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1 Interna taxor och avgifter 

Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal, kost och 

städ är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av verksamheternas 

totalkostnader och för att kunna få in ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, 

interndebiteras dessa utifrån respektive nämnds självkostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslut om fastställande av priser för 

interndebitering till respektive nämnd. 

2 Samtliga nämnder 

2.1 Kopiering, telefax och dylikt 

  

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga priser     

Svartvit     

A4 Per kopia Föreningar Per kopia Föreningar 

Enkelsida 1-10 kopior 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr 

Enkelsida 11- 1,00 kr 0,25 kr 1,00 kr 0,25 kr 

Dubbelsida 1-10 kopior 3,00 kr 3,00 kr 3,00 kr 3,00 kr 

Dubbelsida 11 - 2,00 kr 0,50 kr 2,00 kr 0,50 kr 

     

A3 Per kopia Föreningar Per kopia Föreningar 

Enkelsida 1-10 kopior 4,00 kr 4,00 kr 4,00 kr 4,00 kr 

Enkelsida 11- 2,00 kr 0,50 kr 2,00 kr 0,50 kr 

Dubbelsida 1-10 kopior 5,00 kr 5,00 kr 5,00 kr 5,00 kr 

Dubbelsida 11 - 3,00 kr 1,00 kr 3,00 kr 1,00 kr 

Verifiering 3,00 kr 3,00 kr 3,00 kr 3,00 kr 

     

Färg     

A4 Per kopia  Per kopia  

Enkelsida 1-10 kopior 5,00 kr  5,00 kr  

Enkelsida 11- 3,00 kr  3,00 kr  

Dubbelsida 1-10 kopior 7,00 kr  7,00 kr  

Dubbelsida 11 - 5,00 kr  5,00 kr  

     

A3 Per kopia  Per kopia  

Enkelsida 1-10 kopior 10,00 kr  10,00 kr  

Enkelsida 11- 5,00 kr  5,00 kr  

Dubbelsida 1-10 kopior 12,00 kr  12,00 kr  

Dubbelsida 11 - 7,00 kr  7,00 kr  
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  2018 2019 

Svartvit och Färg     

A1 Per kopia  Per kopia  

Kopia 1 59,00 kr  59,00 kr  

Kopia 2- 29,00 kr  29,00 kr  

     

A0 Per kopia  Per kopia  

Kopia 1 59,00 kr  59,00 kr  

Kopia 2- 29,00 kr  29,00 kr  

     

Overheadfilm Per styck  Per styck  

Enkelsida 4,00 kr  4,00 kr  

     

Laminering Per styck  Per styck  

A4 12,00 kr  12,00 kr  

A3 16,00 kr  16,00 kr  

     

Fax Per styck  Per styck  

Startavgift 4,00 kr  4,00 kr  

Per sida 4,00 kr  4,00 kr  

     

Fax utanför Norden Per styck  Per styck  

Startavgift 4,00 kr  4,00 kr  

Per sida 8,00 kr  8,00 kr  

Kanslichefen äger rätt att justera avgift i det fall kunden själv kan utföra arbetet 

Kommunstyrelsen äger rätt att vid behov korrigera avgifter för kopiering o dyl. enligt ovan 

under löpande budgetår 

3 KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 

3.1 P-plats med motorvärmare vid kommunhus 

  

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga priser  

 Per år Per år 

P-plats med motorvärmare 480,00 kr 500,00 kr 

  

3.2 Uthyrning f.d. Realskolan 

Fastigheten hyrs ut till Bygdegårdsföreningen Gamla Real. Bygdegårdsföreningen beslutar 
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om hyra. 

Kommunens reglemente KF 1996-11-14 § 91 för uthyrning av kommunala lokaler gäller 

fortsatt enligt avtal med föreningen. 

3.3 Räddningstjänst 

Nedanstående taxor uppräknas årligen enligt SKL:s Prisindex kommunal verksamhet (PKV). 

Indexuppräkningen för 2019 är 2,7 %, enligt PKV 18-04-27. 

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga priser   

   

PERSONAL   

Restvärdesuppdrag, per timme enl. taxa Brandskyddsföreningen 
Sverige 

558,00 kr 573,00 kr 

Säkerhetsvakt, per timme 558,00 kr 573,00 kr 

Övriga serviceuppdrag, per timme 558,00 kr 573,00 kr 

   

TRANSPORTER   

Tungt fordon, per km 16,50 kr 16,95 kr 

Lätt fordon, per km 4,10 kr 4,21 kr 

Vattentransport, per last, inkl förare 1 127,00 kr 1 157,00 kr 

Höjdfordon inkl. förare per timme 858,00 kr 881,00 kr 

Tankfordon inkl. förare per timme 858,00 kr 881,00 kr 

Båt inkl. förare per timme 858,00 kr 881,00 kr 

   

HANDBRANDSLÄCKARE   

Årskontroll per brandredskap 127,00 kr 130,00 kr 

Grundavgift per objekt 193,00 kr 198,00 kr 

Omladddning skum 9 l 510,00 kr 524,00 kr 

Omladdning pulver 2 kg 767,00 kr 788,00 kr 

Omladdning pulver 6 kg 458,00 kr 470,00 kr 

Omladdning pulver 12 kg 252,00 kr 259,00 kr 

Omladdning CO2 2 kg 510,00 kr 524,00 kr 

Omladdning CO2 6 kg 407,00 kr 418,00 kr 

Diffusior 355,00 kr 365,00 kr 

Destruktion 67,00 kr 69,00 kr 

Provtryckning 458,00 kr 470,00 kr 

   

AUTOMATISKT BRANDLARM   

Anslutningsavgift 4 000,00 kr 4 108,00 kr 

Årlig avgift 2 261,00 kr 2 322,00 kr 

Årlig avgift inkl. larmmottagning 8 300.00 kr 8 524.00 kr 
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  2018 2019 

Avgift för åtgärd vid felaktigt brandlarm 3 392,00 kr 3 484,00 kr 

Avgift för åtgärd vid fellarm, per larm faktisk kostnad 
baserad på 
timkostnad 

558,00 kr 

faktisk kostnad 
baserad på 
timkostnad 

573,00 kr 

Mottagning av automatiska brandlarmsprov utöver kvartalsprov 
samt frånkoppling av anläggning för arbete, per gång 

216,00 kr 222,00 kr 

Uppdrag som anläggningsskötare 11 136,00 kr 11 437,00 kr 

   

TILLSYN   

Brandsyn enl. LSO/LBE grundavgift 1 559,00 kr 1 601,00 kr 

Brandsyn enl. LSO/LBE grundavgift (för båda) 2 318,00 kr 2 381,00 kr 

Brandsyn enl. LSO/LBE timavgift 849,00 kr 872,00 kr 

   

AVGIFT TVÄTTHALL (räddningstjänstpersonal och 
kommunala fordon) 

  

Personbilar 60,00 kr 62,00 kr 

Större fordon 100,00 kr 103,00 kr 

   

UTBILDNING   

Brandkunskap per deltagare 550,00 kr 565,00 kr 

HLR per deltagare 550,00 kr 565,00 kr 

HLR + brandkunskap 850,00 kr 873,00 kr 

Specialutbildningar offereras offereras 

Sotningsutbildning, per timme 558,00 kr 573,00 kr 

   

TILLSTÅND enligt LBE (brandfarliga & explosiva varor)   

Fyverkeriförsäljning Enl. SKL:s 
normaltaxa 2011 

4 245,00 kr 

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg  4 245,00 kr 

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg  5 943,00 kr 

Godkännande av föreståndare för explosiva varor  1 698,00 kr 

Bensinstation obemannad  5 943,00 kr 

Bensinstation bemannad  5 943,00 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare  5 943,00 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och 
lösa behållare 

 5 943,00 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och 
lösa behållare 

 5 943,00 kr 

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av 
brandfarliga varor 

 9 399,00 kr 

Mindre förändring av befintligt tillstånd  1 698,00 kr 

Tillfällig hantering av brandfarlig vara  4 245,00 kr 
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  2018 2019 

Avslag av tillståndsansökan  37 356,00 kr 

   

UTHYRNING  AV  UTRUSTNING   

Pumpar exkl bränsle   

Elpumpar upptill 500 l/min, per dygn 114,00 kr 117,00 kr 

Pumpar 500-1000 l/min, per timma 217,00 kr 223,00 kr 

Pumpar 1000 - uppåt l/min, per timma 309,00 kr 317,00 kr 

Vattendammsugare, per timma 114,00 kr 117,00 kr 

   

Stegar   

Skarvstege, per del och dygn 58,00 kr 60,00 kr 

Utskjutsstege, per dygn 172,00 kr 177,00 kr 

   

Slang och armatur   

Brandslang, totalt per längd och dygn 138,00 kr 142,00 kr 

Tvättning och provtryckning, per längd 92,00 kr 94,00 kr 

Lagning per vulkning 46,00 kr 47,00 kr 

Byte av packning, per st 69,00 kr 71,00 kr 

Gren- och strålrör, per st och dygn 58,00 kr 60,00 kr 

Brandposthuvud 58,00 kr 60,00 kr 

   

Handbrandsläckare   

Samtliga brandsläckare, per dygn exkl ev omladdning 69,00 kr 71,00 kr 

   

Andningsskydd   

Lån av luftflaska, exkl fylln. kostn.,per dygn 34,00 kr 35,00 kr 

Kontroll och service av andningsapparat 458,00 kr 470,00 kr 

   

Elverk   

Elverk upp till 5 kw, exkl bränsle, per dygn 344,00 kr 353,00 kr 

Elverk över 5 kw, exkl bränsle, per dygn 1 717,00 kr 1 763,00 kr 

   

  

3.4 Övrig mark (ej bostadsmark) pris 

Pris på övrig mark bestäms främst utifrån gjorda investeringar samt ett bedömt 

marknadsvärde och varierar normalt mellan 10-50 kr/m2. 

Riktvärden är: 
Råmark 10 kr/m2 

Råmark inom planlagt område 20 kr/m2 
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Beredd mark 30-40 kr/m2 

Beredd mark inom planlagt område 40-50 kr/m2 

 

Tillkommande värden i form av skog m.m. ska läggas på försäljningspriset. Beslut om detta 

fattas i enlighet med reglemente och delegationsordning. Eventuella kostnader för 

fastighetsregleringar i samband med markförsäljning bekostas av köparen 

3.5 Avgift Utvecklingscentrum 

  

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga priser   

   

Undervisningssal (30 platser)   

Heldag 300,00 kr 300,00 kr 

Del av dag (4 timmar) 200,00 kr 200,00 kr 

   

Datasal inkl dataprojektor (16 platser) *   

Per timme 200,00 kr 200,00 kr 

   

TeleBild-salen inkl nätuppkoppling (10-15 platser) *   

Per timme 200,00 kr 200,00 kr 

Uppkoppling och trafikkostnader tillkommer   

   

Konferenssal 150 platser (inkl datorprojektor/overhead)   

Heldag 1 000,00 kr 1 000,00 kr 

Del av dag (min 4 timmar), per timme 150,00 kr 150,00 kr 

   

Konferensrum, mindre (2-8 platser)   

Heldag 300,00 kr 300,00 kr 

Del av dag (4 timmar) 200,00 kr 200,00 kr 

   

Datorprojektor *   

Endast för bruk inom utvecklingscentrums lokaler   

Heldag 200,00 kr 200,00 kr 

Del av dag (4 timmar) 150,00 kr 150,00 kr 

* För Tekniker tillkommer 250 kr/timme + moms. 

Ideella föreningar i kommunen samt Studieförbund nyttjar lokaler hyresfritt, exkl. datasal, 

TeleBildsal och datorprojektor. Vid utbildning som konkurrerar med kommunens utbildningar 

föreligger dock ingen avgiftsfrihet. 

Vid utlösande av larm eller insatser av vaktbolaget eller vid bristande återställning av 

lokalerna debiteras kostnaden för detta. 



Dals-Eds kommun, Taxor och avgifter 2019 10(35) 

Användning av förbrukningsmaterial debiteras med faktisk kostnad. 

3.6 Avgifter för vedförsäljning, nedtagning av träd, trädgårdsarbete 

och snöröjning 

  

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga priser   

   

Vedförsäljning   

Utkörning av 3-meters ved till pensionärer 1 600,00 kr 1 646,00 kr 

   

Nedtagning av träd på privat mark (kr/ tim)   

Förberedelse och fällning utförd av arbetsledare 300,00 kr 310,00 kr 

Förberedelse och fällning utförd av övrig personal 150,00 kr 155,00 kr 

Traktor inkl. förare 360,00 kr 370,00 kr 

Vid användning av skylift 300,00 kr 370,00 kr 

   

Trädgårdsarbete   

Bortkörning av ris (kr/ tim) 200,00 kr 205,00 kr 

Bortkörning av ris, med traktor (kr/ tim) 360,00 kr 370,00 kr 

Körning av material till sopstationen 200,00 kr 205,00 kr 

   

Transport av varor från Returen   

Milersättning, utanför kommunen (kr/ mil) 40,00 kr 41,00 kr 

   

Snöröjning för pensionärer   

Handskottning, fast avgift per säsong 80,00 kr 90,00 kr 

Snöskottning per tillfälle 40,00 kr 45,00 kr 

  

3.7 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Taxan är beslutad av Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun och justeras årligen enligt 

avtal med Skorstensfejarmästare utifrån Sotningsindex fastställt av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). 

Senast indexuppräkning juni 2018 1,69% 

  2017 2018 

Moms tillkommer på samtliga priser   

   

Sotning och Eldstadsrengöring   

Helårsbostad   
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  2017 2018 

Grundavgift (tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår 
kostnad för administration, resa, fordon och duschtid) 

106,87 kr 108,67 

Värmepanna, olja 193,28 kr 196,55 

Värmepanna, olja miljögodkänd 231,44 kr 235,35 

Värmepanna, fast bränsle 231,44 kr 235,35 

Värmepanna, fast bränsle miljögodkänd 248,08 kr 252,27 

Braskamin/Pellets 171,75 kr 174,65 

   

Fritidsbostad   

Grundavgift (tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår 
kostnad för administration, resa, fordon och duschtid) 

175,57 kr 178,54 

Värmepanna, olja 193,28 kr 196,55 

Värmepanna, olja miljögodkänd 231,44 kr 235,35 

Värmepanna, fast bränsle 231,44 kr 235,35 

Värmepanna, fast bränsle miljögodkänd 248,08 kr 252,27 

Braskamin/Pellets 171,75 kr 174,65 

   

Grundavgift övriga objekt, avser även imkanaler och pannor >60 
Kw 

106,87 kr 108,67 

   

Tilläggsavgift   

Förbindelsekanal 1,0 - 2,5 m 29,31 kr 29,81 

Förbindelsekanal 2,6 - 5,0 m 72,36 kr 73,58 

Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder 152,67 kr 155,25 

   

Värmepanna Mcal/h   

-50   

51-100 358,31 kr 364,37 

101-150 415,48 kr 422,50 

151-200 477,01 kr 485,07 

201-250 501,13 kr 509,60 

251-300 537,08 kr 546,16 

   

Sidopanna Mcal/h   

-50 123,51 kr 125,60 

51-100 224,95 kr 228,75 

101-150 282,13 kr 286,90 

151-200 343,65 kr 349,46 

201-250 367,77 kr 373,99 

251-300 403,73 kr 410,55 
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  2017 2018 

Brandskyddskontroll   

Helårsbostad   

Grundavgift (tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår 
kostnad för administration, resa och fordon) 

174,30 kr 177,25 

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 560,25 kr 569,72 

Kontroll av ytterligare eldstad i samma fastighet 249,00 kr 253,21 

   

Fritidsbostad   

Grundavgift (tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår 
kostnad för administration, resa och fordon) 

286,35 kr 291,19 

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 560,25 kr 569,72 

Kontroll av ytterligare eldstad i samma fastighet 249,00 kr 253,21 

   

Grundavgift imkanaler och övriga objekt 174,30 kr 177,25 

   

Övriga Sotnings- och Rengöringsarbeten   

Brandskyddskontroll kr/timme 747,00 kr 759,62 

Sotning/Rengöring kr/timme 458,00 kr 465,74 

Administrativ kostnad/tillfälle 68,70 kr 69,86 

Hämtning av stege/tillfälle 45,80 kr 46,57 

Separat rökkanal 30,53 kr 31,05 

Debitering rengöring Imkanaler sker per faktisk tid x timpris   

   

   

Samplanering av sotning och brandskyddskontroll ska ske och vid sådan samtida sotning och 

kontroll. 

I protokoll och på faktura ska det vid sotning/rengöring och branskyddskontroll framgå och 

redovisas typ av objekt, tid, kostnad samt grundavgift för respektive åtgärd. 

3.8 Marknads- och torgavgifter 

Eds marknad arrangeras höst och vår. 

  2018 2019 

Moms tillkommer ej på marknads- och torgplatsavgifter   

   

Marknad   

Storgatan per  3 meter 700 kr 700 kr 

Tvärrgator, torg och p-platser 100 kr 100 kr 

   

Torgplats (ej marknadsdag)   

Torgplats 160 kr 165 kr 
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  2018 2019 

Torgplats inkl. elanslutning 200 kr 205 kr 

   

Torgplats en bestämd veckodag hela året   

Utan el 4 100 kr 4 200 kr 

Med el 5 200 kr 5 400 kr 

Skatteverket har krav på att kommunen ska föra ett register över "knallarna". Registret ska 

sparas i 7 år. 

3.9 VA-avgifter 

Avgifter skall betalas till Dals-Eds kommun. 

Avgifter för 2019 är uppräknade med 4%, undantaget anslutningsavgifter som är 

uppräknade med 2,3% 

  

Taxekonstruktionen för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antogs 

av kommunfullmäktige 2014-06-11. 

§ 1 

För att täcka kostnaderna för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna 

taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) jämte senare tillägg och ändringar jämställs med fastighetsägare. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. 

Bostadsfastighet är 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 andra ändamål såsom: 

Kontor, Förvaltning, Butiker, Utställningslokaler, Hotell, Restauranger, Hantverk, 

Småindustri, Utbildning, Sjukvård, Stormarknader och Sporthallar. 

Annan fastighet är 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. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men ännu ej 

bebyggts. 

Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildare en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
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påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

§ 4 

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

D, dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom detaljplan Ja  

Som detaljplan kan enligt 17 kap. § 4 plan- och bygglagen, SFS 1987:246, även äldre plan 

gälla. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och D inträder när va-verket 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgifterna skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

§ 5 

För bostadsfastighet och därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga avgifter   

Avgift utgår per fastighet med:   

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkten för vatten, spillvatten samt 
dag- och dränvatten 

61 643 kr 63 060 kr 

b) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och D 

23 284 kr 23 820 kr 

c) en avgift per lägenhet 16 513 kr 16 890 kr 

d) en avgift per m2 tomtyta 19,88 kr 20,34 kr 

(tomtavgränsning max 1 500 m2)   

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 

5.1 Är förbindelsepunkter gemensamma för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 5.1 a) och 5.1 b) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som va-verket godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta 

som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1.d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b) och c). 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 
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5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 d) 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 c) för varje tillkommande lägenhet. 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift: 

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga avgifter   

Avgift utgår per fastighet med:   

a) en avgift avseende avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, 
spillvatten samt dag- och dränvatten 

61 643 kr 63 060 kr 

b) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och D 

23 284 kr 23 820 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,73 kr 34,51 kr 

(dock minst för 1 000 m2)   

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 

6.2 Är förbindelsepunkter gemensam för två eller flera fastigheter fördelas servisavgiften 

enligt 6.1 a) och 6.1 b) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som va-verket godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas 

för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljades till anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen. 

6.5 Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses var förut erlagd. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av anläggningsavgift. Avgift per fastighet med: 

  Bostadsfastighet Annan fastighet 

     

Servisavgift 5.1 a 100% 6.1 a 100% 
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  Bostadsfastighet Annan fastighet 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b 100% 6.1 b 100% 

Tomtyteavgift 5.1 d 100% 6.1 c 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 c 0% -- -- 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 d) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet Annan fastighet 

     

Lägenhetsavgift 5.1 c 100% -- -- 

Tomtyteavgift 5.1 d 0% 6.1 c 30% 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifterna 

enligt 5.1 och 6.1 reduceras. Följande reducerade avgifter, uttryckta i procent av full avgift, 

skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

Avgift för framdragen servisledning 

- En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a) 

- Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a) 

- Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a) 

  V S D 

Avgift per FP 5.1 b 20% 60% 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 c 20% 60% 20% 

Tomtyteavgift 5.1 d 20% 60% 20% 

Avgift per FP 6.1 b 20% 60% 20% 

Tomtyteavgift 6.1.c 20% 60% 20% 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 

skall avgifter erläggas enligt 8.1. 

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar 

skall utöver servisavgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 

5.1 a). Denna avgift avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet ej utförts 

i samband med anordnandet av övriga servisledningar. 

§ 9 

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet (2013-09) i konsumentprisindex, KPI, med 

1980 som basår. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen 

därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Vid reglering av taxan tillämpas följande: 

a) Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålles genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör 

skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 
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omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal. 

Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a) och b) och c) samt 6.1 a) 

och b) till närmaste tiotal kronor, beträffande 5.1d och6.1 c) till närmaste hela krontal. 

a) Beslutad avgiftsändring tillämpas fr o m den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft. 

§ 10 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar va-verket i stället 

avtal om avgiftens storlek. 

§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen skall dröjsmålsränta 

erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 

årliga inbetalningar under en viss tid, längst 10 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 

erlägges enligt 11.2 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.7, 6.5 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 fastighetsägare att omgående anmäla till va-

verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälnings-

plikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 11.2 för tiden från och med två månader efter det att avgifts-

skyldighet inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 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 fastighetsägare som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 

överenskomna kostnader härför. 

12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras istället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den 

nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 

än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 

del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med 

hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13-19) 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift: 

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga avgifter   
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  2018 2019 

   

Avgift utgår per fastighet med:   

a) En fast avgift per år 2 912 kr 3 030 kr 

b) En avgift per m3 levererat vatten 27,44 kr 28,54 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för såväl V som S reduceras avgifterna. Följande avgifter 

skall därvid erläggas för resp. ändamål: 

  V S 

a) Fast avgift 13.1 a 40% 60% 

b) Avgift per m3 40% 60% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 90 m3 

per lägenhet. 

13.3 För s k byggvatten skall erläggas en avgift efter m3-pris enligt 13.1 b). Om mätning inte 

sker, antas den därvid förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

13.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 

belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmast 

hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp 

motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela 

krontal. 

13.6 För spillvattenmängd, som enligt va-verkets medgivande avleds till dagvattennätet 

(kylvatten o d), utgår avgift med 30 % av m3–priset enligt 13.1 b). Beloppet avrundas till 

närmaste hela öretal. 

13.7 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet av vattentillförseln avstängts, eller reducerats eller 

annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras en av avgift på vardera 300 kr utan moms. 

för avstängning respektive öppning av servisanslutning. 

§ 14 

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. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan va-verket och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan vatten- och spillvattenmängderna är avsevärd. 
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§ 15 

För obebyggd fastighet uttas ej brukningsavgift. 

§ 16 

Avgifter enligt §§ 13-15 är baserade på indextalet (2013-09) i konsumentprisindex, KPI, med 

1980 som basår. När detta index ändras får va-verket reglera avgiftsbeloppen därefter, dock 

inte oftare än en gång årligen. 

Vid regleringen av taxan tillämpas följande: 

a) Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör 

skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 

omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal. 

Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 13.1 a) och 13.2 till närmaste 

hela krontal samt beträffande avgift enligt 13.1 b) till närmaste hela öretal. 

c) Beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som 

angetts i beslutet. För de uppgifter enligt 13.1 b), 13.3 och 13.6 samt § 14, som är baserade på 

uppmätning hos fastighetsägare, tillämpas dock avgiftsändringen endast i fråga om den 

vattenmängd som förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den i va-verkets 

beslut angivna dagen. 

§ 17 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 träffar va-verket i stället 

avtal om avgiftens storlek. 

§ 18 

Avgift enligt 13.1 a) och 13.2 debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 

enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 

mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14. 

Preliminärdebitering får göras. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta erläggas på 

obetalt belopp enligt 11.2. Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje 

debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 

mätaravläsning och debitering av verklig förbrukning skall ske i minst en gång vartannat år. 

Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 

fastighetsöverlåtelse. 

§ 19 

19.1 Har fastighetsägare begärt att va-verket 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, har va-verket rätt att träffa avtal om 

brukningsavgiftens storlek. 

19.2 Har på grund av att vattentillförsel avstängts eller reducerats fastighetsägaren åsidosatt 

sin skyldighet, påförs fastighetsägaren va-verkets kostnader för åtgärder i samband därmed. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 20 

Denna taxa träder i kraft 2016-01-01 
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De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.6 samt § 14. som är baserade på uppmätning 

hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 

spillvattenmängd som släpps ut efter ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Dals-Eds kommun. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och va-verket beträffande tillämpning och tolkning 

av denna taxa prövas av Statens VA-nämnd jämlikt 37 § va-lagen. 

3.10 Slamtömningsavgifter 

Kommunen är enligt renhållningsordningen ansvarig för slamtömningen. Slamtömning sker 

genom att kommunen upphandlar en entreprenör, som tömmer trekammarbrunnar i hela 

kommunen enligt en turlista. 

Kostnaden för slamtömningen faktureras direkt till kunden av entreprenören som en ersättning 

för dennes tjänster, samt för den destruktionsavgift som kommunen tar ut av entreprenören då 

denne lämnar slam till kommunens reningsverk. 

När entreprenören lämnar slam till kommunens reningsverk Brattesta betalar han 

destruktionsavgift. 

Entreprenörens avgifter tillkommer. 

Entreprenören fakturerar samtliga kostnader till kund, även denna taxa. 

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga avgifter   

   

Tippavgift till reningsverket i Ed   

Upp till 3m3 per gång 359 kr 373 kr 

Rörlig avgift per m3 därutöver 154 kr 160 kr 

  

3.11 Renhållningsavgifter 

HUSHÅLLSSOPOR 

Matavfallsinsamling startade 1 mars 2014 enligt beslut. Taxorna för 2019 har räknats upp 

med 4 %. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Dals-Eds kommun. Avgifter får tas ut i 

förskott. 

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga avgifter   

   

Hämtningar helår   

Varannan vecka inkl. matavfallskärl 1 853 kr 1 927 kr 

Var 4:e vecka vid kompostering 1 335 kr 1 388 kr 

Var 12:e vecka vid kompostering 827 kr 860 kr 
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  2018 2019 

Sommarhämtningar   

Varannan vecka inkl. matavfallskärl 1 167 kr 1 214 kr 

Var 4:e vecka 891 kr 927 kr 

   

Veckohämtningar flerbostadshus, affärer, restauranger inkl. 
matavfallshämtning 

  

125 l säck 78 kr 81 kr 

240 l säck 113 kr 118 kr 

140 l kärl 76 kr 79 kr 

190 l kärl 103 kr 107 kr 

240 l kärl 113 kr 118 kr 

370 l kärl 166 kr 173 kr 

660 l kärl 280 kr 291 kr 

Extra säck 79 kr 82 kr 

  

3.12 Avgifter vid Onsöns återvinningsstation 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Dals-Eds kommun, avser endast 

näringsidkare, för hushåll utgår ingen avgift. 

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga avgifter   

   

Sorterat avfall per m3 157 kr 163 kr 

Osorterat avfall per m3 475 kr 494 kr 

Sorteringsavgift 810 kr 842 kr 

Kompr. avfall, sorterat/osorterat per m3 950 kr 988 kr 

Sorterat direkt till deponi per m3 396 kr 412 kr 

Asbest per m3 915 kr 952 kr 

Tryckimpregnerat trä m3 467 kr 486 kr 

Spillolja per liter 5,10 kr 5,30 kr 

Oljefilter /st 10,30 kr 10,70 kr 

Bekämpningsmedel (max 3kg) per kg 185 kr 192 kr 

Däck traktorer och lastbilar utan fälg/st 27 kr 28,10 kr 

Däck traktorer och lastbilar med fälg/st 27 kr 28,10 kr 

Däck övriga per styck 27 kr 28,10 kr 

På grund av upprättande av kontrollprogram samt tillsyn av avslutad deponi på Onsön så 

kommer taxorna behöva justeras efter hand. Taxan grundar sig på kommunens kostnader att 

få respektive fraktioner omhändertagna och förutsättningarna för detta kommer att variera 

framöver. 

Kommunstyrelsen äger rätt att under löpande budgetår besluta om korrigering av avgifter. 
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3.13 Försäljning av mat 

  

  
Internt pris 

2018 
Externt pris 

2018 
Internt pris 

2019 
Externt pris 

2019 

 exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms 

Personal-/externlunch     

Samtliga kök  57 kr  59 kr 

     

Hagaskolan     

Skollunch 37,16 kr  38,27 kr  

Skollunch, vuxen 37,16 kr  38,27 kr  

     

Utsiktens gymnasieskola     

Frukost 10,93 kr  11,25 kr  

Lunch 37,16 kr  38,27 kr  

Middag 41,72 kr  42,97 kr  

Lägerutskick 37,16 kr  38,27 kr  

     

Edsgärdet/Hagalid     

Frukost 17,12 kr 20 kr 17,63 kr 21 kr 

Äldrelunch 50,27 kr 57 kr 51,78 kr 59 kr 

Dessert 10,69 kr 12 kr 11,01 kr 12,50 kr 

Middag 41,72 kr 46 kr 42,97 kr 47 kr 

Kaffe 6,41 kr 7,50 kr 6,60 kr 8,00 kr 

Utskick, pristillägg 3,21 kr 3,50 kr 3,31 kr 4,00 kr 

     

Snörrum     

Frukost 10,93  11,25  

Skollunch 37,16  38,27  

Förskolelunch 37,16  38,27  

Mellanmål 6,54  6,74  

     

Övriga förskolor     

Frukost 10,93  11,25  

Lunch 37,16  38,27  

Mellanmål 6,54  6,74  

Kommunstyrelsen äger rätt att under löpande budgetår besluta om mindre korrigeringar i 

avgifter för måltider. 

3.14 Lokalvård 
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  Internt pris 2018 Internt pris 2019 

Moms tillkommer på samtliga priser   

   

Arbetstimmar ordinarie tid 277 kr 283 kr 

Gäller samtliga områden. 

Kommunstyrelsen äger rätt att under löpande budgetår besluta om mindre korrigeringar i 

avgifter för lokalvård. 
 

3.15 Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare och städ 

  

  2018 2019 

Moms tillkommer på samtliga priser   

   

Arbetstimmar personal   

Internpris inkl. Edshus AB samt inklusive övertid 400 kr 412 kr 

   

Övrig extern försäljning   

Arbetstimmar ordinarie tid 383 kr 394 kr 

Arbetstimmar enkel övertid 448 kr 461 kr 

Arbetstimmar kval. övertid 609 kr 627 kr 

   

Arbetstimmar maskin   

Hjullastare 268 kr 274 kr 

Wille 650 /Weideman 214 kr 219 kr 

Broddway sopmaskin 204 kr 209 kr 

Kubota 2550 129 kr 132 kr 

Transpro 150 kr 153 kr 

Toro 117 129 kr 132 kr 

Spolaggregat 183 kr 187 kr 

Spårmaskin 140 kr 143 kr 

Snöskoter 140 kr 143 kr 

OVK instrument 140 kr 143 kr 

Toalett vagn per tillfälle 1 286 kr 1 316 kr 

Container 6m3 / hyresperiod upp till 1 månad  200 kr 

Container 15m3 / hyresperiod upp till 1 månad  300 kr 

Minsta debitering för rensning av avlopp 800 kr. Övriga tjänster prissätts enligt 

självkostnadsprincipen. 

 

Kommunstyrelsen äger rätt att under löpande budgetår besluta om korrigering i avgifter för 

GS/vaktmästare. 
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3.16 Bostadstomt pris 

BOSTADSMARK 

Pris fastställs av kommunstyrelsen vid varje enskilt projektbeslut. 

 

För VA-anslutning uttages avgift enligt gällande taxa. 

Tidigare taxebeslut gällande bostadsmark upphör härmed att gälla. 

4 KS- Kommunledningsförvaltningen 

4.1 Bygglov PBL 

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och 

kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad 

för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Taxan följer SKL:s förslag till Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 

Dals-Eds kommun tillämpar justeringsfaktor 0,8 (faktor N), vilken rekommenderas av SKL 

för kommuner med färre invånare än 20 000. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr, vilket 

innebär att mPBB är 46,5. 

Nedan följer tabeller och exempel för de vanligaste ärendena. För fullständig förteckning av 

aktuella taxor hänvisas till tabellerna i SKL:s Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 

mättaxa, bilaga 1. 

  

Kostnader för underrättelse och expediering 

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM Kostnad 2019 

Sakägare 1-5  40 1 488 kr 

Kungörelse av beslut i 
Post- och inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 
(f.n. 37 kr) 

5 223 kr 

  

Nybyggnad 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband 

med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 

områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom 

upprättat planavtal. 

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

Bostäder, kontor, 
industrier m.m. 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Byggnad, yta BTA <99 m2 4 24 28 

Byggnad, yta BTA 100-199 m2 8 24 28 

Byggnad, yta BTA 200-299 m2 10 24 28 

Byggnad, yta BTA 300-499 m2 12 24 28 

Byggnad, yta BTA 500-999 m2 20 24 28 
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Bostäder, kontor, 
industrier m.m. 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Byggnad, yta BTA 1 000-1 999 m2 40 24 28 

Byggnad, yta BTA 2 000-4 999 m2 60 24 28 

Byggnad, yta BTA 5 000-9 999 m2 80 24 28 

Byggnad, yta BTA 10 000-14 999kvm 100 24 28 

varje tillkommande 
5 000- intervall + 20 

    

Vindsinredning ≤ 199 m2  17 28 

Stor, enkel 
byggnad, oisolerad 
– lagerhall≥ 600 m2 

30 % av normal 
avgift 

 24 28 

  

Komplementbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, 
garage, carport, förråd 
(eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 

Komplementbyggnad, 
garage, carport, förråd 
(eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/
gruppSopskåp, sophus 

 4 14 15 

Exempel: Nybyggnad av bostad 200 kvm 46,5 x 10 x (24+28) x 0,8 = 19 344 kr 

Tillkommer gör kostnader för underrättelse och expediering enligt ovanstående tabell. 

  

Tillbyggnad 

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

Huvudbyggnad 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 

50-99 m2 6 17 28 

Tillkommande yta 
BTA 

100-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta 
BTA 

200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta 
BTA 

300-499 m2 12 17 28 

Ytterligare intervall 
se ovan 

    

  

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 
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Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, 
för- råd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA 

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

Exempel: Tillbyggnad på huvudbyggnad med tillkommande yta 30 kvm 46,5 x 4 x (17+15) x 

0,8 = 4 761,60 kr 

Tillkommer gör kostnader för underrättelse och expediering enligt ovanstående tabell. 

  

Enkla byggnader 

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

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2 BTA 4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och 
likn. oisolerat 

> 15 m2 men≤ 50 
m2 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd 
m.m. 

Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod 
m.m. 

Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, 
restaurang 

Oavsett storlek 4 17 23 

Exempel: Fritidshus om 40 kvm 46,5 x 4 x (21+28) x 0,8 = 7 291,20 kr 

Tillkommer gör kostnader för underrättelse och expediering enligt ovanstående tabell. 

  

Anmälan om eldstad 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

25 x 46,5 x 0,8 = 930 kr/st 

  

Strandskyddsdispens 

Avgift = 200 x mPBB x N 

200 x 46,5 x 0,8 = 7 440 kr 
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5 FOKUS-nämnden 

5.1 Avgifter Förskoleverksamhet samt Skolbarnomsorg 

Förskoleverksamhet (förskola för barn 1-5 år samt pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare) 

  2017 2018 2019 

Barnomsorg med placering 0-15 timmar / vecka    

För yngsta barnet 2% 2% 2% 

För barn nr 2 2% 2% 2% 

För barn nr 3 1% 1% 1% 

För barn nr 4 Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 

    

Barnomsorg med placering över 15 timmar*:    

För yngsta barnet 3% 3% 3% 

För barn nr 2 2% 2% 2% 

För barn nr 3 1% 1% 1% 

För barn nr 4 Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 

    

Skolbarnomsorg 

  2017 2018 2019 

För yngsta barnet 2% 2% 2% 

För barn nr 2 1% 1% 1% 

För barn nr 3 1% 1% 1% 

För barn nr 4 Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 

Allmän förskola 

2017 2018 2019 
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2017 2018 2019 

Avdrag för rätt till så kallad allmän 
förskola enligt Skollagen 
(2010:800) 8 kap. 4§, görs med 
27 % av avgiften/månad för det 
aktuella barnet från och med 
september månad det år barnet 
fyller 3 år. 

Avdrag för rätt till så kallad allmän 
förskola enligt Skollagen 
(2010:800) 8 kap. 4§, görs med 
27 % av avgiften/månad för det 
aktuella barnet från och med 
september månad det år barnet 
fyller 3 år. 

Avdrag för rätt till så kallad allmän 
förskola enligt Skollagen 
(2010:800) 8 kap. 4§, görs med 
27 % av avgiften/månad för det 
aktuella barnet från och med 
september månad det år barnet 
fyller 3 år. 

Lovfritids 

  2017 2018 2019 

Avgift  per bokad dag 75 kr 75 kr 75 kr 

Utgångspunkten vid beräkning av avgiften är alltid det yngsta barnet (barn ett) i familjen som 

har förskoleplats. Barnets schema ligger till grund för avgiften. Schemat är kontraktet. 

Överskrids schemavolymen kommer heltidstaxa att gälla. 

Dals-Eds kommun tillämpar maxtaxa vid beräkning av avgifter i förskoleverksamheten. 

Avgiften grundar sig på familjens bruttoinkomst och består av en fast avgift per månad. 

Avgiften debiteras innevarande månad då skolbarnomsorg/förskoleverksamhet erhållits. Inget 

avdrag görs för inskolningsperioden. 

5.2 Kulturskoleavgifter 

  

  2017 2018 2019 

Instrumentalundervisning per termin och 
elev 

700 kr 700 kr 700 kr 

Instrumenthyra per termin 250 kr 250 kr 250 kr 

Körsång per termin 350 kr 350 kr 350 kr 

Dans per termin 500 kr 500 kr 500 kr 

Bild per termin 700 kr 700 kr 700 kr 

Drama per termin 700 kr 700 kr 700 kr 

Om en familj har tre eller flera barn inskrivna i kulturskolan utgår ingen elevavgift från och 

med tredje barnet. 

Elev som betalar för ämneskurs, sjunger gratis i kör 

5.3 Svea bio, biljetter 

Från den 1 januari 2017 tar staten ansvar för att finansiera stöd för produktion, distribution 

och visning av film. Omställningen finansieras genom en höjning av mervärdesskatten 

(momsen) för tillträde till biografföreställningar. 

  2017 2018 2019 

Priser inkl 6 % moms år 2016. Priser 
inkl 25 % moms år 2017. 

   

Normalpris 90 kr 90 kr 90 kr 

Normalpris matiné o motsvarande 70 kr 70 kr 70 kr 

Normalpris 3D-visningar 120 kr 120 kr 120 kr 
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  2017 2018 2019 

Normalpris 3D- visningar matiné o 
motsvarande 

100 kr 100 kr 100 kr 

Presentkort på biobiljetter säljes för 90 kr inklusive moms. Företag, förvaltningar och 

föreningar i kommunen ges möjlighet att köpa presentkort med 25% rabatt vid köp av minst 

15 st. (68 kr för år 2018). Vid högre biljettpris än 90 kr betalas tillägg vid biljettköpet. Vid 

höjning av biljettpriset ska rabatten automatiskt följa med. 

Biografföreståndaren medges rätt att justera priser både upp och ner då filmbolagen så kräver 

samt vid filmfestival och andra specialvisningar. 

5.4 Lotteritillståndsavgifter 

  

  2017 2018 2019 

Lotteritillståndsavgift 300 kr 300 kr 300 kr 

  

5.5 Simskoleavgifter 

  

  2017 2018 2019 

Nybörjarkurs 200 kr 200 kr 200 kr 

Fortsättningskurs (innehåll definieras) 200 kr 200 kr 200 kr 

Märkesprovtagning (säkerhetsmärken o 
"nybörjarmärken" är gratis) 

100 kr 100 kr 100 kr 

Avgifter för märkena tillkommer, dock är 
simborgarmärket gratis för deltagare i 
simskolan. 

   

  

5.6 Terminsavgifter Ungdomsgården 

Besök vid Ungdomsgården är gratis. 

5.7 Mediaersättning 

Böcker och andra media, som har lånats på biblioteket, ska enligt lånereglerna ersättas om de 

inte återlämnas eller om de av någon anledning blir förstörda. För att underlätta debiteringar i 

de fall det blir aktuellt har följande schablonersättningar fastställts. 

  2017 2018 2019 

Vuxenbok 200 kr 200 kr 200 kr 

Barnbok 120 kr 120 kr 120 kr 

Tidskrift 25 kr 25 kr 25 kr 

CD-skiva 150 kr 150 kr 150 kr 

Kassettbok 200 kr 200 kr 200 kr 
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  2017 2018 2019 

CD-Rom 200 kr 200 kr 200 kr 

Videofilm 300 kr 300 kr 300 kr 

Nytt lånekort 10 kr 10 kr 10 kr 

Undantag för ovanstående är litteratur placerad på Dalslandshyllan som alltid ska ersättas med 

nyanskaffningspris. 

Vidare ges bibliotekschefen befogenhet att justera priset om det finns särskilda skäl för detta. 

Sådana skäl kan t ex vara att exemplaret är föråldrat, i dåligt skick eller att ersättningen i 

övrigt blir oskälig. Om en pekbok/bilderbok förstörs vid enstaka tillfälle bör avgiften kunna 

efterskänkas. 

5.8 Hagaskolan lokaler 

För bokningsfrågor ring 0534-19 101 

  2017 2018 2019 

Hemkunskapssal 300 kr 300 kr 300 kr 

Slöjdsalar 300 kr 300 kr 300 kr 

Bildhuset exklusive ugn 300 kr 300 kr 300 kr 

Musiksal, ej för uthyrning - - - 

Lektionssal 200 kr 200 kr 200 kr 

Samtliga priser avser externa hyresgäster, internt debiteras ingen avgift. 

Ideella föreningar i kommunen nyttjar lokaler hyresfritt. Studieförbund disponerar lokaler 

hyresfritt exklusive datasal, slöjdsalarna och bildhuset. 

Vid utlösande av larm eller insatser av vaktbolag debiteras kostnaden. 

Eventuell återställning av lokalerna debiteras i efterhand. 

Användning av förbrukningsmaterial debiteras med faktisk kostnad. 

5.9 Snörrumskolan lokaler 

För bokningsfrågor av lektionssal ring 0534-191 41, gymnastiksal ring 0534-190 68 samt 

restaurang/kök ring 0534-190 55 

  2017 2018 2019 

Lektionssal per 3 timmar 200 kr 200 kr 200 kr 

Gymnastiksal Fritt Fritt Fritt 

Restaurang/kök per timme 125 kr 125 kr 125 kr 

Samtliga priser avser externa hyresgäster, internt debiteras ingen avgift. 

Ideella föreningar i kommunen nyttjar lokaler hyresfritt. Studieförbund disponerar lokaler 

hyresfritt exklusive datasal, slöjdsalarna och bildhuset. 

Vid utlösande av larm eller insatser av vaktbolag debiteras kostnaden. 

Eventuell återställning av lokalerna debiteras i efterhand. 

Användning av förbrukningsmaterial debiteras med faktisk kostnad. 
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5.10 Stallbacken lokaler 

För bokningsfrågor ring 0534-190 68 

  2017 2018 2019 

 Externt Ideella 
föreningar/ 
studieförbu

nd 

Externt Ideella 
föreningar/ 
studieförbu

nd 

Externt Ideela  
Föreningar/ 
studieförbu

nd 

Exklusive kök 1 200 kr 600 kr 1 200 kr 600 kr 1 200 kr 600 kr 

Inklusive kök 1 300 kr 700 kr 1 300 kr 700 kr 1 300 kr 700 kr 

Lilla ljud 400 kr 200 kr 400 kr 200 kr 400 kr 200 kr 

Stora ljud 400 kr 200 kr 400 kr 200 kr 400 kr 200 kr 

Avbokningsavgift (mindre 
än 14 dagar innan) 

200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 

Internt debiteras ingen avgift. 

För tekniker debiteras 400 kronor per timme. 

Fritid- och kulturchef har rätt att jämka hyran i speciella fall (se regelverk angående uthyrning 

av Stallbacken). 

Vid bokning för offentliga arrangemang ges möjlighet till repetition och generalrepetition vid 

sammanlagt två tillfällen kostnadsfritt. Repetitioner utöver detta debiteras med 200 kronor per 

tillfälle. 

5.11 Utsikten/Hagtjärn lokaler m.m. Internat Utsikten 

För bokningsfrågor ring 0534-191 60 

  2017 2018 2019 

 Internt Externt Internt Externt Internt Externt 

Aulan, avgift för heldag Avgiftsfritt 500 kr Avgiftsfritt 500 kr Avgiftsfritt 500 kr 

Restaurang, avgift per timme Avgiftsfritt 125 kr Avgiftsfritt 125 kr Avgiftsfritt 125 kr 

Kök Debiteras 
via KS 

Debiteras 
via KS 

Debiteras 
via KS 

Debiteras 
via KS 

Debiteras 
via KS 

Debiteras 
via KS 

Lektionssal, avgift per timme Avgiftsfritt 125 kr Avgiftsfritt 125 kr Avgiftsfritt 125 kr 

Idrottshall, avgift per timme Avgiftsfritt 30 kr Avgiftsfritt 30 kr Avgiftsfritt 30 kr 

Hagtjärn dygnsavgift per 
person inklusive frukost, 
lunch och middag 

100 kr 150 kr 100 kr 150 kr 100 kr 150 kr 

Avgifter för interkommunal ersättning, hyra internat samt boende med särskild service, se 

separat dokument. Avgifterna indexuppräknas med skolindex, och beloppen avrundas till hela 

100-tal. 

För tekniker och kökspersonal debiteras aktuell lönekostnad per timme. 

Ideella föreningar i kommunen nyttjar lokaler hyresfritt. Studieförbund disponerar lokaler 

hyresfritt exklusive datasal, slöjdsalar m.m. 

Särskild prövning: Folkbokförda i Dals-Eds kommun - 1 000 kronor, övriga erlägger en avgift 

som ger full kostnadstäckning (BUN § 31/1993). 
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Vid utlösande av larm eller insatser av vaktbolag debiteras kostnaden. 

Eventuell återställning av lokalerna debiteras i efterhand. 

Användning av förbrukningsmaterial debiteras med faktisk kostnad. 

6 Socialnämnden 

6.1 Vårdavgifter 

  

  2018 2019 

Trygghetslarm 235 kr/mån 240 kr/mån 

Hemsjukvårdsavgift 420 kr/mån 430 kr/mån 

Matdistribution 64 kr/st 66 kr/st 

Distributionsavgift för matlåda 10 kr/st 11 kr/st 

Matabonnemang SB 3 809 kr/mån 3 923 kr/mån 

Matabonnemang SB dygn 125 kr/dygn 129 kr/dygn 

Korttidsboende 125 kr/dag i 
matavgift samt 

omsorgsavgift med 
315kr/dygn max 

2044kr/mån 

129 kr/dag i 
matavgift samt 

omsorgsavgift med 
320 kr/dygn max 

2089kr/mån 

  

6.2 Maxtaxa  

Maximal avgift 2019 2 089 kr/mån = högkostnadsskydd (Styrs av prisbasbeloppet) 

  

  

  

6.3 Bostadsavgift 

  

  2018 2019 

Hyra särskiltboende 4 400 kr/mån 4 500 kr/mån 

Hyra särskiltboende parboende (per person) 3 200 kr/mån 3 250 kr/mån 

Hyra särskiltboende parboende i rum avsett för en 2 600 kr/mån 2 650 kr/mån 

Hyra särskiltboende (renoverat) 6 430 kr/mån 6 560 kr/mån 

Hyra särskiltboende parboende (renoverat)(per person) 4 100 kr/mån 4 180 kr/mån 

  

6.4 Hemtjänstavgift 
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  2018 2019 

Avgift för serviceinsatser via hemtjänsten 315 kr/tim 320 kr/tim 

Avgift för omvårdnadsinsatser via hemtjänsten 315 kr/tim 320 kr/tim 

  

6.5 Övriga avgifter inom äldreomsorgen 

  

  2018 2019 

Hygienpaket (ny avgift som införs) 180 kr/mån 185 kr/mån 

Städavgift för städ vid avflytt från SB 315 kr/tim+moms 315 kr/tim+moms 

  

6.6 Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen. Avgifter 

enligt tobakslagen 

  

  2018 2019 

Stadigvarande tillstånd   

Nyansökningar Stadigvarande serveringstillstånd, Ägarbyten, 
Servering på tåg och båt (ink 1 kunskapsprov) 

9 000 kr 9 000 kr 

Utvidgade tillstånd: gemensam serveringsyta samt utökad 
serveringstid, serveringsyta eller ändrat alkoholutbud 

4 000 kr 4 000 kr 

Ändring: Ändring/ny ledamot i bolaget, omregistrering till 
AB/HB/EF, eller övrig omregisttrering i företag 

Ny avgift 500 kr 

Nyansökan: cateringtillstånd, provsmakning och pausservering 
(Inkl 1 kunskapsprov) 

5 000 kr 5 000 kr 

Anmälan om catering, provsmakning eller kryddning av snaps 
(Sökanden har tillsånd i Dalsland) 

Ingen avgift Ingen avgift 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta 2500 kr 2500 kr 

   

Tillfälliga tillstånd   

-Tillfälligttillstånd för 2 ggr och samma lokal Sökanden har 
stadigvarande tillstånd i Dalslandskommunerna 

4 000 kr 3 000 kr 

-Extra dagar, söks vid samma tillfälle max 6 ggr/år (ingen 
återbetalning) 

500 kr 500 kr/dag 

Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal. Sökanden har inte 
stadigvarande tillstånd i Dalslandskommunerna 

6 000 kr 5 000 kr 

- Extra dagar, söks vid samma tillfälle max 6 ggr/år (ingen 
återbetalning) 

500 kr 500 kr/dag 

Tilfälligt tillstånd för slutena sällskap Max 6 tillstånd per halvår  
och avser samma lokal 

2 000 kr 2 000 kr 

Kunskapsprov med möjlighet till två omprov (gäller både 
sdadigvarande eller tillfälligt tillstånd) 

1 000 kr 1000 kr/prov 

   

Årlig avgift för stadigvarande servveringstillstånd   
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  2018 2019 

   

Fast avgift serveringstillstånd 4 000 kr 4 000 kr 

Fast avgift tillstånd för pausservering och provsmakning 2 000 kr 2000 kr 

Rörlig avgift Fördelningen såg 
annorlunda ut 2018 

 

0-25 000 1-50 000 (1 500) 0 

25 001-50 000  1 000 kr 

50 001 – 100 000 50 001-100 000 (3 
000) 

2 000 kr 

100 001 – 150 000  3 000 kr 

150 001-200 000 100 001-200 000 (4 
000) 

4 000 kr 

200 001-300 000  5 000 kr 

300 001-600 000 200 001-500 000 (5 
000) 

6 000 kr 

600 001-900 000 500 001-1 000 000 
(7 000) 

7 000 kr 

900 001-1 200 000  8 000 kr 

1 200 001-1 500 000 1 000 001-2 000 
000 (9 000) 

9 000 kr 

1 500 001-2 500 000  10 000 kr 

2 500 001-3 000 000 2 000 001- 3 000 
000 (11 000) 

11 000 kr 

3 000 001- 3 000 001-5 000 
000 (14 000) 

12 000 kr 

 5 000 001-7 000 
000 (17 000) 

 

 7 000 001-9 000 
000 (20 000) 

 

 9 000 001-11 000 
000 (23 000) 

 

 11 000 001-      (25 
000) 

 

   

Påminnelseavgift resturangrapport (ska insändas före den 31 
mars) första gången 

 500 kr 

Andra gången (utredning startas)  1 000 kr 

Taxor enligt tobakslagen, alkohollagen, lagen om e-
cigaretter med påfyllnadsbehållare samt lagen om receptfria 
läkemedel 

  

Tillsynsavgifter   

En av ovanstående produkter 2 000 kr 2 000 kr 

Två av produkter 3 500 kr 3 500 kr 

Tre produkter 4 500 kr 4 500 kr 

Fyra produkter 5 500kr 5 500 kr 
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From 2018 debiteras alla avgifter direkt från Dalslands Alkohol och Tobaksenhet och alla 

ärenden diarieförs i det gemensamma dataprogrammet Alk-T 

6.7 Färdstjänstavgift 

Västtrafik baspris + 50% 

6.8 Övriga avgifter socialnämnden 

Individ- och familjeomsorgen 

Lägsta debitering av avgift 30 kr/mån 

Egenavgift vid boende på institution (vuxen) 80 kr/dag 

Egenavgift vid omhändertagande av barn följer ”Riktlinjer för handläggning av föräldrars 

ersättningsskyldighet vid heldygnsplacering av barn och ungdom” se grunder nedan: 

Grunder för beräkning av ersättning 
Ersättningen fastställs för varje barn och år. Beloppet beräknas efter att procenttal av den 

ersättningspliktiges senaste taxeringsbeslut, minus ett avdrag med 100 000 kr, se tabell nedan. 

Procenttalet fastställs med hänsyn till samtliga barn som föräldern är försörjningspliktig för. 

  1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn 6 barn 

       

Procentsats per barn 14,00% 11,50% 10,00% 7,75% 6,40% 5,50% 

LSS 

  2018 2019 

Egenavgift vid arbetsresor inom LSS   

Under 10 resdagar per månad, avgift per månad 260 kr/mån 265 kr/mån 

Mer än 10 resdagar per månad, avgift per månad 515 kr/mån 520 kr/mån 

   

Egenavgift vid boende i samband med särskola, avgift per månad 1 175 kr/mån 1 180r/mån 

Avgift för boendestöd och ledsagning via stödet, avgift per timme 315 kr/tim 320r/tim 

Kaffe på stödet 7 kr/st 8kr/st 

Fika på stödet 12 kr/st 13kr/st 

Lunch på Stödet 45 kr/st 47kr/st 

  

  

  

  


