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Innehållsförteckning sorterad efter taxa Ansvarig 
nämnd 

Sida 

Anslutning till dagvattenledning av spillvatten från värmepump Ks 11 

Avgift för hemsjukvård Sn 35 

Avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och delegerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser   

Sn 35 

Avgift för hyra av kommunens lokaler och anläggningar Ukn 43 

Avgift för hyra av utbildnings- och kulturnämndens lokaler Ukn 42 

Avgift för kistläggning Sn 35 

Avgift för lunch via matdistribution Sn 35 

Avgift för trygghetslarm, gps-larm i ordinärt boende   Sn 35 

Avgift Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare) Ukn 41 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 

Sn 38-39 

Badavgifter för Hannabadet Ukn 45 

Badavgifter för Strömsnäsbadet Ukn 46 

Bostads- och industrimark Ks 16-17 

Dygnsavgift för vård och omsorg vid korttidsplats Sn 36 

Faktisk kostnad för trygghetslarm, t ex debitering av annan kommun vid brukares 
vistelse i annan kommun 

Sn 35 

Färdtjänst Sn 36 

Gatu- och parkpersonal, fordon och maskiner Ks 15 

Gästmåltider i särskilt boende Sn 35 

Högsta avgift för bostad/hyra i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen 
(extern omsorg) 

Sn 35 

Insats hemrehabilitering Sn 36 

Insatser enligt Socialtjänstlagen Sn 37-38 

Intyg för bostadsanpassning Sn 36 

Kaffe/te Sn 35 

Kaffe/te med bröd Sn 35 

Kaffe/te med bröd vid social samvaro  Sn 35 

Kartor - tillfälligt nyttjande Ks 16 

Kopiering av journaler och liknande Sn 36 

Kravverksamhet Ks 17 

Kultur- och biblioteksverksamheten Ukn 44 

Lunch i kommunens restauranger Sn 35 

Måltider särskilt boende  Sn 35 

Måltider vid korttidsplats Sn 35 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sn 36-37 

Personaltjänster och maskiner – fastighetsenheten Ks 15 



 

Innehållsförteckning sorterad efter taxa, forts Ansvarig 
nämnd 

Sida 

Planbesked Ks 16 

Renhållning Ks 12-14 

Samtalskostnader  Sn 35 

Slamtömning Ks 14 

Taxa för flytt av fordon från tomtmark Ks 17 

Taxa för försäljning av kartor Ks 17 

Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor Ks 20-21 

Taxa för handläggning av tillståndsansökan för explosiva varor Ks 22 

Taxa för Markaryds kommuns allmänna vatten– och avloppsanläggning Ks 1-11 

Taxa för plan– och byggverksamhet Mbn 23 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Mbn 25-28 

Taxa för ritningskopiering Mbn 29-30 

Taxa för uppdragsverksamhet Mbn 30-34 

Taxa för vattenprover och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Mbn 23-25 

Taxor för kopiering, fax m.m. Ks 18 

Taxor och avgifter för Markaryds räddningstjänst Ks 19-20 

Telefonabonnemang Sn 35 

Telefonabonnemang vid korttidsplats samtalskostnader   Sn 36 

Tillfälliga insatser enligt Hälso– och sjukvårdslagen  Sn 36 

Tillfälliga insatser enligt Socialtjänstlagen Sn 36 

Torghandelstaxa Ks 17 

Utprovning av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, höftskyddsbyxa Sn 36 

Utredningsuppdrag - fastighetsenheten och gatuenheten Ks 15 

VA-enheten – personal Ks 14 

Återtagning av hjälpmedel Sn 36 

 

Innehållsförteckning sorterad efter nämnd Ansvarig 
nämnd 

Sida 

Taxa för Markaryds kommuns allmänna vatten– och avloppsanläggning Ks 1-11 

Anslutning till dagvattenledning av spillvatten från värmepump Ks 11 

Renhållning Ks 12-14

Slamtömning Ks 14 

VA-enheten – personal Ks 14 

Gatu- och parkpersonal, fordon och maskiner Ks 15 

Personaltjänster och maskiner – fastighetsenheten Ks 15 

Utredningsuppdrag - fastighetsenheten och gatuenheten Ks 15 

Planbesked Ks 16 



Innehållsförteckning sorterad efter nämnd, forts Ansvarig 
nämnd 

Sida 

Kartor - tillfälligt nyttjande Ks 16 

Bostads- och industrimark Ks 16-17

Kravverksamhet Ks 17 

Taxa för försäljning av kartor Ks 17 

Torghandelstaxa Ks 17 

Taxa för flytt av fordon från tomtmark Ks 17 

Taxor för kopiering, fax m.m. Ks 18 

Taxor och avgifter för Markaryds räddningstjänst Ks 19-20

Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor Ks 20-21

Taxa för handläggning av tillståndsansökan för explosiva varor Ks 22 

Taxa för plan– och byggverksamhet Mbn 23 

Taxa för vattenprover och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Mbn 23-25

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Mbn 25-28

Taxa för ritningskopiering Mbn 29-30

Taxa för uppdragsverksamhet Mbn 30-34

Måltider särskilt boende  Sn 35 

Gästmåltider i särskilt boende Sn 35 

Telefonabonnemang Sn 35 

Samtalskostnader  Sn 35 

Högsta avgift för bostad/hyra i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen 
(extern omsorg) 

Sn 35 

Avgift för kistläggning Sn 35 

Avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser   

Sn 35 

Avgift för hemsjukvård Sn 35 

Avgift för trygghetslarm, gps-larm i ordinärt boende   Sn 35 

Faktisk kostnad för trygghetslarm, t ex debitering av annan kommun vid brukares 
vistelse i annan kommun 

Sn 35 

Avgift för lunch via matdistribution Sn 35 

Lunch i kommunens restauranger Sn 35 

Kaffe/te Sn 35 

Kaffe/te med bröd Sn 35 

Kaffe/te med bröd vid social samvaro  Sn 35 

Måltider vid korttidsplats Sn 35 

Dygnsavgift för vård och omsorg vid korttidsplats Sn 36 

Telefonabonnemang vid korttidsplats samtalskostnader   Sn 36 

Tillfälliga insatser enligt Socialtjänstlagen Sn 36 

Tillfälliga insatser enligt Hälso– och sjukvårdslagen  Sn 36 

Insats hemrehabilitering Sn 36 



Innehållsförteckning sorterad efter nämnd, forts Ansvarig 
nämnd 

Sida 

Utprovning av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, höftskyddsbyxa Sn 36 

Återtagning av hjälpmedel Sn 36 

Intyg för bostadsanpassning Sn 36 

Färdtjänst Sn 36 

Kopiering av journaler och liknande Sn 36 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sn 36-37

Insatser enligt Socialtjänstlagen Sn 37-38

Avgifter för tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 

Sn 38-39

Avgift Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare) Ukn 41 

Avgift för hyra av utbildnings- och kulturnämndens lokaler Ukn 42 

Avgift för hyra av kommunens lokaler och anläggningar Ukn 43 

Kultur- och biblioteksverksamheten Ukn 44 

Badavgifter för Hannabadet Ukn 45 

Badavgifter för Strömsnäsbadet Ukn 46 
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KOMMUNSTYRELSEN 
TAXA FÖR MARKARYDS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN– OCH AVLOPPSAN-
LÄGGNING 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Markaryds kommun 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Markaryds kommun 
  

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Markaryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgif-
ter 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 an-
svarar 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 bygg-
lov 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 ända-
mål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  
Förvaltning   
Stormarknader 
Butiker   
Utställningslokaler  
Sporthallar 
Hotell    
Restauranger 
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 bo-
stadsfastighet. 
  
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu be-
byggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om 
sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 
  
Byggyteenhet: I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där be-
greppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en byggyteenhet. 
  
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
  
§ 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 fastighetsägaren 
erhåller lagfart. Lägenhetsavgift alternativt byggyteavgift enligt 5.1 a) erläggs vid lämnat bygg- 
lov.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldig-
het 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 ut-
förda 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 in-
träder. 
  

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

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
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Avgift utgår per fastighet med: 
     Utan moms Med moms 

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

9 163 kr        11 454 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df, 

19 346 kr        24 182 kr      

c) en avgift per m2 tomtyta 27,38 kr  34,22 kr  
d) en avgift per lägenhet/byggyteenhet 7 127 kr  8 909 kr  
e)* en grundavgift för bortledande av  

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

 
 

          3 054 kr 

 
 

3 818 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 ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) 
och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) 
och e). 
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 Lägenhetsantalet och antalet byggyteenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov bevil-
jats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
  
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 lägenhet eller byggyteenhet. 
  
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 
  

      Utan moms Med moms 

a) 
  

en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

9 163 kr  11 454 kr  

b) 
  

en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

19 346 kr  24 182 kr  

c) 
  

en avgift per m2 tomtyta 10,14 kr  12,68 kr  

d)* 
  

en grundavgift för bortledande av Df, om bort-
ledande av dagvatten sker utan att förbindelse-
punkt för Df upprättats. 

3 054 kr  3 818 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. 
  
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 fastighetsbildningsåt-
gärd 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 bevil-
jades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
  
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas av-
gifter enligt 6.1 a) och b).  
  
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska 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). 
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§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet ska 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 % 
Lägenhetsavgift/ 
Byggyteavgift 

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 endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), 
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upp-
rättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
  
  
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

    Bostadsfastighet   Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 
Lägenhetsavgift/ 
Byggyteavgift 

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 av-
gifter enligt följande: 

 
Avgifter för framdragen servisledning 
 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 

   
    V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
Lägenhetsavgift/Byggyteavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 
Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
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) re-
spektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
  
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska er-
läggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkom-
mande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisled-
ningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
  

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fas-
tigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i sam-
band med framdragning av övriga servisledningar. 
  
§ 9 

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

Avgift utgår enligt särskilt avtal. 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 311,85 (2012-01-01) i konsumentprisindex, KPI. 
Indexreglering sker årligen och börjar gälla vid kommande årsskifte. Avrundning ska ske till 
närmast heltal kronor exkl. moms. 
  
§ 11 

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

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
  
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
  
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetal-
ningar 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 ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfal-
ler till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del 
av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 
erläggas enligt 12.2. 
  
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhål-
landet 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, ska fastig-
hetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
  
 13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och fin-
ner 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 servis-
ledningens 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 tidi-
gare 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 avgift per år och den första vattenmätaren 
per mätställe: 
- Qn 2,5 m3/h 
- Qn 6 m3/h 
- Qn 10 m3/h 
en avgift per år och vattenmätare utöver en per 
mätställe: 
- Qn 2,5 m3/h 
- Qn 6 m3/h 
-  Qn 10 m3/h 

 
 

1 270 kr 
3 069 kr  
6 138 kr  

  
 

159 kr 
455 kr  
850 kr 

 
 

1 587 kr 
3 837 kr 
7 673 kr  

 
  

199 kr 
569 kr  
1062 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 16,08 kr  20,10 kr  
c) en avgift per år och lägenhet/byggyteenhet för 

bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 
783 kr  979 kr  

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

233 kr 291 kr  

   
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

  
   V S Df Dg 
Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 
Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 
Avgift per lägenhet 14.1 c) 40 % 40 % 10 % 10 % 
Avgift efter tomtyta 14.1 d) 40 % 40 % 10 % 10 % 

  
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvud-
mannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut per lägenhet eller byggyteenhet efter en antagen förbrukning om 
150 m3/år i permanentbostad och med 100 m3/ 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 lägenhet eller byggyteenhet. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett belopp 
motsvarande 80 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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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 upp-
skatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudman-
nens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  
  
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fas-
tighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av 
§ 18. 
  
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kyl-
vatten o d), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). 
  
§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift. 
Avgift utgår enligt särskilt avtal. Taxan är 0,50/m2 yta plus moms. 

 
§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter 
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad 
mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 
§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Föl-
jande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 
    V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsäga-
ren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter:  
 
  Utan moms Med moms 
Nedtagning av vattenmätare 366 kr  457 kr  
Uppsättning av vattenmätare 366 kr  457 kr  
Avstängning av vattentillförsel 366 kr  457 kr  
Påsläpp av vattentillförsel 366 kr  457 kr  
Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

688 kr             860 kr  

Undersökning av vattenmätare 1 466 kr 1 833 kr  
Länsning av vattenmätarbrunn 398 kr  498 kr  
Förgäves besök 398 kr  498 kr  
Extra avläsning av va-mätare utförd av va-verket  154 kr  192 kr  
Sönderfrusen mätare 1 466 kr  1 833 kr 
Tillfälligt vatten. 5 x den rörliga avgiften enl § 14.1 b 77,38 kr 96,72 kr 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 
100 % av ovan angivna belopp.  

§ 19 

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

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut 
av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 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 debite-
ringar 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 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i §§ 14-16 angivna grunderna 
eller är kommunens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten avsevärt 
högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet – exempelvis på grund av att 
avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande de normala hushållsspillvatt-
nets – äger kommunen enligt § 28 va-lagen träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 
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§ 22 

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

§ 23 

Avgifter enligt § 14 -19 är baserade på indextalet 311,85 (2012-01-01) i konsumentprisindex, 
KPI. Indexreglering sker årligen och börjar gälla vid kommande årsskifte.  Avgifter enligt §14 
höjs årligen med 4 % utöver index fr.o.m. År 2018. Avrundning ska ske till närmast heltal kro-
nor exkl moms med undantag av § 14.1b) och § 15 där avrundning ska ske till närmaste öre.  
   

TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 24 
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 16, som 
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträ-
dande. 

* * * 
  

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
 
 
 
 
 
ANSLUTNING TILL DAGVATTENLEDNING AV SPILLVATTEN FRÅN VÄRMEPUMP (KS) 
En– och tvåfamiljshus   3 563 kr  
                                                      
Flerbostadshus   7 127 kr  
 
Priserna är exkl mervärdesskatt 
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RENHÅLLNING (KS)  
Hämtningsavgifter   Exkl.  moms  Inkl. moms  
 
14-dagar 190 l    1 765 kr  2 206 kr 
 
Fritidshus (totalt 18/ggr/år)   1 598 kr  1 997 kr 
 
14-dagar 240 l    2 097 kr  2 621 kr 
 
Fritidshus (totalt 18 ggr/år)   1 882 kr  2 352 kr 
 
14-dagar 370 l 
Veckohämtning 370 l, flerfamiljshus  2 454 kr  3 068 kr 
    4 910 kr  6 138 kr 
 
14-dagar 660 l flerfamiljshus   3 585 kr  4 481 kr 
Veckohämtning 660 l, flerfamiljshus  7 170 kr  8 962 kr 
 
Då abonnent utför egen hushållskompostering  731 kr  914 kr 
(varmkompost) hämtas restavfall 6 ggr/år,  
udda månader. Kärl 190 l. 
 
Restavfall, 13 ggr/år då kompostering av   1 097 kr  1 371 kr 
hushållsavfall görs på den egna fastigheten   
    
Sommartaxa för fritidshus (7 tömningar/år)  784 kr   980 kr  
      
Grovsopor och övriga avfallsslag  250 kr  313 kr 
Kostnad per hämtningstillfälle (hämtning  
efter beställning, högst en gång var 4:e vecka,  
högst tio kollin per hämtningstillfälle och ska  
vara hanterbart av en person).    
  
Extra hämtning av hushållsavfall,   140 kr  175 kr 
190 l kostnad per hämtningstillfälle 
 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall      325 kr  406 kr 
 
Tillägg till hushållsabonnemang     
Enbladig innersäck i kärl 160 l.    128 kr  160 kr  
Kärls placering på tomt från 7 till  351 kr  439 kr 
max 40 m från tomtgräns 
Byte av kärlstorlek        102 kr  127 kr 
 
Byte av lock till sopkärl inkl montering  51 kr  64 kr 
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Trädgårdsabonnemang 
      
Trädgårdsabonnemang 15 april -15 nov   602 kr  753 kr 
hämtningstillfällen med 14 - dagars intervaller. Kärl 370 l   
        
Delat abonnemang     
 
I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare delas hämtningsavgiften lika 
mellan dessa.     
 
Latrinavgifter    Exkl moms  Inkl moms 
14-dagarshämtning samt fritidshus  1 702 kr  2 128 kr 
      
Hämtningsavgifter container 
     
Veckohämtning 2 m³   16 337 kr  20 421 kr 
 
14-dagarshämtning 2 m³       9 110 kr  11 387 kr 
 
Veckohämtning 8 m³   42 238 kr  52 797 kr 
 
14-dagarshämtning 8 m³   22 482 kr  28 103 kr 
     
Avlämningsavgifter, Alandsköp     
 
Hushåll     
Sorterat återvinningsbart avfall enligt  Fritt 
anvisningar på kretsloppsanläggningen    
 
Hushållens farliga avfall    Fritt   
 
Farligt avfall     
Farligt avfall får ej blandas med övrigt avfall.     
Hushållen kan lämna farligt avfall gratis på  
återvinningsstationen i Alandsköp. 
     
Mottagning av asbestmaterial, under förutsättning  Fritt 
att detta är förpackat med tättslutande emballage  
så att det inte dammar. 
    
Asfaltmassor för återvinning kr/ton  103 kr   129 kr 
 
Betong för återvinning kr/ton   103 kr    129 kr  
 
Virke för återvinning kr/ton   Fritt   
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Täckmassor användbara för sluttäckning  Fritt   
Mottagning av mindre förorenade massor      300 kr/ton  375 kr/ton 
 
Småföretagstaxa årsavgift/kalenderår             4 000 kr/kal.år                      5 000 kr/kal.år 
Fåmansföretag har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat.     
Återvinningsbart verksamhetsavfall mot uppvisande om erlagd årsavgift. 
 
SLAMTÖMNING (KS) 
Helårsbostad och fritidsbostad   Hämtad volym resp avgift  
    1,5 m3 1,5-3 m3 3-6 m3 över 6 m3 
 
Ordinarie tömning av slutna tankar  505 kr 527 kr 680 kr 1 087 kr 
och avloppsreningsanläggningar, bdt   
          
Extra tömning utöver en per år 790 kr 823 kr 1087 kr 1 317 kr 
utförs inom 7 dagar    
    
Omgående tömning 1 376 kr utförs inom 24 tim 
 
Om tömning ej kan ske med ordinarie fordonsstorlek vid det samordnade tömningstillfället, utan med 
mindre fordon, är tömningsavgiften 2 060 kr exkl behandlingsavgift. 
Till hämtningskostnaden tillkommer behandlingstaxa på 112 kr per m³.  
  
Förlängt tömningsintervall 324 kr. 
Avgift då tömning inte kunnat ske vid ordinarie tillfälle och fastighetsinnehavaren inte haft giltigt skäl, 
243 kr. 
 
Samtliga priser exkl moms. 
 
 VA-ENHETEN – PERSONAL (KS)  
 
    Intern taxa kr/tim Extern taxa kr/tim 
VA-maskinister  352 kr   417 kr  
Driftstekniker   417 kr   493 kr  
Bilersättning      6 kr/km  
Utredningstjänster  -  659 kr  
Samtliga priser exkl moms    
Gäller under ordinarie arbetstid. Övriga tider övertidsersättning enligt gällande avtal.  
Entreprenadpålägg 20 % på vidarefakturering. 
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GATU- OCH PARKPERSONAL, FORDON OCH MASKINER (KS) 

Benämning   Intern taxa kr/tim Extern taxa kr/tim 

Personal, gatu-och parkenheter 412 kr   493 kr  

Lastbil med förare  763 kr   822 kr  

Traktor m förare  464 kr   558 kr  

Hjullastare m förare  955 kr  1068 kr 

Slaghack + traktor m förare  872 kr  978 kr 

Samtliga priser exkl moms  
 
Krossad asfalt 40-60 kr/m3 

 

 
Felparkeringsavgifter 
 
Felparkeringsavgifter 300 kr exkl moms. Förseelser och överträdelser av gällande parkeringsbestäm-
melser som sker på platser där parkering är tillåten. 
 
Felparkeringsavgifter 600 kr exkl moms. Förseelser som sker på platser där det råder förbud att stanna 
eller parkera. 
         
Avgift för felparkering på parkeringsplats för funktionshindrade 1 000 kr exkl moms 
  
PERSONALTJÄNSTER OCH MASKINER – FASTIGHETSENHETEN (KS) 
 
   Intern taxa kr/tim Extern taxa kr/tim 
Skogshuggare  (inkl redskap)  299 kr   371 kr  
Fällning av enstaka träd     444 kr  
Traktor med förare     741 kr  
Fastighetsskötare  340 kr   406 kr 
Bilersättning      6 kr/km 
 
   
UTREDNINGSUPPDRAG – FASTIGHETSENHETEN OCH GATUENHETEN  
Utredningsuppdrag  489 kr/tim   588 kr/tim 
exkl moms   
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PLANBESKED  
4 500 kr exklusive moms (inklusive i totalkostnad vid positivt besked) 
 
KARTOR – TILLFÄLLIGT NYTTJANDE (KS) 
  
Tillfälligt nyttjande av analoga och digitala primär/baskartor, analoga och digitala grundkartor samt 
försäljning och nyttjande av koordinatförteckning och punktskiss.  
  
Justeringsfaktor N=0,8 
  
För fullständiga beräkningsgrunder hänvisas till Miljö- och byggnadsnämndens taxebilaga 1. 
 
Tidsersättning för mätningsarbete  571 kr/tim 
Tidsersättning för kartarbete     499 kr/tim  
Ersättning för bilresa om så erfordras  6 kr/km 
för ärendets beredning 
 
Radonmätning vid ny– och ombyggnad.   
 
Fast avgift för 3-punktsmätningar 2 100 kr  
För varje ytterligare punkt  550 kr      
exkl moms   
Ersättning för bilresa om så erfordras  6 kr/km 
för ärendets beredning 
 

BOSTADS- OCH INDUSTRIMARK (KS) 

Tomter för markbostäder i storkvarter, hus med mindre än trevåningsplan (grupphus), 31 000,- kronor 
inom intervallet 250-350 m² /markbostad och tillhörande mark.. 
Arealer över resp. under angivet intervall ska regleras med 10 kr/m². 

Mark för flerbostadshus 270 kronor, hus med mindre än tre våningsplan och 155 kronor, hus med tre 
eller fler våningsplan räknat per m² BRA.p. 
  
Reglermarkspris för tomtmark som inte medför utökad byggrätt 10 kr/m². 

Tomtpriserna ovan inkluderar kostnad för fastighetsbildning 

Industrimark 
För industrimark gäller differentierad prissättning. För pris på aktuell industrimark hänvisas till kom-
munens hemsida och till kommunstyrelsens tekniska förvaltning.  
Fastighetsbildningskostnad tillkommer. 
En handpenning på 10% av köpeskillingen debiteras sedan avtal tecknats. Handpenningen avräknas i 
den slutliga debiteringen men återbetalas inte i de fall köparen inte fullföljer avtalet. 
  
För bostadstomter för enskilt byggande gäller differentierad prissättning.  
För pris på aktuella bostadstomter hänvisas till kommunens hemsida och till kommunstyrelsens tek-
niska förvaltning. 
Handpenning om 5 000 kr erlägges av köparen direkt sedan avtal tecknats. Handpenningen återbetalas 
inte i de fall köparen ångrar sig eller avtalets villkor inte blir uppfyllt. 
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Utöver tomtpriset tas en kostnad om 20 000 kr ut i fastighetsbildningsavgift.  
 
Taxa för anmälan till tomt– och bostadsrättskö, 500 kr, med hänvisning till Markaryds kommuns 
regler för förmedling av tomter och bostadsrätter, Kf § 2004-05-27. Vart 4:e år, debiteras ånyo 500 kr 
för att få stå kvar i tomt- och bostadskön. 
  
Begravningsplats för sällskapsdjur 500 kronor per grav, gäller för 10 år. 
 
KRAVVERKSAMHET (KS) enligt förordning om ersättning för inkassokostnader mm. SFS    

2013:56 

Inkassokrav: 180 kr  

Upprättande av amorteringsplan: 170 kr  
 

TAXA FÖR FÖRSÄLJNING AV KARTOR (KS) 
Topografisk karta 60 kr inkl moms. 
 

TORGHANDELSTAXA 
Fast saluplats per år och en gång per vecka  2 500 kr (40 m2) 
Fast saluplats per år och en gång per vecka  5 000 kr  (90 m2) 
Tillfällig saluplats per dag   250 kr  (40 m2) 
Tillfällig saluplats per dag   500 kr  (90 m2) 
Debitering av el    24 kr per dag och plats 
Debitering av el   600 kr per år och plats 
 

TAXA FÖR FLYTT AV FORDON FRÅN TOMTMARK 
Flytt av fordon från tomtmark åt enskilda fastighetsägare: 3 000 kr per fordon 
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TAXOR FÖR KOPIERING 
Beloppen avser kopiering av allmänna handlingar som förvaras hos Markaryds kommun. 
Ideella organisationer, politiska organisationer samt studieförbund inom Markaryds kommun får 
50 % rabatt på angivna priser för egna handlingar. 
Fackliga organisationer inom kommunens verksamhet har kostnadsfri svart/vit kopiering och 50 %  
rabatt på färgkopior. 
   
Externa inkl moms    Pris 
Svartvita kopior A4    1,50 kr/kopia 
Svartvita kopior A3    3 kr/kopia 
Scanning     3 kr/st 
Laminering utav A4-blad    5 kr/ blad 
Laminering av A3-blad    10 kr/ blad 
  
Internt 
Upp till 25 svartvita kopior gratis. 
Över 25 svartvita kopior 0,15 kr/kopia 
 
 Kopiator med manuell betjäning, färg Internt                     Externt  
  
Färgkopia, A4   1 kr/kopia                4 kr/kopia  
Färgkopia, A3   2 kr/kopia                 8 kr/kopia  
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TAXOR OCH AVGIFTER FÖR MARKARYDS RÄDDNINGSTJÄNST  
 
N Text Taxa 
Personalkostnader (gäller ej tillståndsärenden)  
A Personalkostnad helgfri vardag från 07.00-16.00 519 kr/tim 
A Personalkostnad övrig tid 665 kr/tim 
A Säkerhetsvakt 665 kr/tim 
B Lätt fordon (minsta debitering 30 km) 49 kr/mil 
B Tungt fordon (minsta debitering 30 km) 70 kr/mil 
B Släp 2,19 kr/mil 
B Terrängfordon 582 kr/tim 
B Dricksvattentransport (per transport) inkl personal 1 680 kr 
B Vattentransport övrigt (per transport) inkl personal 1 559 kr 
B Båtarbete första tim inkl. drivmedel, transport. 932 kr 
B Båtarbete följande timmar. 675 kr 
   
Pumpning  
D Motorspruta klass 1 699 kr/tim 
D Motorspruta klass 2 816 kr/tim 
D Motorspruta klass 3 943 kr/tim 
   
Andningsskydd  
E Lufttub upp till 20 liter  107 kr 
E Lufttub upp till 21- 40 liter 162 kr 
E Kontroll och enklare justering 297 kr 
E Reparationer, reservdelar tillkommer.  518 kr/tim 
   
Slangarbeten  
F Lagning och provtryckning 310 kr/st 
   
Uthyrning av material  
G Grenrör 83 kr/dag 
G Handbrandsläckare, för omladdning tillkommer 800 kr 83 kr/dag 
G Länspump, el 21 kr/tim el 210 kr/dag 
G Skarvstege 83 kr/dag 
G Strålrör 83 kr/dag 
   
Automatiska brandlarm  
H Utryckning till onödiga larm 5 161 kr 
   
Tillsyn  
I1 Grundbelopp för tillsyn enl. LSO och LBE. (1 tim hos kund)                     1 398 kr 
I2 Fysisk tillsyn utöver ovanstående. 518 kr/tim 
Utbildning  
J Allmän brandkunskapsutbildning (4 timmar) 310 kr/pers 
J Allmän brandkunskapsutbildning (2 timmar) 207 kr/pers 
J Övningssläckare i samband med J1-J2                  207 kr/st 
J D-HLR utbildning (4 timmar) (exklusive läromedel) 413 kr/pers 
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Kommentarer och tillämpningsanvisningar. 

1) Timdebitering. 

Påbörjad timme räknas som hel timme. 
 

2) Transportkostnad  

Personalkostnad enligt A1 tillkommer alltid vid B 1 – B 4. Kostnad enligt B 2 och B 3 tillkommer 
dessutom vid B 4 om behov finnes för släptransport av terrängfordon. Med lätt fordon avses personbil 
eller motsvarande. Med tungt fordon avses räddningstjänstfordon typ basbil eller dylikt. Vid B 7 – B 8 
tillkommer även personalkostnader enligt A 1, ytterligare debitering av A 1 kan komma att ske om 
dragfordon måste hämtas under arbetet av annan personal för räddningsinsats. 
 

3) Uthyrning 

Påbörjat dygn räknas som helt dygn och påbörjad timme räknas som hel timme.  
Vid uthyrning av pumpar enligt D inkluderas pump, slangutrustning, drivmedel samt transport i priset. 
Personalkostnad enligt A 1 tillkommer. 
 
Maximal hyreskostnad är nyanskaffningsvärde. 
 

4) Särskilda kostnader 

Priserna är utan lagstadgad moms, vilken för närvarande är 25 %. 
 
Enligt I1 tas ett grundbelopp ut, detta innefattar protokollskrivning, förberedelser samt 1 timmes besök 
hos kund, för överstigande tid hos kund sker debitering enligt I2. Resekostnader i samband med tillsy-
ner debiteras ej. 
 

5) Sänkning av avgift 

Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften vid ett 
uppdrag, besluta om sådan. 
 
TAXA FÖR HANDLÄGGNING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR BRANDFARLIGA 
VAROR 
 
Taxan baseras på samma grundbelopp som vid tillsyn och därutöver ett styckpris beroende på vilken 
omfattning hanteringen avser. I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remiss-
förfarande, platsbesök för besiktning samt avsyning och givande av drifttillstånd. 
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TAXA FÖR TILLSTÅND TILL HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR  
 Nytt tillstånd 

 
Grundbelopp + 

Förlängning av till-
stånd 
Grundbelopp + 

Anläggning för kommersiellt ändamål   
Hantering i cistern 
1 enhet 4 127 kr 1 587 kr
2-4 enheter 5 715 kr 1 587 kr
5 eller fler enheter 8 254 kr 1 587 kr
 
Hantering av lösa behållare 
< 250 l gas/1 000 l vätska inomhus 3 174 kr 1 587 kr
> 250 l gas/ 1 000 l vätska inomhus 4 444 kr 2 540 kr
< 1 000 l gas/ 3 000 l vätska utomhus 3 174 kr 1 587 kr
> 1 000 l gas/ 3 000 l vätska utomhus 4 444 kr 2 540 kr
 
Anläggning för fastighetens husbehov 
Vid värmecentral (cistern) 2 856 kr Endast grundbelopp
Vid en- tvåbostadshus 1 587 kr Endast grundbelopp
 
Permanent hetarbetstillstånd Endast grundbelopp
Byte av ägare/innehavare Endast grundbelopp
Mindre ändring i gällande tillstånd Endast grundbelopp
Avslag Endast grundbelopp
Särskilt komplicerade och speciella ärenden eller 
besiktningar som inte återfinns i tabellen debiteras 
per timma enligt A1. Exempelvis områdestill-
stånd, transporter i rörledningar etc. 

 
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften vid ett 
uppdrag, besluta om sådan. 
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TAXA FÖR HANDLÄGGNING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR EXPLOSIVA  

VAROR 

 
TAXA FÖR TILLSTÅND TILL HANTERING AV EXPLOSIVA VAROR 
  
Tillstånd för hantering av explosiv vara i mindre omfattning.    
< 5 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare 

                               533 kr 

  
Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning  
5 - 60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare 

1 067 kr

 
Tillstånd till hantering av explosiv vara i större omfattning 
>60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare 

2 134 kr

 
Tillstånd till handel med explosiva varor, inklusive godkännande av en 
föreståndare 

3 201 kr

 
För godkännande av föreståndare utöver en person 533 kr
 
Överföringstillstånd 533 kr

 
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften vid ett 
uppdrag, besluta om sådan.  
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           MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
TAXOR OCH AVGIFTER INOM MILJÖ- 
OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Miljö- och byggnadsnämnden har följande 
taxor inom sitt verksamhetsområde: 

a) Taxa för plan- och byggverksamhet 

b) Taxa för vattenprover och offentlig kon-
troll inom livsmedelsområdet 

c) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljö-
balken 

d) Taxa för ritningskopiering 

e) Taxa för uppdragsverksamhet 

 

a) Taxa för plan- och byggverksamhet 

Med stöd av 12 kap 8 § Plan- och bygglagen 
har kommunen möjlighet att ta ut taxa för 
verksamheten. 

För fullständiga beräkningsgrunder se 
taxebilaga 1. 

Vid upprättande av ny detaljplan eller änd-
ring av detaljplan uppkommer kostnader för 
planarbetet d v s att göra plankarta, planbe-
skrivning, genomförandebeskrivning och en 
illustrationsskiss. Till detta tillkommer kost-
nader för grundkarta, fastighetsförteckning, 
samråd, utställning och annonsering. 

Den som ansöker om en detaljplaneändring 
eller vill ha en helt ny detaljplan skall stå för 
de kostnader som uppkommer. 

 

 

Om miljö- och byggnadsnämnden, vid en 
ansökan om detaljplaneändring, ser över ett 
vidare område i anslutning till ansökt om-
råde delas kostnaderna genom ett avtal med 
sökanden.  

Kostnadsfördelningen mellan sökanden och 
miljö- och byggnadsnämnden skall ske i skä-
lig omfattning i förhållande till planens om-
fattning och komplexitet. 

 

b) Taxa för vattenprover och offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet 

Taxa för vattenprover 

För vatten- och livsmedelsprover utgår ett 
administrativt tillägg om 25 % på vårt avta-
lade pris med laboratoriet. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
området 

Med stöd av EG förordning nr 882/2004, 
28 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) och 
förordning om avgifter för offentlig kon-
troll av livsmedel (SFS 2006:1166) har 
kommunen möjlighet  att ta ut taxa för 
verksamheten. 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Markaryds 
kommuns kostnader för offentlig kontroll 
enligt livsmedelslagen (2006:804), förord-
ning om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel, de föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen. 
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2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

1. prövning i ärenden om godkännande av 
anläggning 

2. registrering av anläggning  

3. handläggning och andra åtgärder vid nor-
mal offentlig kontroll i och extra offentlig 
kontroll.  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. offentlig kontroll som föranleds av klago-
mål som visar sig obefogat. 

2. handläggning som föranleds av överkla-
gande av beslut av enligt livsmedelslagen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av 
dessa lagar samt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av 
avgift i enskilda fall fattas av den kommu-
nala nämnd som är ansvarig för handlägg-
ning av den ansökan, den anmälan eller den 
offentliga kontroll som medför avgiftsskyl-
dighet.  

 

Timtaxa (timavgift) 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är tim-
taxan (timavgiften) 780 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande 
den kontrolltid som en anläggning tilldelas 
eller i förhållande till faktiskt nedlagd kon-
trolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till fak-
tiskt nedlagd kontrolltid avses med kontroll-
tid den sammanlagda tid som varje tjänste-
man vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, re-
visioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt i ärendet samt föredrag-
ning och beslut. Om den sammanlagda kon-
trolltiden understiger en halv timme per år 
tas ingen timavgift ut.  

 

Avgift för prövning 

6 § Den som ansöker om godkännande av en 
anläggning för att driva livsmedelsverksam-
het ska betala en avgift för prövningen som 
motsvarar en årsavgift. 
Avgift för prövning ska betalas för varje an-
läggning som ansökningen avser.  

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

7 § För godkännande av en anläggning med 
anledning av byte av livsmedelsföretagare 
eller sådan ändring av verksamheten som 
kräver godkännande ska, under förutsättning 
att godkännande för anläggningen tidigare 
lämnats, betalas halv avgift enligt 6 §. 
 
8 § Avgift för prövning i ärenden om god-
kännande ska erläggas även om ansökan av-
slås. 

 

Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en  livsmedelsanläggning 

för registrering ska betala avgift för en timmes 

kontrolltid.  

 

Årlig kontrollavgift  

10 § För normal offentlig kontroll av en livs-
medelsanläggning ska en fast årlig kontroll-
avgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer för 
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom 
en riskbedömning av anläggningen bestå-
ende av en riskklassificering med hänsyn till 
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typ av företag och verksamhet, produktion-
ens storlek och konsumentgrupper samt en 
erfarenhetsklassificering med hänsyn till 
nämndens erfarenheter av verksamheten. 
Härvid tillämpas Bilaga 1, bedömningsgrun-
der. Därutöver används Livsmedelsverkets 
vägledning beträffande riskklassificering av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrolltid. Den årliga kontrollavgiften be-
räknas genom att kontrolltiden multipliceras 
med timtaxan.  

 

Avgift för extra offentlig kontroll 

11 § Om påvisandet av bristande efterlevnad 
medför offentlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut 
för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och 
för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover.  

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 om of-
fentlig kontroll för att säkerställa kontrollen 
av efterlevnaden av livsmedelslagstift-
ningen, ska den företagare som har ansvaret 
för den bristande efterlevnaden eller får den 
företagare som äger eller innehar produk-
terna vid den tid då den extra offentliga kon-
trollen genomförs debiteras de kostnader 
som den extra offentliga kontrollen medför. 

 

Nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- 
och byggnadsnämnden besluta att avgift en-
ligt denna taxa ska sättas ned eller efterges.  

 
Avgiftens erläggande m.m. 

13 § Betalning av avgift enligt denna taxa 
ska ske till Markaryds kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om av-
gift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m 

14 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag 
om foder och animaliska biprodukter, fram-
går att kommunal nämnd får förordna att 
dess beslut om avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 
 
15 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas 
kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
 
 
c) Taxa för prövning och tillsyn enlig mil-
jöbalken 
 
Med stöd av 27 kap.1 § miljöbalken har 
kommunen möjlighet att ta ut taxa för verk-
samheten. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Markaryds 
kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken och bestämmelser med-
delade med stöd av miljöbalken inom föl-
jande områden: miljöfarlig verksamhet, ke-
miska produkter, hälsoskydd avfall och pro-
ducentansvar.  

Med fast avgift avses det belopp som erhålls 
när objektsfaktorn multipliceras med ti-
mavgiften. För verksamheter som markerats 
med T i bilaga 2 och verksamheter som inte 
finns i bilagan betalas med 700 kr för varje 
utförd tillsynstimme (timavgift). 

Utöver vad som anges i denna taxa kan er-
sättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersöknings-
kostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljö-
balken för rättegångskostnader. 
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2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. Handläggning och andra åtgärder med an-
ledning av ansökningar om tillstånd eller 
dispens.  

2.  Handläggning och andra åtgärder med an-
ledning av anmälan av anmälningspliktig 
verksamhet eller åtgärder. 

3. Handläggning med anledning av att kom-
munen i egenskap av tillsynsmyndighet ytt-
rar sig över ansökningar om tillstånd enligt 
miljöbalken eller enligt bestämmelser med-
delade med stöd av miljöbalken hos länssty-
relse, annan förvaltningsmyndighet eller 
mark- och miljödomstol.  

4. Handläggning och andra åtgärder vid öv-
rig tillsyn.  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som 
visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut 
av nämnd enligt miljöbalken eller bestäm-
melser som med stöd av miljöbalken över-
klagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning el-
ler efterskänkande av avgift fattas av miljö- 
och byggnadsnämnden.  

5 § Enligt 26 § 3 § miljöbalken är alla som 
är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga 
att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek skall 
kunna bestämmas.  

 

 

Avgifter för prövning  

6 § Avgifter för prövning av ansökan om till-
stånd, dispens eller undantag tas ut enligt 
vad som framgår i taxebilaga 3 med angivet 
belopp (fast avgift) eller med 700 kronor per 
timme för nedlagd handläggningstid på ären-
det (timavgift). Avgift för prövning skall be-
talas för varje avgiftsbelagt ärende som an-
sökan avser.  

7 § Om det i beslutet i ett ärende förordnas 
att besiktning skall ske av den verksamhet 
eller åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden 
för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 
För ytterligare besiktning som erfordras tas 
ersättning ut med 700 kronor för varje timme 
nedlagd handläggningstid (timavgift). 

8 § Timavgift tas ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid. Med handlägg-
ningstid avses den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, inspektioner, restid, be-
redning, föredragning och beslut i ärendet.  

9 § Avgift för prövning skall erläggas av sö-
kanden.  

10 § Avgift för prövning skall erläggas även 
om ansökan avslås. 

11 § I ärenden om ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet är sökanden i före-
kommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 
§§ miljöbalken för sakkunniga som har till-
kallats av kommunen och för kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i 
ärenden enligt 7 kap. miljöbalken rörande 
ansökan om tillstånd eller anmälan. 



[BUDGET 2018 EFP 2019-2020] Taxor och avgifter 2018

 

M a r k a r y d s  k o m m u n | 27  

 

12 § Utöver avgift för prövning, kan avgift 
för tillsyn komma att tas ut för den verksam-
het eller åtgärd prövningen avser enligt vad 
som anges i denna taxa.  

 

Avgifter med anledning av anmälan 

13 § Avgift för handläggning av anmälan av 
anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd 
tas ut med 700 kronor per timme för nedlagd 
handläggningstid på ärendet (timavgift) eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebi-
laga 2 och 3. 

Avgift med anledning av anmälan skall be-
talas för varje avgiftsbelagt ärende som an-
mälan avser.  

14 § Vid bestämmandet av timavgiften till-
lämpas bestämmelserna i 8 §. 

15 § Avgift för handläggning av anmälan 
skall betalas av den som bedriver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgär-
den. I ärende om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i bilagan 
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd är denne i före-
kommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ären-
det. 

16 § Utöver avgift med anledning av hand-
läggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa.  

 

 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

17 § Avgift för tillsyn i övrigt tas ut enligt 
vad som framgår i taxebilaga 2 och 3 med 
angivet belopp (fast avgift) eller 700 kr för 
varje timme nedlagd handläggningstid i 
ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i 
övrigt som anges i taxan. För verksamheter 
som tillståndsprövats skall avgiften bestäm-
mas med utgångspunkt från vad som före-
skrivs om tillåten produktionsvolym eller 
motsvarande. 

18 § Om en verksamhet är sådan att avgift 
för tillsyn över den kan påföras enligt flera 
punkter i taxebilagan, skall full avgift betalas 
för den punkt som föreskriver den högsta av-
giften. Avgift enligt övriga punkter skall där-
vid sättas ned till 25 procent av ordinarie av-
gift.  

19 § Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår 
och skall betalas i förskott. Sådan avgift 
skall betalas från och med det kalenderår 
som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller, om verk-
samheten har bedrivits utan tillstånd, det år 
som följer efter det att verksamheten har på-
börjats. Avgiften skall därefter betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalen-
derår som verksamheten bedrivs. Inspekt-
ioner och andra tillsynsåtgärder med anled-
ning av att verksamheten bryter mot villkor 
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, 
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana 
åtgärder tas timavgift ut. 

20 § Vid bestämmande av timavgift tilläm-
pas bestämmelserna i 8 §. 

21 § Avgift för tillsyn skall betalas av den 
som bedriver eller avser att bedriva verk-
samheten eller vidta åtgärd som föranleder 
avgiften. 
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Nedsättning av avgift 

22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning, till-
synsbehovet, nedlagd handläggningstid och 
övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 

23 § Betalning av avgift enligt denna taxa 
skall ske till Markaryds kommun. Betalning 
skall ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i räkning.  

 

Verkställighetsfrågor m.m. 

24 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förord-
ningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att 
miljö- och byggnadsnämndens beslut om av-
gift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förord-
ningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att 
miljö- och byggnadsnämnden får förordna 
att dess beslut om avgift skall gälla omedel-
bart även om det överklagas. 

26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken över-
klagas miljö- och byggnadsnämndens be-
slut om avgift hos länsstyrel-
sen.
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d) Taxa för ritningskopiering 

     Kopia på papper 

     Format i cm, avgift i kronor 

 

         30 45 60 75 90 105 120 135 150 

30 55 60 66 72 83 91 96 100 110 

45  66 72 83 91 96 100 110 130 

60   83 91 96 100 110 130 135 

75    94 101 119 130 135 156 

90     119 130 138 156 164 

105      138 156 164 179 

120       164 179 191 

 

                     A2         72 

                     A1         91 

                     A0        130 

                     Priserna inkluderar moms 
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                   Kopia på papper med färg 

                   Format i cm, avgift i kronor 

         30 45 60 75 90 105 120 135 150 

30 75 80 86 92 103 111 116 120 130 

45  86 92 103 111 116 120 130 150 

60   103 111 116 120 130 150 155 

75    114 121 139 150 155 176 

90     139 150 158 176 184 

105      158 176 184 199 

120       184 199 211 

 

                   A2         92 

                   A1        111 

                   A0        150 

                   Priserna inkluderar moms 

 

e) Taxa för uppdragsverksamhet 

Enligt förvaltningslagen är miljö- och byggnadsnämnden skyldig att bistå kommuninvånarna 
med service och rådgivning inom sitt ansvarsområde varför detta inte kan debiteras. 

Det förekommer dock att miljö- och byggnadsnämndens personal anlitas för uppdragsverksam-
het som inte är direkt myndighetsutövning. För att debitering för uppdragsverksamhet skall 
kunna ske, krävs att det finns en fastställd taxa för verksamheten. Taxan för uppdragsverksam-
heten är 750 kr/h exklusive moms. 
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Bilaga 1 Bedömningsgrunder  

Tabell 1. Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker 

Riskgrupp  Verksamhet och typ av livsme-
del  

Exempel  

Högrisk  • Bearbetning av rått kött, rå fisk, 
rått fjäderfä, eller opastöriserad 
mjölk (enskilda produkter eller 
del av sammansatta livsmedel)  

• Transport av varmhållna livs-
medel för konsumtion på annan 
plats än där de tillagats  

• Malning av kött/fisk, tillverk-
ning av köttberedningar  

• Nedkylning  

Tillagning av maträtter från rå 
fisk eller rått kött, grillning av 
kyckling, tillagning av pizza 
med köttfärs, sushi  

Tillagning i centralkök följt av 
varmhållen transport till serve-
ringskök  

Mellanrisk  • Bearbetning/beredning av sam-
mansatta livsmedel med bearbe-
tade animaliska produkter som 
ingrediens  

• Beredning av beredda anima-
liska produkter  

• Bearbetning av vegetabilier, 
ägg** eller pastöriserad mjölk  

• Styckning  

• Varmhållning  

• Återuppvärmning  

Tillverkning av pastasallad, 
avancerade smörgåsar, grädd-
tårtor eller smörgåstårtor  

 
Beredning av ”pannfärdiga” 
produkter  

Varmhållning med efterföl-
jande servering  

Återuppvärmning med efterföl-
jande servering  

Lågrisk  • Enkel beredning  

• Uppvärmning  

• Manuell hantering av glass  

• Kylförvaring  

• Upptining  

Kokning av potatis/ris/pasta, 
gräddning av pannkakor eller 
våfflor  

Beredning av korv med bröd 
och förstekta hamburgare samt 
enkla smörgåsar  
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Försäljning och servering av 
färdigberedda varor t.ex. tårta, 
mjukglass och kulglass  

Försäljning av kylda livsmedel 

Mycket låg risk  • Bakning  

• Hantering av livsmedel som inte 
kräver kylförvaring  

• Hantering av frysta livsmedel  

• Uppvärmning av fryst, bearbe-
tad produkt  

Försäljning av förpackad glass 

Bakning av matbröd, hårt bröd 
eller torra kakor  

Uppvärmning av frysta pizzabi-
tar för direkt försäljning av 
frukt, grönsaker eller godis  

 

Tabell 2. Mått på verksamhetens storlek för olika typer av produktion, riskfaktor 2 i risk-
modulen 

Omfattning  Konsumenter 
/portioner  
per dag  

Anställda 
(årsarbets-
krafter)  

Ton utgående 
produkt per 
år  

Ton motta-
gen mjölk 
per år  

Distribuerat 
dricksvatten, 
m3 per år  

a) Mycket stor  > 250 000  > 10 001  >18 250 001 

b) Stor  25 001 –  
250 000 

> 30 1 001 –
10 000 

10 001 - 
100 000  

1 825 001 – 
18 250 000 

c) Mellan  2 501 – 

25 000 

11 - 30 101 – 

1 000 

1 001 –  

10 000  

182 500 – 

1 825 000 

d) Liten  251 – 2 500 4 - 10 10 – 100 100 –  

1 000  

18 251 - 

182 500 

e) Mycket liten  25 - 250 1-3 < 10 < 100  1 825 - 18 
250 

f) Ytterst liten  < 25 < 1  < 1 825 

g) Extremt liten    = 20 tillfällen 
per år  
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Tabell 3. Riskmodulen 

Riskfaktor  Riskpoäng  

1. TYP AV VERKSAMHET OCH LIVSME-
DEL  

 

a) Högrisk  55  

b) Mellanrisk  35  

c) Lågrisk  15  

d) Mycket låg risk  5  

2. PRODUKTIONENS STORLEK  

a) Mycket stor  55  

b) Stor  45  

c) Mellan  35  

d) Liten  25  

e) Mycket liten  15  

f) Ytterst liten  5  

g) Extremt liten  -5  

3. KONSUMENTGRUPPER  

Producerar/serverar livsmedel till känsliga konsu-
mentgrupper  

10  

  

Erfarenhetsklassning  

Vid registrering av en anläggning placeras den i erfarenhetsklass B (normalläget). Sänkning 
respektive höjning sker sedan i normalfallet med ett steg i taget enligt tabell 1 i taxan, och enligt 
beskrivning nedan.  

Föremål för sänkt kontrolltid: = 2 avvikelser fullständigt bedömningsunderlag 1  

= 1 avvikelse vid ofullständigt bedömningsunderlag 1  
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Föremål för utökad kontrolltid: Underkänd vid uppföljande besök eller vid första besöket om 
de tidigare har sänkts till erfarenhetsklass A eller B 1,2  

1 Exklusive HACCP.  

2 Exklusive dokumentation av ”korrigerande åtgärder”. 
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SOCIALNÄMNDEN 

* De inkomstprövade taxorna inom äldreomsorgen baserar sig på genomsnittlig kyrkoavgift. 

Äldreomsorg 

Måltider särskilt boende  2 610 kr/mån 

Gästmåltider i särskilt boende 60 kr/st 

Telefonabonnemang Enligt leverantörens taxa 

Samtalskostnader  Enligt avläst faktisk kostnad 

Högsta avgift för bostad/hyra i särskilt boende som inte 

omfattas av hyreslagen (extern omsorg) 

2 100 kr/mån* 

Avgift för kistläggning Faktisk kostnad för transport till bårhus  

Avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dag-

verksamhet och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 

(Avgiften baseras på avgiftsutrymmet) 

0 – 2 044 kr/mån* 

 

Avgift för hemsjukvård  

(Avgiften baseras på avgiftsutrymmet) 

150 kr per besök eller max 2 044 kr/månad* 

Avgift för trygghetslarm, gps-larm i ordinärt boende 

(Avgiften baseras på avgiftsutrymmet) 

Månadskostnaden för trygghetslarmet är en abonne-

mangsavgift och betalas oavsett om du är hemma eller 

bortrest. 

0 – 300 kr/mån 

 

Faktisk kostnad för trygghetslarm, t ex debitering  

av annan kommun vid brukares vistelse i annan kom-

mun 

40 kr/dygn 

Avgift för lunch via matdistribution 60 kr/st 

Lunch i kommunens restauranger 60 kr/st 

Kaffe/te 10 kr 

Kaffe/te med bröd 22 kr 

Kaffe/te med bröd vid social samvaro 15 kr 

Måltider vid korttidsplats 87 kr/dag 
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Dygnsavgift för vård och omsorg vid korttidsplats 0 – 68,15 kr/dag* 

Telefonabonnemang vid korttidsplats  

samtalskostnader  

Enligt avläst faktisk kostnad 

Tillfälliga insatser enligt Socialtjänstlagen 346 kr/tim  

Tillfälliga insatser enligt Hälso– och sjukvårdslagen 

(vid debitering av annan kommun)  

427 kr/tim  

 

Insats hemrehabilitering  

(Avgiften baseras på avgiftsutrymmet) 

Fast avgift 300 kr/månad 

Utprovning av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel,  

höftskyddsbyxa 

150 kr/tillfälle 

Återtagning av hjälpmedel 150 kr/tillfälle 

Intyg för bostadsanpassning 150 kr/tillfälle 

Färdtjänst 

 

35 % av kilometerkostnaden, dock lägst 40 

kr, avrundat till närmast hela krontal för varje 

enkelresa 

Kopiering av journaler och liknande  Se kommunövergripande taxa för kopiering 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Huvudprincipen är att alla insatser enligt LSS är avgiftsfria och att den enskilde bara betalar för sina 

egna personliga utgifter i samband med insatsen. Det kan vara egna kostnader för mat, fritidsaktiviteter, 

resor och utflykter.  

Avgifterna skall vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. Kommunen ska även se 

till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov enligt LSS § 19. 

Kostnader och ersättningar: Den enskilde betalar sina kostnader för mat, resor och aktiviteter. I insats 

korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ung-

domar ingår omvårdnad. 

Resor: Vid resor med allmänna kommunikationsmedel betalar den enskilde för sin resa. Vid resor med 

färdtjänst betalar den enskilde för sin resa. Vid längre i förväg planerade resor ska man ansöka om riks-

färdtjänst hos biståndshandläggare. För barn och ungdomar bör föräldraansvaret gälla att köra sina barn 

till aktiviteter som för andra barn och ungdomar. Resor till och från korttidsvistelse och korttidstillsyn 

ingår inte i insatsen. För barn och ungdom upp till 21 år gäller föräldraansvaret. Resor mellan skola och 

korttidsvistelse är skolskjuts. Den enskilde betalar resor till och från daglig verksamhet motsvarande 25 
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kr/dag alternativt 450 kr/månad. För aktiviteter utanför den dagliga verksamheten, förutom resor till sär-

vux, betalar den enskilde sin resa. 

Vistelse utanför kommunen: Vid korttidsvistelse utanför kommunen får den enskilde betala den fak-

tiska matkostnaden som råder vid respektive anläggning, alternativt den egenavgift som respektive an-

läggning tillämpar. Saknas uppgift om sådana kostnader tas avgift ut enligt gällande taxa i kommunen. 

Boende: Kommunen står för kostnaden för bostad med särskild service. Elever som under gymnasieti-

den bor i elevhem, är över 19 år och har aktivitetsersättning, betalar en avgift för boendet.  

Habiliteringsersättning: Ersättning utbetalas vid närvaro i daglig verksamhet eller dagverksamhet mot-

svarande hel dag (minst 6 timmar) 51 kr/dag alternativt halv dag (minst 3 timmar) 34 kr/dag. 

KOST Barn/ungdom upp till 21 år Vuxen 

Hel dag 60 kr 87 kr 

Frukost 10 kr 10 kr 

Lunch 31 kr 60 kr 

Mellanmål/fika 10 kr 10 kr 

Kvällsmål 19 kr 25 kr 

Avgift för mat för barn och ungdomar vid boende 

i familjehem eller bostad med särskild service. 

 (Avgift för mat, utom lunch fem dagar/vecka. Lunch 

är ej inräknad eftersom ungdomarna får den i sko-

lan). 

Hyra och inventarier för bostad med särskild ser-

vice för vuxna eller annan särskilt anpassad bo-

stad för vuxna. 

Den enskilde står själv för kostnaden. 

 

Insatser enligt socialtjänstlagen (boendestöd, kontaktperson, boende utanför kommunen, 

dagverksamhet) 
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Kostnader och ersättningar: Insatsen är avgiftsfri för den enskilde. Den enskilde betalar sina kostna-

der för mat, resor och aktiviteter. För externt boende gäller samma avgifter som boende inom äldre-

omsorgen. 

Resor: Vid resor med allmänna kommunikationsmedel betalar den enskilde för sin resa. Vid resa med 

färdtjänst betalar den enskilde för sin resa. Vid längre resor ska man i förväg ansöka om riksfärdtjänst 

hos biståndshandläggaren. Eftersom kommunen inte kan erbjuda dagverksamhet i alla delar av kommu-

nen ersätts den enskildes resekostnad med allmänna kommunikationsmedel mot uppvisande av kvitto. 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen, 

tobakslagen och lagen om detaljhandel med nikotin och läkemedel 

Allmänheten   

Stadigvarande tillstånd 6 000 kronor 

Utvidgade tillstånd (plats, tid och dryck) 2 500 kronor 

Tillfälligt tillstånd 2 500 kronor 

Stadigvarande provsmakning 2 500 kronor 

Slutet sällskap   

Tillfälligt 1:a gången 400 kronor 

2:a till och med 12:e gången/kalenderår 200 kronor 

Catering stadigvarande tillstånd 2 500 kronor 

Tillfälligt tillstånd för provsmakning 400 kronor 

Stadigvarande tillstånd   

 

2 500 kronor 

Kunskapsprov/tillfälle 500 kronor 
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Tillsynsavgifter 

Fast tillsynsavgift: 800 kr/år  

Den fasta tillsynsavgiften avser alkoholservering året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmän-

heten, slutet sällskap samt trafikservering. I likhet med annan servering beräknas avgiften för trafikserve-

ring per serveringsställe. 

Avgiftsklass rörlig tillsynsavgift 

Avgift tas ut med 1,0 % på den totala årsomsättningen på spritdrycker, vin och starköl. Avgiften baseras 

på föregående års omsättning. Avgiften betalas under mars månad av tillståndshavaren. Vid nyetablering 

tas tillsynsavgift ut enligt beräknad omsättningskalkyl. Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillstånds-

havare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod. 

  

Avgift för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel, tobak och starköl fastställs till 

1 000 kr/år. I tillsynsavgiften gällande tobakslagen ingår hjälp med att utarbeta ett program för egentillsyn.
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  UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 
 

AVGIFT FÖRSKOLA / FRITIDSHEM / PEDAGOGISK OMSORG (Dagbarnvårdare) 
Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Avgiften kan aldrig överstiga max belop-
pet per månad och barn. Inkomsttaket för 2018 är 46 080 kr. 
   
 När avgiften räknas ut är det alltid det yngsta barnet som är Barn 1, näst yngsta Barn 2 o s v. 
  
Förskola och pedagogisk omsorg 
Heltid  över 25 timmar per vecka för barn 1-6 år 
Barn 1 3% Betalar högst 1 382 kr per månad
Barn 2 2% Betalar högst    922 kr per månad
Barn 3 1% Betalar högst    461 kr per månad
Barn 4  - Ingen avgift
     
Deltid  upp till 24,99 timmar per vecka för barn 1-6 år 
Barn 1 1,80% Betalar högst 829 kr per månad
Barn 2 1,20% Betalar högst 553 kr per månad
Barn 3 0,60% Betalar högst 276 kr per månad
Barn 4  - Ingen avgift
     
Fritidshem och pedagogisk omsorg för skolelever 
Avgifter för barn 6  - 13 år 
Barn 1 2% Betalar högst 922 kr per månad
Barn 2 1% Betalar högst 461 kr per månad
Barn 3 1% Betalar högst 461 kr per månad
Barn 4  - Ingen avgift

  
Lovfritids / verksamhet utöver ordinarie öppethållande 
För 1 barn   85 kronor per dag
För 2 barn  100 kronor per dag
För 3 barn  120 kronor per dag
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AVGIFT FÖR HYRA AV UTBILDNING– OCH KULTURNÄMNDENS  
LOKALER              
  
Specialsalar   
Teckning/bild                                      300 kr per tillfälle, max 5 tim
Undervisnings kök   500 kr per tillfälle, max 5 tim
Textilslöjd    500 kr per tillfälle,max 5 tim
Musik    300 kr per tillfälle,max 5 tim
Trä/metallslöjd                                    500 kr per tillfälle, max 5 tim
Data  700 kr per tillfälle, max 5 tim
Rum i barnomsorgs lokal och skolsalar                              200 kr per tillfälle, max 5 tim
   
Matsalar  
Timsfors skola 500 kr per tillfälle, max heldag
 

Traryd                                 500 kr per tillfälle, max heldag

  
Markaryds skola 700 kr per tillfälle, max heldag  
Strömsnäsbruks skola 700 kr per tillfälle, max heldag  
   
Barnomsorgslokaler  500 kr per tillfälle, max heldag
  

 
KCM lokaler 
Hörsalen       700 kr per tillfälle, max heldag    
Hörsalen  350 kr per tillfälle, max en timme*
Telebildutrustning inom KCM           1700 kr per tillfälle, max heldag*
Telebildutrustning inom KCM            1200 kr per tillfälle, max halvdag*
* Sändningskostnad tillkommer  
  
Registrerade föreningar och organisationer inom Markaryds kommun erhåller 70 % rabatt på  
fastställd lokalhyra..  
 
Vid entrearrangemang uttas full hyra. 
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AVGIFT FÖR HYRA AV KOMMUNENS LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR 
  
Objekt Grundtaxa Föreningstaxa
Sporthall/gymnastiksalar/timme     
Hunehallen, hel                                160 kr 48 kr
Hunehallen, halv                              100 kr 30 kr
Hunehallen, dans                             100 kr 30 kr
 
Sparbankshallen A 160 kr 48 kr
Sparbankshallen B 160 kr 48 kr
Sparbankshallen C  100 kr 30 kr
   
Gymnastiksalen Strömsnäsbruk, hel 132 kr 40 kr
Gymnastiksalen Strömsnäsbruk, halv                 90 kr 27 kr
 
Övriga gymnastiksalar  100 kr 30 kr
 
 
Möteslokaler/dag 

Grundtaxa Föreningstaxa

Kommunhuset per sal                        165 kr 50 kr
Kulturhuset per sal (utställning, foajé)         165 kr 50 kr
Kulturhusets biosalong *                    1 950 kr 585 kr
Kulturhusets atriumgård                 250 kr 75 kr
  

  
Övrigt/tillfälle 
Toalettvagn (uthyres ej till privatpersoner eller 
föreningar utanför kommunen) 

800 kr oavsett för-
hyrare 

 

 
Ljudanläggning 500 kr 150 kr
  

   
* Den högre hyran på kulturhusets biosalong gäl-
ler alla kunder vid entrearrangemang, vaktmäste-
rihjälp samt vid längre bokning t ex revyträning 
med uppspel.  
    
 Hyresreglemente 
Registrerade föreningar och organisationer inom Markaryds kommun erhåller 70% rabatt på fast 
lokalhyra (taxa). Dock uttas full hyra vid entréarrangemang, bingo, årsfester dans etc. 
 
Politiska organisationer inom Markaryds kommun är befriade från hyra vid all förhyrning frånsett  
då förhyrningen avser idrotts/motionsverksamhet eller entrearrangemang etc. enligt ovan. 
 
Företag, privatpersoner samt föreningar utanför kommunen erlägger full lokalhyra. 
 
Kommunen, landstinget, länsstyrelsen etc. erlägger full hyra hos de s k lokalhållande föreningarna. 
Vid förhyrning i kommunala lokaler/anläggningar utgår ingen hyra med undantag av biosalongen i 
Kulturhuset. 
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KULTUR OCH BIBLIOTEKSVERKSAMHET 
 
Krav- och förseningsavgift   
Per bok/media och påbörjad vecka (avser vuxna som lånar 
vuxenmedia) 5 kr
Max 50 kr per registrerat utlånings-/återlämningstillfälle 
Räkning på lånade media   
Vuxenböcker    220 kr
Barn- och ungdomsböcker    160 kr
Pekböcker    30 kr
Tidskrift  50 kr
Fjärrlån Vuxenböcker  400 kr
Film  400 kr
Tv spel  400 kr
Språkkurs  400 kr
Musik CD  150 kr
Förstörd/försvunnen teknisk utrustning  inköpspris
    
Räkning skickas ca 1 månad efter 1:a påminnelsen.  

  
Meddelandeavgift på 30 kr tillkommer 
    
Övriga taxor biblioteken   
Meddelandeavgift för påminnelse om fjärrlån som inte hämtas  15 kr
Beställningsavgift fjärrlån per media   5 kr
Avgift för förlorat lånekort                                   10 kr
Kopiering Referenslitteratur upp till 5 sidor.  gratis
Utskrift från Internet/st  3 kr

 

 

 

AVGIFTER FÖR MUSIKSKOLA 2018 

Avgift per elev och termin                               600 kr 
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BADAVGIFTER FÖR HANNABADET ÅR 2018 
 

   
Badavgifter:   
Vuxen                         35 kr  
Ungdom (6 -18 år)  20 kr  
Barn (0-5 år )                    gratis i badande vuxens sällskap 
Grupp                      100 kr   2 vuxna med barn 6-18 år 

 
 

Rabattkort  
Vuxen 10-kort                  
Ungdom 10-kort                 
Grupp 10-kort                     

 
300 kr  
150 kr  
900 kr   2 vuxna med barn 6-18 år 

  
Periodkort     12 mån kort*     6 mån kort*       3 mån kort *  
 
Vuxen                      1 000 kr               650 kr              350 kr  
Ungdom (6 -18 år)     600 kr               350 kr               200 kr 
Grupp                      2 200 kr            1 450 kr               800 kr         

*  Periodkort gäller  för både sim-
hallen i  Markaryd och för 
Strömsnäsbadet 
  
2 vuxna med barn 6-18 år. 
 
  

  
 
Anläggningshyror exkl personal 
 

  

Hela anläggningen      
Barnkalas,  i privat regi 

800 kr/tim 
800 kr per 2 timmar 
 

Rehab bassäng             500 kr/tim (endast föreningar på 
allmän badtid) 

 
 
 
Aktiviteter utöver badverksamhet enligt särskild taxa 

 

  
Personalkostnad ord arbetstid internt 198 kr/tim,  
externt 244 kr/tim. 
 
Personalkostnad övertid, arbetstid internt 386 kr/tim,    
externt 472 kr/tim.   
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BADAVGIFTER FÖR STRÖMSNÄSBADET ÅR 2018 
 
 
Badavgifter: 

  

Vuxen                         25 kr 
Ungdom (6 -18 år)   15 kr 
Barn                  gratis i badande vuxens sällskap 0-

5 år 
Grupp                      60 kr  2 vuxna med barn 6-18 år 
 
 

  

Rabattkort 
Vuxen 10-kort                      

  
200 kr 

Ungdom 10-kort                   100 kr 
  
    
Säsongskort   
Vuxen                          350 kr 
Ungdom  (6 -18 år)                        200 kr 
Grupp                       500 kr - 2 vuxna med barn 6-18 år 
  
 

  

Anläggningshyror exkl personal 
 

  

Hela anläggningen       400 kr/tim 
Barnkalas,  i privat regi 400 kr per 2 timmar 
  
 
Aktiviteter utöver badverksamhet enligt särskild taxa 
 
Personalkostnad ord arbetstid internt 198 kr/tim, externt 244 
kr/tim. 
 
Personalkostnad övertid, arbetstid internt 386 kr/tim, externt 472 
kr/tim.  
  
  

 

 

  
 

 



                                                                                                                                                              

 

 Protokoll 
 

 

     
  Kommunfullmäktige                                                 2017-11-27  
 

 

 

 

 

 

1(2) 

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

KF § 120 

Taxor och avgifter 2018 

Dnr 2017/27.041  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa i förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 
2018-01-01 jämte de tillkommande skatter och avgifter som av 
statsmakterna åläggs respektive verksamhet, 
och att bemyndiga respektive nämnd att tillämpa ovan fastställda taxor och 
avgifter inom respektive ansvarsområde. 
 
Reservation 
Nobuaki Kudo (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Skriftlig reservation biläggs protokollet, bilaga 5. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2017-06-26, § 72, fastställt de olika nämndernas 
budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram 
verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd 
driftbudgetram för beslut i respektive nämnd. I samband härmed har 
respektive nämnd/styrelse samtidigt arbetat fram förslag till taxor och 
avgifter för 2018. 
 
I ärendet föreligger förslag till taxor och avgifter från kommunstyrelsen (KS 
§ 134/2017), miljö- och byggnadsnämnden (MBN § 86/2017), 
socialnämnden (SN § 90/2017) samt utbildnings- och kulturnämnden (UKN 
§ 93/2017). 
 
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Nobuaki Kudo (M) yrkar avslag till förslaget om taxehöjning för VA-
taxan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Nobuaki Kudos (MP) avslagsyrkande mot kommun-
styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige genom acklamation 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

 



 

 

  

 

 

  

Kommunfullmäktige                                                 2017-11-27 

 

 

 

 

 

2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

KS § 142/17 
Taxor och avgifter 2018 för KS, MBN, SN, UKN 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefer 
Förvaltningsekonomer 
Nämnderna 


