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Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 
 

Avgifterna gäller från och med 2017-01-01. 

 

Avgifterna uppräknas 1 januari varje år med prisbasbelopp för oktober månad 

föregående år som basmånad. I händelser av ett negativt index görs ingen juste-

ring.  

 

PBL-taxan bygger till största delen på milliprisbasbelopp som beslutas av rege-

ringen varje år. 

 
 
Tabell nedan anger timtaxor för miljö- och byggnämndens verksamheter 

Timtaxa (miljö- och hälsoskydd)  850 kr 

Timtaxa (livsmedel) 850 kr 

Timtaxa (strålskydd) 850 kr 

Timtaxa (plan och bygg) 850 kr 

Timtaxa (uppdrag) 850 kr 

 

     

        

        

       
         



 

Sida 2 (18) 

 

 

Innehållsförteckning 
Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet ................................................... 1 

1 Gemensamma bestämmelser .............................................................................. 4 

   1.1 Avgiftens erläggande ................................................................................... 4 

   1.2 Upplysning om överklagande ...................................................................... 4 

   1.3 Dröjsmålsränta ............................................................................................. 4 

   1.4 Övrigt ........................................................................................................... 4 

2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ................................. 5 

   2.1 Inledande bestämmelser ............................................................................... 5 

   2.2 Timtaxa ........................................................................................................ 5 

   2.3 Avgifter för prövning ................................................................................... 6 

   2.4 Avgifter med anledning av anmälan ............................................................ 6 

   2.5 Avgift för tillsyn i övrigt .............................................................................. 7 

   2.6 Nedsättning av avgift ................................................................................... 8 

   2.7 Avgiftens erläggande m.m. .......................................................................... 8 

   2.8 Verkställighetsfrågor m.m. .......................................................................... 8 

3 Taxa för offentlig livsmedelskontroll ................................................................ 9 

   3.1 Inledande bestämmelser ............................................................................... 9 

   3.2 Timtaxa (timavgift) ...................................................................................... 9 

   3.3 Avgift för prövning .................................................................................... 10 

   3.4 Avgift för registrering ................................................................................ 10 

   3.5 Årlig kontrollavgift .................................................................................... 10 

   3.6 Avgift för extra offentlig kontroll .............................................................. 11 

   3.7 Nedsättning av avgift ................................................................................. 12 

   3.8 Avgiftens erläggande m.m. ........................................................................ 12 

   3.9 Verkställighetsfrågor m.m. ........................................................................ 12 

4 Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen ................................................... 13 

   4.1 Inledande bestämmelser ............................................................................. 13 

   4.2 Avgiftsskyldig ............................................................................................ 13 

   4.3 Avgifter ...................................................................................................... 13 

   4.4 Timtaxa ...................................................................................................... 13 

   4.5 Nedsättning av avgift ................................................................................. 13 

   4.6 Avgiftens erläggande m.m. ........................................................................ 13 

   4.7 Överklagande av avgift .............................................................................. 13 

5 Plan- och bygglovtaxa ...................................................................................... 14 



 

Sida 3 (18) 

 

   5.1 Inledande bestämmelser ............................................................................. 14 

   5.2 Beräkning av avgifter enligt taxan ............................................................. 14 

   5.3 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter ................................... 15 

   5.4 Avräkning................................................................................................... 16 

6 Taxa för uppdragsverksamhet .......................................................................... 17 

   6.1 Inledande bestämmelse .............................................................................. 17 

   6.2 Avgifter ...................................................................................................... 17 

   6.3 Avgifters erläggande .................................................................................. 17 

 

 
  



 

Sida 4 (18) 

 

BESTÄMMELSE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS 
VERKSAMHET 
 
1 Gemensamma bestämmelser 
 
1.1 Avgiftens erläggande 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning 

närmiljö- och byggnämnden skickat beslutet till denne, eller om särskilt beslut 

fattas i ärendet, när beställd handling levereras eller beställd åtgärd utförts. Vid 

bygglov tas avgiften ut efter nämndens beslut i bygglovärendet. 

 

Avgiften får tas ut i förskott. 

 

Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna (850 kr år 2017) med en 

procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisbas-

belopp räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för index-

uppräkning är årligen oktober månad. 

 

Anmärkning 

Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta och utstakning kan om nämnden 

finner det lämpligt debiteras separat. 

 
1.2 Upplysning om överklagande 

2 § Miljö- och byggnämndens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill 

överklaga, ska enligt Plan- och bygglagen 13 kap ge in handlingarna till, miljö- 

och byggnämnden inom tre veckor från den dag sökanden fick del av beslutet. 

 
1.3 Dröjsmålsränta 

3 § Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta 

enligt räntelagen + 8 % från förfallodagen tills betalning sker. 

 
1.4 Övrigt 

4 § Kommunen får ta ut kostnad för kopiering av allmän handling enligt beslut i 

kommunfullmäktige. Sådan taxa – Kopiering av allmän handling – beslutas i 

särskild 

ordning. Avgift för kopiering, utplottning och maskinkostnad får också tas ut för 

handlingar (digitala och analoga kartor m m) som ska upplåtas med nyttjande-

rätt. Även sådana avgifter beslutas av kommunfullmäktige (se ovan). I de fall 

moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
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2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
2.1 Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Vaggeryds kommuns kostnader för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljö-

balken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämp-

ningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, mil-

jöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vatten-

verksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska org-

anismer, samt avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 

26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 

2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om till-

stånd, dispens eller undantag.  

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utred-

ning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 

den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den 

anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.  

 

5 § Enligt 27 kap. 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 ska kunna bestämmas.  

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verk-

samheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
2.2 Timtaxa 

6 § Vid tillämpning av denna taxa gäller den timavgift som kommunfullmäktige 

har fastställt.  

 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 

avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 

nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
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experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift 

tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klock-

an 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, tretton-

dagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordina-

rie timavgift. 

 

8 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats 

som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (to-

talindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för in-

dexuppräkning är oktober månad 2014.  

 
2.3 Avgifter för prövning  

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 

betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebi-

laga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den fak-

tiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller en-

ligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansök-

ningen avser.  

 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i 

bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden 

för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte 

godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift 

ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande hand-

läggningstiden. 

 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en an-

sökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prö-

vas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 

kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § miljöbalken för sakkunniga 

som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 

även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om 

tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  

 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 

den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i 

denna taxa.  
 
2.4 Avgifter med anledning av anmälan 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska be-

talas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
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taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att 

den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med tim-

taxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska 

full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 

25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 

som anmälan avser. 

 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver 

eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om an-

mälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i Miljöprövningsför-

ordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en 

anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning 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.  

 
2.5 Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i 

taxebilaga 2 betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid 

som miljö- och byggnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten.  

Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verk-

samheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en 

riskklassificering och resursbedömning (placering i riskkolumn) enligt 

taxebilaga 3.  

Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av ta-

bell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 

tillsynstid multipliceras med timtaxan.  

 

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie till-

synsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutöva-

ren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som för-

anleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana 

åtgärder tas timavgift ut. 

 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom 

att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med ti-

mavgiften eller i form av timtaxa genom att den faktiskt nedlagda handlägg-

ningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften eller enligt de grunder i 

övrigt som anges taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhets-

utövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, in-

går inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  
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20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med ut-

gångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produkt-

ionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 

verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som 

medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de be-

lopp som anges för de övriga verksamheterna. 

  

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 

avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut 

om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de 

fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För till-

syn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 

handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med 

helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

  

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över 

miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den 

som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

 
2.6 Nedsättning av avgift  

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och om-

fattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständig-

heter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
2.7 Avgiftens erläggande m.m. 

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vaggeryds kommun. Be-

talning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

 
2.8 Verkställighetsfrågor m.m. 

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds be-

slut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 

förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det över-

klagas. 

 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut 

om avgift hos länsstyrelsen.  
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3 Taxa för offentlig livsmedelskontroll 
 

3.1 Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Vaggeryds kommuns kostnader för offentlig 

kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedel- och foderområdena, livsme-

dellagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) 

samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som medelats med stöd av 

denna lagstiftning. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 

2. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra of-

fentlig kontroll i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelsla-

gen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de 

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 

4 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i 

denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 

tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 

fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 

oktober månad.  

 

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 

18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll 

av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 

avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.  

 
3.2 Timtaxa (timavgift) 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa ska miljö- och byggnämndens gällande ti-

mavgift tillämpas. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fast-

ställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 

ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myn-

digheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning 

i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrollti-

den understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

 

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar 

mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påsk-

afton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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3.3 Avgift för prövning  

7 § Den som ansöker om godkännande av en anläggning, som avses i EG för-

ordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställandet av särskilda hygien-

regler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket 

till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som mot-

svarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass 

som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhets-

klass B.  

 

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan avser.  

 

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

 

8 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 7, med anledning av byte 

av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver god-

kännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare 

lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.  

 

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansö-

kan avslås. 

 
3.4 Avgift för registrering  

10 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricks-

vattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

 
3.5 Årlig kontrollavgift  

11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livs-

medelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.  

 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar 

anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen 

bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 

produktionens storlek och konsumentgrupp, bestämningen av kontrolltidstillägg 

samt erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenhet av verksam-

heten där avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsme-

delsverkets gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontroll-

tidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.  

 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 

timtaxan. 

 

12 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kon-

trollavgift betalas.  

 

Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden beslutar 

för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom riskbedömning av anläggningen 

bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 

produktionsstorlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg 
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samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenhet av verk-

samheten. Vid fastställande av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för 

dessa ska den nationella vägledningen från Jordbruksverket användas.  

 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipli-

ceras med timtaxan. 

 

13 § Om tillämpningen av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anlägg-

ning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 

14 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 

§ förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den år-

liga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 

Avgiften ska därefter betalas med hela avgiftsbeloppet för varje påbörjat kalen-

derår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften 

i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 

15 §. Avgiften ska därefter betalas med hela avgiftsbeloppet för varje påbörjat 

kalenderår. 

 

Den som enligt 13 § samma förordning ska betala en avgift för godkännande av 

anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter 

det att verksamheten påbörjats. 

 

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kon-

trolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten vid anläggningen har upphört.  

 

15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår 

att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksam-

het är föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets 

början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anlägg-

ning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvat-

tenförsörjning.   

 
3.6 Avgift för extra offentlig kontroll 

16 § 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 offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska 

den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller den företa-

gare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kon-
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trollen genomförs, debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen 

medför.  

 
3.7 Nedsättning av avgift  

17 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår 

att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgif-

ten om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften 

för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften 

enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att 

sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller beman-

ning vid styckningsanläggningar. 

 
3.8 Avgiftens erläggande m.m. 

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vaggeryds kommun. Be-

talning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
3.9 Verkställighetsfrågor m.m. 

19 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter 

framgår att miljö- och byggnämnden får förordna att dess beslut om avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

20 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska bipro-

dukter framgår att miljö- och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos 

länsstyrelsen.  
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4 Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
 
4.1 Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnämndens verksamhet 

enligt strålskyddslagen (1988:220). 
 
4.2 Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med 

sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur. 
 
4.3 Avgifter 

3 § Avgift för handläggning av anmälan enligt § 10 i SSMFS 2012:5 tas ut med 

följande belopp:  

Handläggning av anmälan om solarium  2 x timavgift 

 

4 § Avgift för kommunens tillsyn enligt 16 § Strålskyddsförordning (1988:293) 

tas ut enligt följande: 

Tillsyn i övrigt      Timavgift 

 

En timme är minimum vid timavgift. Därefter tas avgift ut för varje halv timmes 

påbörjad handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid 

som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 

med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, 

beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut.  
 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
4.4 Timtaxa  

5 § Denna taxa följer av kommunfullmäktige beslutad timtaxa (timavgift) för 

miljö- och byggnämndens verksamhet.  

 

6 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i 

denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 

tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 

fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 

oktober månad.  

 
4.5 Nedsättning av avgift 

7 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned 

eller efterskänka avgiften. 

      
4.6 Avgiftens erläggande m.m. 

8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vaggeryds kommun. Betal-

ning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 

 
4.7 Överklagande av avgift 

9 § Miljö- och byggnämndens beslut om avgift kan överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. 
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5 Plan- och bygglovtaxa 
 
5.1 Inledande bestämmelser 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom miljö- och 

byggnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Där anges i 8 § att miljö- och byggnämnden får ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbe-

sked och ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. upprättande av nybyggnadskartor, 

6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

9. planavgift för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser 

 

Miljö- och byggnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 

kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, 

om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat 

bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig 

anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller om-

rådesbestämmelserna. 

 

Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 

 

Anmärkning 

Kontrollmätning är inte myndighetsutövning och ska därför belastas med moms. 

 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut 

med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 

(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget 

annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande bilaga 4 och 

tabellerna 1-28. 

 
5.2 Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gäl-

lande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 

ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 

handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Faktor N utgörs i detta underlag 

av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än 20 000). 
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5.3 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF   Handläggningsfaktor 

KOM  Faktor för kommunicering 

KF   Kartfaktor 

mPBB  ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 

MF   Mätningsfaktor 

N   Justeringsfaktor 

NKF  Nybyggnadskartefaktor 

OF   Objektfaktor 

PLF  Planavgiftsfaktor 

UF   Utstakningsfaktor 
 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppen-

arean (OPA). 

 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats. 

 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens vo-

lym. 

 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard 

SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 

noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräknings-

regler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

 

Vid timtaxa tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid timtaxa 

kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
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Exempel på beräkning av avgift 
 

Bygglov för enbostadshus 250 m
2
 inom detaljplan 

 
Åtgärd 

 
Tabell 

 
Formel 

 
Delvärden 

Avgift 
2017 

 

Planavgift 

 

8 

 

mPBBxPF x N 

 

44,8x1200x0,8 

 

43 008 

 

Bygglovavgift inkl 

startbesked 

 

4+5 

 

mPBBxOFx(HF1 

+Fs) x N 

 

44,8x10x(24+28) x 0,8 

 

18 636 

 

Nybyggnadskarta 

 

23 

 

mPBBxKF x N 

 

44,8x150 x 0,8 

 

5 376 

 

Utstakning 

 

24 

 

mPBBxMF x N 

 

44,8x210 x 0,8 

 

7 526 

 

Lägeskontroll 

Moms 25 % 

 

25 

 

mPBBxMF x N 

 

44,8x90 x 0,8 

 

3 225 

806 

 

Total avgift  

   

 

 

78 577 

 
5.4 Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda 

avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts 

och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 

 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 

betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan be-

talningen ska ske. 

 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
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6 Taxa för uppdragsverksamhet 
 
6.1 Inledande bestämmelse  

1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för: 

- Miljö- och byggnämndens tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag 

- Uthyrning av instrument/utrustning 

 
6.2 Avgifter 

2 § Avgifter tas ut för:  

 

a.  Badvattenprovtagning    Timtaxa/tillfälle och plats 

 Analyskostnad tillkommer 

 

b.  Vattenprovtagning     Timtaxa/tillfälle och plats 

 -endast större vattentäkter som omfattas 

 av SLV:s dricksvattenföreskrifter 

 

c. Mätning och uppdrag     Timtaxa 

 ljud, strålning, temperatur, utbildning etc  

  

d. Sjödjupskartor      50 kr/st 

 

e. Hyra av instrument: 

 Bullermätare      500 kr/dag 

 Digitaltermometer för livsmedel   100 kr/dag 

 Fuktmätare       100 kr/dag 

 Hygrometer      100 kr/dag 

 IR-termometer      100 kr/dag 

 Koldioxidmätare      500 kr/dag 

 Vattenmätare      100 kr/dag 

 Örat        100 kr/dag 

 
6.3 Avgifters erläggande  

3 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när denne tillställts 

miljö- och byggnämndens resultat av utfört arbete. 

 

4 §  

Mervärdesskatt tillkommer. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
Taxebilaga 1    Tillhör miljötaxan 

 

Bilaga 2 
Taxebilaga 2    Tillhör miljötaxan 

 

Bilaga 3 
Taxebilaga 3    Tillhör miljötaxan 

 

Bilaga 4 
Tabell 1- 28    Tillhör plan- och bygglovtaxan   


