent inlämnande av 
restaurangrapport/påminnels

1 000 kr 1 100 kr 100 kr 10% 
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Servering till allmänheten Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring i 
kronor 

Förändring i 
procent 

eavgift 

D2. Rörlig avgift (omsättning 
kronor)     

0 - 100 000 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

100 001 – 250 000 3 000 kr 3 200 kr 200 kr 7% 

250 001 – 500 000 5 000 kr 5 200 kr 200 kr 4% 

500 001 – 1 000 000 6 000 kr 6 500 kr 500 kr 8% 

1 0001 – 2 000 000 8 000 kr 8 600 kr 600 kr 8% 

2 000 001 – 3 000 000 10 000 kr 10 600 kr 600 kr 6% 

3 000 001 – 4 000 000 12 000 kr 12 600 kr 600 kr 5% 

4 000 001 – 6 000 000 13 500 kr 14 600 kr 1 100 kr 8% 

6 000 001 – 8 000 000 15 000 kr 16 600 kr 1 600 kr 11% 

Över 8 000 001 0 kr 18 600 kr 18 600 kr 100% 

     

E. Tobak, folköl, vissa 
receptfria läkemedel samt 
e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

    

E1. Tillstånd för försäljning 
av tobak     

Ansökan om tillstånd för 
försäljning av tobak 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0% 

Byte av delägare/styrelse 
med 50 % eller fler 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0% 

Byte av delägare/styrelse 
med mindre än 50 % 2 500 kr 2 500 kr 0 kr 0% 

E2. Tillsynsavgift     

Försäljning av e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare 1 100 kr 1 100 kr 0 kr 0% 

Försäljning av folköl 1 100 kr 1 100 kr 0 kr 0% 

Försäljning av tobak 0 kr 4 500 kr 4 500 kr 100% 

Försäljning av receptfria 
läkemedel 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 0% 

Försäljning av e-cigaretter 
och folköl 1 600 kr 1 600 kr 0 kr 0% 

Försäljning av e-cigaretter 
och receptfria läkemedel 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Försäljning av folköl och 
receptfria läkemedel 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Försäljning av e-cigaretter, 
folköl och receptfria 
läkemedel 

2 200 kr 2 200 kr 0 kr 0% 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 180   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 180 Dnr 2020/190 KS 
 
VA-taxa 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta VA-taxa för år 2021 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna 
påverkas av höjningen gällande brukningsavgifterna.  

Typkunders påverkan 
Förändringen av VA-taxan innebär att de fasta och rörliga brukningsavgif-
terna ökar med 4,5 % till 2021. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade 
under samma period. 

Påverkan på ett Typhus A som enligt Nils Holgersson rapporten är en villa 
med alla vattentjänster och 150 kubikmeter förbrukning per år blir 35,87 
kronor per månad inklusive mervärdesskatt. 

Typhus B som enligt samma rapport är ett flerbostadshus med 15 lägenhe-
ter och 2000 kubikmeter förbrukning per år påverkas med 20,58 kronor per 
månad och lägenhet inklusive mervärdesskatt. 

I övrigt påverkas fastigheter och verksamheter enligt följande: 

Villa med 80 kubikmeter förbrukning vatten och spill 26,24 kronor per må-
nad inklusive mervärdesskatt. 

Camping med 5000 kubikmeter förbrukning vatten och spill 788,60 kronor 
per månad exklusive mervärdesskatt. 

Lantbruk med 10 000 kubikmeter förbrukning vatten 603,91 kronor per må-
nad exklusive mervärdesskatt. 

Kommande investeringar 
VA verksamheten planerar att genomföra investeringar på cirka 80–100 mil-
joner per år mellan 2021–2024 där de stora posterna är utbyggnaden till 
Kårehamn, Byxelkrok samt investeringar i de befintliga anläggningarna för 
att säkerställa framtida utmaningar samt lag-och myndighetskrav. 

Kommande prisförändringar 
Enligt Borgholm Energis affärsplan kommer VA-taxan gällande bruknings-
avgifterna att öka med cirka 3,3 % per år mellan 2022–2024. 

Beslutsunderlag 
Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 72 VA-taxa 2021. 
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 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 180   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Förslag till VA-taxa 2021, 2020-10-27. 
Jämförelse va-taxa 2020-2021 bilaga till tjänsteskrivelse Borgholm 
Energi reviderad 2020-10-19, 2020-10-27.. 
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi reviderad 2020-10-19 - VA-taxa 
2021, 2020-11-02. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 230 VA-taxa 2021. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) och yrkar bifall till Borg-
holm Energis styrelses förslag. 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Borgholm Energis styrelses förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi AB  
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-03 230   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 230 Dnr 2020/190 KS 
 
VA-taxa 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta VA-taxa för år 2021 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna 
påverkas av höjningen gällande brukningsavgifterna.  

Typkunders påverkan 
Förändringen av VA-taxan innebär att de fasta och rörliga brukningsavgif-
terna ökar med 4,5 % till 2021. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade 
under samma period. 

Påverkan på ett Typhus A som enligt Nils Holgersson rapporten är en villa 
med alla vattentjänster och 150 kubikmeter förbrukning per år blir 35,87 
kronor per månad inklusive mervärdesskatt. 

Typhus B som enligt samma rapport är ett flerbostadshus med 15 lägenhe-
ter och 2000 kubikmeter förbrukning per år påverkas med 20,58 kronor per 
månad och lägenhet inklusive mervärdesskatt. 

I övrigt påverkas fastigheter och verksamheter enligt följande: 

Villa med 80 kubikmeter förbrukning vatten och spill 26,24 kronor per må-
nad inklusive mervärdesskatt. 

Camping med 5000 kubikmeter förbrukning vatten och spill 788,60 kronor 
per månad exklusive mervärdesskatt. 

Lantbruk med 10 000 kubikmeter förbrukning vatten 603,91 kronor per må-
nad exklusive mervärdesskatt. 

Kommande investeringar 
VA verksamheten planerar att genomföra investeringar på cirka 80–100 mil-
joner per år mellan 2021–2024 där de stora posterna är utbyggnaden till 
Kårehamn, Byxelkrok samt investeringar i de befintliga anläggningarna för 
att säkerställa framtida utmaningar samt lag-och myndighetskrav. 

Kommande prisförändringar 
Enligt Borgholm Energis affärsplan kommer VA-taxan gällande bruknings-
avgifterna att öka med cirka 3,3 % per år mellan 2022–2024. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-03 230   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 72 VA-taxa 2021. 
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi reviderad 2020-10-19 - VA-taxa 
2021. 
Förslag till VA-taxa 2021. 
Jämförelse va-taxa 2020-2021 bilaga till tjänsteskrivelse Borgholm 
Energi reviderad 2020-10-19. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi AB  
______________ 
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Sammanträdesprotokoll 

 BORGHOLM ENERGI  
 
Sammanträdesdatum  
2020-10-21 Paragraf 2020-10-21 72  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 72 Dnr 2020/65 BELNAB 
 

VA-taxa 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

att  godkänna förslag till VA-taxa 2021 

att   översända VA-taxa 2021 för antagande till kommunfullmäktige i Borgholms     
kommun 

Ärendebeskrivning 

Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna påverkas 
av höjningen gällande brukningsavgifterna.  

Styrelsen vill även se Nulägesjämförelse av VA-taxa mellan kommunerna i Kalmar 
län (Nils Holgersson), vilket bifogas till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till VA-taxa 2021 
 Jämförelse typhus VA-taxa 2020 – 2021 
 Nulägesjämförelse av VA-taxa mellan kommunerna i Kalmar län (Nils 

Holgersson) 

Skickas till 

Torgny Färm, chef VA Ledningsnät 
Jonas Svensson, ekonomichef 
Markus Wertwein Ros, VD 
Kommunfullmäktige 
 
_________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-10-07 2020/ 
     

 
Handläggare 
Torgny Färm 
Chef Ledningsnät VA och Elnät 

 

 
 

Postadress 
Box 55, 387 21 
Borgholm 

 

Besöksadress 
Badhusgatan 4 
387 21 Borgholm 

 

Telefon 
0485-883 00 

 

E-post 
info@borgholmenergi.se 

 

Hemsida 
borgholmenergi.se 

 

Till Styrelsen Borgholm Energi AB 
 

VA-taxa 2021 
 
Förslag till beslut 
Att  styrelsen beslutar att godkänna Förslag till VA-taxa 2021  
Att  översända för antagande, VA-taxa 2021, till kommunfullmäktige i Borgholms 

kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna påverkas 
av höjningen gällande brukningsavgifterna.  

Typkunders påverkan 

Förändringen av VA-taxan innebär att de fasta och rörliga brukningsavgifterna ökar 
med 4,5% till 2021. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade under samma 
period. 

Påverkan på ett Typhus A som enligt Nils Holgersson rapporten är en villa med alla 
vattentjänster och 150 kbm förbrukning per år blir 35,87 kr per månad inkl. 
mervärdesskatt. 

Typhus B som enligt samma rapport är ett flerbostadshus med 15 lägenheter och 
2000 kbm förbrukning per år påverkas med 20,58 kr per månad och lägenhet inkl. 
mervärdesskatt. 

I övrigt påverkas fastigheter och verksamheter enligt följande: 

Villa med 80 kbm förbrukning vatten och spill 26,24 kr per månad inkl. 
mervärdesskatt. 

Camping med 5000 kbm förbrukning vatten och spill 788,60 kr per månad ex. 
mervärdesskatt. 

127



    2 (2)

Lantbruk med 10 000 kbm förbrukning vatten 603,91kr per månad ex. 
mervärdesskatt. 

Kommande investeringar 

VA verksamheten planerar att genomföra investeringar på ca 80–100 miljoner per år 
mellan 2021–2024 där de stora posterna är utbyggnaden till Kårehamn, Byxelkrok 
samt investeringar i de befintliga anläggningarna för att säkerställa framtida 
utmaningar samt lag-och myndighetskrav. 

Kommande prisförändringar 

Enligt Borgholm Energis affärsplan kommer VA-taxan gällande brukningsavgifterna 
att öka med ca 3,3% per år mellan 2022–2024. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Jämförelse typhus VA-taxa 2020 – 2021  
 Förslag till VA-taxa 2021 

 

Skickas till 
Torgny Färm 
Jonas Svensson 
Markus Wertwein Ros 
 
 
 
Va-ledningsnät 
 
Torgny Färm 
Chef Ledningsnät VA och Elnät
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                                         Förslag till Taxa VA 2021             Sida 1 av 14 Datum:  2020-10-07                                                                                                  

TAXA 

för Borgholm kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-1x-xx 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borgholm Energi AB. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borgholm Energi AB. 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Borgholm kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 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 Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Samlingslokaler 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
 
Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål. 
 
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga 
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 
bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet. 
 
För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet:  

 Varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas som en 
bostadsenhet.  

 För övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett och kök/pentry) 
räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en bostadsenhet.  

 Mindre rum (<12m2) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och pentry, räknas som ½ 
bostadsenhet. 

 För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas 
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 
bostadsenhet. 

 
Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med campingverksamhet – så 
som ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med tillgång till servicehus debiteras anläggnings- och 
brukningsavgift enligt modell för Campingfastighet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan 
mark. 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från  
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 
   

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
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Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta. 
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 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.  
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder.  
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

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

 43 766,40 kr  54 708,00 kr 

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

39 080,80 kr  48 851,00 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta  34,40 kr 43,00 kr 
d) en avgift per bostadsenhet  39 080,80 kr  48 851,00 kr 
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

14 381,12 kr 17 976,40 kr 

 
* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut 
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats. 
 
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 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). 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas maximalt ut intill ett belopp som motsvarar tomtytan 1500 m2. 
 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas 
avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall 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, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
 
5.9 Tillfälligt bygglov medför ingen rätt till lägre avgifter enligt denna taxa utom såvitt avser 
lägenhetsavgiften enligt 5.1 för vilken följande gäller: 
 
Avgiften skall om fastighetsägaren så önskar debiteras med 50 % av full avgift om bygglovet är 5 år 
eller kortare, 60-90% om bygglovet är 6-9 år. Om bygglovet förlängs, debiteras resterande avgift upp 
till full avgift med belopp enligt då gällande taxa. Om annan bebyggelse uppförs på fastigheten 
justeras lägenhetsavgiften med hänsyn till vad som tidigare erlagts i lägenhetsavgift. 

§ 6  
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

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

 43 766,40 kr  54 708,00 kr 

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

39 080,80 kr  48 851,00 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 62,40 kr 78,00 kr 
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

14 381,12 kr 17 976,40 kr 

 
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats. 
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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 tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
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 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 
avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med:  
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut i enlighet med 5.3. 
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 
avgifter enligt följande: 
 
Avgifter 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: 
 

  V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 % 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % 10 % 10 % 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 
      
Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 % 
Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 
d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 
erläggas avgifter enligt 8.1. 
 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 45 % av avgiften enligt 5.1 
a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 
samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 
 

En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande 
av dagvattenbortledning  

Utan moms Med moms 

Väghållare 59,00 kr 73,75 kr 
Icke väghållare 17,00 kr 21,25 kr 

 

§ 10 
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2020. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 

§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av 
avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 
12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

 Utan moms Med moms 
a) en fast avgift per år 3 239,50 kr 4 049,38 kr 
b) en avgift per m3 levererat vatten 23,08 kr 28,85 kr 
c) en avgift per år och bostadsenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 
samt campingfastighet 

1 295,80 kr 1 619,75 kr 

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

43,47 kr 54,34 kr 

 
 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 
 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
 

  V S Df Dg 
Fast avgift 14.1 a) 47 % 41 % 9 % 3 % 
Avgift per m3 14.1 b) 55 % 45 % - - 
Avgift per bostadsenhet 14.1 c) 48 % 41 % 8 % 3 % 
Avgift efter tomtyta 14.1 d) 48 % 41 % 8 % 3 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per 
bostadsenhet och år i permanentbostad och med 80 m3 per bostadsenhet och år för fritidsbostad. 
 
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas 
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet. 
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14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett 
belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare 
räknas som ett mätställe. 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark-och 
miljödomstolen.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-ledning 
(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 % av avgiften enligt 14.1 b). 

§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 
 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledande 
av dagvatten 

Utan moms Med moms 

Väghållare 3,72 kr 4,65 kr 
Icke väghållare 1,36 kr 1,70 kr 

 

§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
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Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
 V S Df Dg 
Fast avgift                                         14.1 a) 47% 41% 9 % 3 % 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

 Utan moms Med moms 
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare  800,00 kr 1 000,00 kr 
Nedtagning av sönderfrusen vattenmätare                   1 600,00 kr 2 000,00 kr 
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 800,00 kr 1 000,00 kr 
Hyra av ståndrör (brandposthuvud), för varje 
påbörjad hyresmånad                                                                                

 
                     480,00 kr        

 
  600,00 kr 

Montering och demontering av    
strypbricka i vattenmätare 480,00 kr 600,00 kr 
Undersökning av vattenmätare 800,00 kr 1 000,00 kr 
Länsning av vattenmätarbrunn 800,00 kr 1 000,00 kr 
Förgäves besök 400,00 kr 500,00 kr 

 
 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 50 % av ovan angivna belopp. 
 
För övriga tjänster som huvudmannen utför där den allmänna anläggningen används träffas 
överenskommelse enligt särskilt avtal. 
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§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial, halvår eller enligt 
annat beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 
16. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på 
grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 
Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2020. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som 
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 
 
* * * 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark-och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Jämförelse typhus VA-taxa 2020 - 2021 

Typhus Vattentjänster Förbrukning
Antalet

lägenheter
Nuvarande taxa

2020
Förändring inför

2021
Föreslagen taxa

2021
Skillnaden i

kronor
A VSDfDg 150 1 9 566,88 höjning 4,5 % 9 997,39 430,51
Fritidshus 80m³ schablon VS 80 1 6 998,50 höjning 4,5 % 7 313,44 314,94
Villa med 150 m³ V 150 1 4 843,29 höjning 4,5 % 5 061,24 217,95
B VSDfDg 2 000 15 65 880,00 höjning 4,5 % 68 844,60 2 964,60
Flerbostadshus 10, 800 m³ VSDfDg 800 10 33 172,00 höjning 4,5 % 34 664,74 1 492,74
Jordbruk V 10 000 64 161 044,80 höjning 4,5 % 168 291,82 7 247,02
Camping VS 20 000 402 888 175,20 höjning 4,5 % 928 143,31 39 968,11
Camping VS 5 000 88 210 294,80 höjning 4,5 % 219 758,07 9 463,27

inklusive moms
exklusive moms
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