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Kommunledning

Taxor för annonser Pris inklusive moms
Ansvarig för uppräkning: Annelie Johansson
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Typ av annons
Pris per annons i kr 

exkl. moms
Pris per annons i kr 

inkl. 25% moms Notering
Annonspriser i 0222:an från och med 2017-01-01

Annonspriser
Företag Helsida 3 840,00 4 800,00

Halvsida 2 160,00 2 700,00
Kvartssida 1 140,00 1 425,00
54 x 80 mm/1/8-sida 720,00 900,00
Dubbelnotis 540,00 675,00
Notis (24,5 x 37,5 mm) 360,00 450,00

Förening Helsida 1 140,00 1 425,00
Halvsida 720,00 900,00
Kvartssida 420,00 525,00
54 x 80 mm/1/8-sida 300,00 375,00
Dubbelnotis 180,00 225,00
Notis (24,5 x 37,5 mm) 120,00 150,00

Abonnemangspriser
Föreningar och företag har möjlighet att abonnera på annonsplats.

Prisexempel abonnemang företag Halvsida 10 nr
Halvsida 10 nr 17 280,00 21 600,00
Kvartsida 5 nr 4 560,00 5 700,00

Prisexempel abonnemang föreningar Halvsida 10 nr
Halvsida 10 nr 5 760,00 7 200,00
Kvartsida 5 nr 1 680,00 2 100,00

0222:an | www.skinnskatteberg.se 1

Årgång 37 nr 9, november 2022

02220222:an:an
Kulturriket i Bergslagen

0222:an | www.skinnskatteberg.se 1

Kulturriket i Bergslagen
Årgång 37 nr 7, september 2022

02220222:an:an

0222:an | www.skinnskatteberg.se 1

Ta hand om er!

Från och med 9:e februari så upphör 
de flesta av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  
Håll dig uppdaterad på vår websida

www.skinnskatteberg.se

COVID-19

Kulturriket i Bergslagen
Årgång 37, juni, juli & augusti 2022

02220222:an:an

0222:an | www.skinnskatteberg.se 1

Årgång 37, nummer 5, maj 2022

02220222:an:an

Från och med 9:e februari så upphör 
de flesta av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  
Håll dig uppdaterad på vår websida

www.skinnskatteberg.se

COVID-19

Ta hand om er!

0222:an | www.skinnskatteberg.se 1

Årgång 37, nummer 4, april 2022

02220222:an:an

Från och med 9:e februari så upphör 
de flesta av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  
Håll dig uppdaterad på vår websida

www.skinnskatteberg.se

COVID-19

Ta hand om er!

Annonser 0222:an
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Kultur och fritid

Ansvarig för uppräkning: Birgitta Lövestedt
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning
Belopp i kr exkl. 

moms    
Belopp i kr inkl. 25% 

moms Notering
Förseningsavgifter
Böcker, medier inklusive film och spel 3,00 - per dag  (gäller ej barnmedier)
Fjärrlån 10,00 - per dag (gäller ej barnfjärrlån)

Respit 1 dag 50,00 - Max 50 kr/bok och återlämningstillfälle
Maxbelopp 150 kr per återlämningstillfälle
Skulder över 100 kr medför avstängning tills skulderna reglerats

Schablonbelopp för förkomna eller förstörda media
Vuxenböcker skönlitteratur + facklitteratur 250,00 -
Pocketböcker 100,00 -
Barnböcker 150,00 -
Tidskrifter häften 50,00 -
Ljudböcker 200,00 -
Språkkurser 500,00 -
CD-skivor 150,00 -
LP-skivor 500,00 -
Dataspel 500,00 -
Fjärrlån 500,00 -
TV-spel 500,00 -
DVD 500,00 -
VHS Faktisk kostnad -

* För nya och dyrare böcker tas ersättning ut enligt pris i bokhandeln

Beställningsavgifter
Fjärrlån 10,00 - per beställning
Artiklar Faktisk kostnad -

Övriga avgifter
Kopiering/utskrift svartvit A4 2,40 3,00 per sida
Kopiering/utskrift svartvit A3 4,80 6,00 per sida
Kopiering/utskrift färg A4 4,80 6,00 per sida
Kopiering/utskrift färg A3 9,60 12,00 per sida
Ersättning förkommet lånekort 10,00 -
Skanning till elektronisk adress Gratis Gratis
Laminering A4 och A5 12,00 15,00 per sida
Kassar 1,60 2,00 per styck

Övriga avgifter ideella föreningar
Kopiering/utskrift svartvit A4 0,80 1,00 per sida
Kopiering/utskrift svartvit A3 1,60 2,00 per sida
Kopiering/utskrift färg A4 2,40 3,00 per sida
Kopiering/utskrift färg A3 4,80 6,00 per sida
Övriga avgifter som ovan

Biblioteket
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Kultur och fritid

Ansvarig för uppräkning: Birgitta Lövestedt
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Kolumn2
Belopp i kr 
exkl. moms

Belopp i kr 
inkl. 25% moms Notering Max kr/dygn

Samlingslokal under 50 pers. (Korpens klassrum) 100,00 - kr per timme 750,00
Samlingslokal över 150 pers. (Korpen) 260,00 - kr per timme 2 600,00
Tekniker Korpen 400,00 500,00 kr per timme
Sporthall för idrottsändamål 165,00 - kr per timme
(med pensionärsrabatt) 132,00 - kr per timme
Gymnastiksalen K-skolan 130,00 - kr per timme
(med pensionärsrabatt) 104,00 - kr per timme
Gymnastiksalen i Riddarhyttan 130,00 - kr per timme
(med pensionärsrabatt) 104,00 - kr per timme
Fotbolls- och idrottsarenor (grus el gräs) för idrottsändamål 145,00 - kr per timme 1 450,00
Masbo IP (hela anläggningen) för idrottsevenemang 180,00 - kr per timme 1 800,00

Allaktivitetshuset Sture
Allaktivitetshuset Sture: stora salen 180,00 - kr per timme 1 800,00
(med pensionärsrabatt) 144,00 - kr per timme 1 440,00
Allaktivitetshuset Sture: konferenslokal eller replokal 110,00 - kr per timme 1 100,00
(med pensionärsrabatt) 88,00 - kr per timme 880,00
Allaktivitetshuset Sture: hela huset inkl kök 275,00 - kr per timme 2 750,00
(med pensionärsrabatt) 220,00 - kr per timme 2 200,00
Hyra av kök i samband med hyra av lokal 100,00 - kr per timme
(med pensionärsrabatt) 80,00 - kr per timme

Då flera lokaler/anläggningar hyrs samtidigt 
kan annan prissättning tillämpas.

Uthyrning av mobila anläggningar. Pris exklusive moms och frakt.

Beskrivning Kolumn2 Ideell förening Övriga Notering
Hel scen 40 kvm max 3 dygn 2 500,00 3 500,00
 tid därutöver/dygn 500,00 700,00
Del av scen/platta max 3 dygn 150,00 200,00
 tid därutöver/platta/dygn 30,00 40,00
Toalettvagn max 2 dagar 380,00 760,00
Toalettvagn max 4 dagar 755,00 1 510,00
Toalettvagn max 10 dagar 910,00 1 820,00

Belopp i kr

Uthyrningstaxor
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Samhällskydd och beredskap

Ansvarig för uppräkning: Kenneth Johansson
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Kolumn1 Beskrivning Kolumn2 Kolumn3 Pris (kr) exkl. moms Pris (kr) inkl. 25% moms Notering

1a

Fast ersättning vid 
automatlarm 
(automatlarm, brandlarm- 
indikering, inbrottslarm) 1 000,00 1 250,00 per år

1b
Onödiga larm (5 pers = 
jourgrupp) Första timmen 4 405,00 5 506,25 per h

Följande timmar 2 186,00 2 732,50 per h

1c

Inbrott, nöd, överfall, 
ensamarbete, som orsakat 
larm Första timmen 2 034,00 2 542,50 per h

Följande timmar 1 141,60 1 427,00 per h

2
Myndighets- och 
delegationsuppdrag: Tillsyn Grundbelopp 2 100,00 - per objekt

Följande timmar 1 050,00 - per h 
Rådgivning 1 050,00 - per h

Undantag är: 
Räddningschefen kan 
teckna särskilt avtal med 
objekt som är 
komplicerade (tar mer än 
en dag) alt. ägare till flera 
objekt.

3

Personalkostnader, styrs av 
avtal RIB 20 (kollektiv avtal 
för 
Räddningstjänstpersonal i 
Beredskap) Första timmen 445,00 556,25 per h

Andra timmen 342,00 427,50 per h

4
Teknisk service – 
externutbildning Vattentransport Grundbelopp 600,00 750,00

Externutbildning Faktisk tid, se p. 3 700,00 875,00
Upp till 10 elever 100 kr 125 kr per elev
Mer än 10 elever Självkostnad

5 Materialutlåning: Förbrukningsmaterial 800,00 1000,00 per h
1. Specialfordon (7010, 7040, 
BV206) 450,00 562,50 per h
2. Övriga fordon (inkl. 6x6) 50,00 62,50 per h
3. Motorsprutor, båt 50,00 62,50 per h
4. Dragverktyg, radio mm. 100,00 125,00 per h
5. Stegar, belysning mm 100,00 125,00 per h

6 Underhåll Övrigt underhåll 445,00 556,25 per h
* styrs av avtal RIB 20 (Kollektivavtal för Räddningssjänstpersonal i beredskap)

Räddningstjänst

* styrs av avtal RIB 22 (Kollektivavtal för Räddningstjänstpersonal i beredskap)
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Samhällskydd och beredskap

Ansvarig för uppräkning: Kenneth Johansson
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Kolumn1 Beskrivning Objektstid (min) Pris (kr) exkl. moms Pris (kr) inkl. 25% moms Notering
1 Objekt i småhus

1.1 Grundavgift
1.1.1 Helårsbebott 15,60 127,00 159,00
1.1.2 Fritidsbostad 20,64 168,00 210,00
1.2 Objekt   

1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 206,00 258,00
1.2.1.1.1 Miljögodkänd 30,32 247,00 309,00
1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 247,00 309,00

1.2.1.2.1 Miljögodkänd 32,50 265,00 331,00
1.2.2.1  Braskamin 22,50 183,00 229,00
1.2.3.1  Lokaleldstad 20,00 163,00 204,00

1.3 Tilläggsavgift
1.3.1.1  Förbindelsekanal 1,0–2,5 m 3,84 31,00 39,00
1.3.1.2  Förbindelsekanal 2,6–5,0 m 9,48 77,00 97,00
1.3.2    Avstötning 2,89 24,00 29,00

1.3.3 *
2 Övriga objekt

2.2 Värmepanna    - 50 Mcal/h Enl 1.1-2
  51 - 100 46,94 382,00 478,00
101 - 150 54,43 443,00 554,00
151 - 200 62,49 509,00 636,00
201 - 250 65,65 535,00 668,00
251 - 300 70,36 573,00 716,00

2.2 Sidopanna      - 50 Mcal/h 16,18 132,00 165,00
  51 - 100 29,47 240,00 300,00
101 - 150 36,96 301,00 376,00
151 - 200 45,02 367,00 458,00
201 - 250 48,18 392,00 490,00
251 - 300 52,89 431,00 538,00

2.3.1  Separat rökkanal 4,00 33,00 41,00
3.2 Protokollering av brandskyddskontroll 7,00 57,00 71,00
4.2 Hämtning av stege 6,00 49,00 61,00
4.3 Administrationsavgift 9,00 73,00 92,00
4.5 Timersättning 60,00 489,00 611,00

* Vid fall där sotaren/teknikern kommer till fastigheten på aviserad tid och ingen är hemma,
eller att det är låst, debiteras kunden med 1 grundavgift + 1 administrativ avgift på 64 kr + moms
 (om inte särskilda skäl föreligger).
Sotningsfrister
I enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd

Sotning

Nedanstående taxa gäller t.o.m. 2023-03-31 och revideras enligt nytt sotningsindex fr.o.m. 2023-04-01
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Samhällskydd och beredskap

Ansvarig för uppräkning: Kenneth Johansson
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Kolumn1 Beskrivning Objektstid (min) Pris (kr) exkl. moms Pris (kr) inkl. 25% moms Notering
1 Objekt i småhus

1.1 Grundavgift
1.1.1 Helårsbebott hus 15,60 198,53 248,16
1.1.2 Fritidshus 20,64 262,68 328,35
1.2 Objekt   

1.2.1 Objekt nr 1 45,00 572,70 715,88
1.2.2 Objekt nr 2 20,00 254,53 318,16

Sotningsindex för tiden 2022-04-01 - 2023-03-31 är 1,98%

Brandskyddskontroll

Nedanstående taxa gäller t.o.m. 2023-03-31 och revideras enligt nytt sotningsindex fr.o.m. 2023-04-01
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Teknik och service

Uthyrningstaxor
Ansvarig för uppräkning: Olle Karlsson
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Kolumn1 Ökning Kolumn2 Notering
Uthyrning av lägenheter
Studentbostäder Kungsgården 0 kronor per månad
Studentbostäder Knostret 200 kronor per månad
+65-boende 100 kronor per månad

Beskrivning Kolumn1 Belopp i kr exkl. moms Belopp i kr inkl. 25% moms Notering
Avgifter tjänster i kommunens bostäder
Rengöring av sil i diskmaskin 240,00 300,00 per tillfälle
Rengöring av vattenlås i badrum/toalett/kök 240,00 300,00 per tillfälle
Rengöring av golvbrunn/badkar 240,00 300,00 per tillfälle
Rensa pump på tvättmaskin/rensningslucka 400,00 500,00 per tillfälle
Rensa filter/kondensfilter på torktumlare 400,00 500,00 per tillfälle
Rensa hål för kondensvatten i kylskåp 400,00 500,00 per tillfälle
Byta säkring 240,00 300,00 per tillfälle

Nycklar och passagedroppar i kommunens bostäder och lokaler
Beställning extra- eller ersättningsnyckel 280,00 350,00 per tillfälle
Beställning passagedroppe 80,00 100,00 per tillfälle
Byta lås 1 cylinder inkl. 3 nya nycklar   (för varje extra cylinder 
tillkommer en kostnad på 860 kr) 1 120,00 1 400,00 per tillfälle
Extra kostnad för akut låsbyte 800,00 1 000,00 per tillfälle
Låsöppning under dagtid vardag 240,00 300,00 per tillfälle
Låsöppning kväll och helg 800,00 1 000,00 per tillfälle

Uthyrning av lokaler mm
Samlingslokal 50–150 pers 180 - kr per timme
(Aspebäcken Aula 110p, Hemgården eller motsvarande storlek)

Samlingslokal 5–50 personer 100 - kr per timme
(Aspebäcken klassrumskonferensen, 24 p, Aspebäcken Sjöutsikten, 12 p. eller motsvarande storlek)

Hyra av pentry/kök i samband med hyra av lokal (per timme eller per tillfälle) 50 - kr per timme
(Undanplockning och avtorkning ombesörjs av bokaren av lokalen.) 90 - per tillfälle

Torgavgifter
Tillfällig saluplats upp till 10 kvm avgift/kvartal 150,00 - per dag (för el tillkommer 50 kr/dag)

450,00 - per kvartal (för el tillkommer 125 kr/kvartal)

Vid speciella arrangemang, ex öltält eller dylikt, får Tekniska utskottet besluta om speciell torgavgift. 
Skolklasser, ideella föreningar samt kulturskolan är befriade från torgavgift.
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Teknik och service

Ansvarig för uppräkning: Olle Karlsson
Senast uppdaterat: September 2022

Beskrivning Belopp i kr exkl. moms Notering
Försäljning av tomtmark för enfamiljshus, inklusive nybyggnadskarta och 
iordningställande av tomt 40,00 Pris kr per m2
Försäljning av tomtmark för flerfamiljshus, inklusive nybyggnadskarta och 
iordningställande av tomt 30,00 Pris kr per m2
Försäljning av industritomt 20,00 Pris kr per m2
Avgift för planbesked Enkel åtgärd
Med enkel åtgärd avses projekt där samtliga kriterier uppfylls:
 •Projektet ska vara mindre och enklare karaktär: ny- eller �llbyggnad av bostadshus 

omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 
250 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 
kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 •Projektet ligger inom eller i direkt anslutning �ll detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär.
 •Eventuellt planarbetet ska antas vara möjligt a� genomföra med enkelt planförfarande i 

enlighet med 5 kapitlet 7 paragrafen i plan- och bygglagen.

Avgift 0,2 x prisbasbelopp, det vill säga 9520 kronor år 2021. Räknas upp enligt Prisindex 
för kommunalverksamhet (PKV) för 2022 9 729,00 kronor
Avgift för Medelstor åtgärd
Projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd tar vi en tidsersättning.
Avgift 0,3 x prisbasbelopp det vill säga 14 280 kronor år 2021. Räknas upp enligt 
Prisindex för kommunalverksamhet (PKV) för 2022 14 580,00 kronor
Avgift för planbesked Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt av större omfattning eller som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Med större omfattning avses bostadsprojekt omfattande mer 
än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 kvadratmeter 
bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea eller 
ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
Avgift 0,4 x prisbasbelopp det vill säga 19 040 kronor år 2021. Räknas upp enligt 
Prisindex för kommunalverksamhet (PKV) för 2022 19 440,00 kronor
Avgift för detaljplan räknas upp enligt Prisindex för kommunalverksamhet (PKV) för 2022. 919,00 Pris kr per timme

Taxor för försäljning av tomter

Taxorna är exklusive moms. Avtal gällande detaljplaner baseras på att planbeställaren betalar projektets 
timersättning, utredningar, grundkarta, fastighetsförteckning och eventuella övriga ingående kostnader. 
Kostnaderna faktureras månadsvis till planbeställaren. Pris för försäljning av tomtmark och industrimark 
gäller endast mark som kommunen år 2018-08-01 ägde vid beslut om subventionering av mark.  
All införskaffad mark efter detta prissätts vid separata beslut på grund av att kostnaden för kommunen för  
marken ej kan fastställas innan ett köp är genomfört. Subventioneringen gäller from 2018-08-01 
tom 2023-07-31.
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Teknik och service

Ansvarig för uppräkning: Titti de Verdier
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar Belopp i kr exkl. moms Belopp i kr inkl. 25% moms
Kontor, handel, industri m.m. 
Fast avgift per mätare: Enligt tabell 1 Enligt tabell 1
Förbrukning vatten: 29 kr /m3 36:25 kr /m3 

Flerbostadshus 
Fast avgift per lägenhet: 1 300 kr/år 1 625 kr/år
Fast avgift per mätare: Enligt tabell 1 Enligt tabell 1
Förbrukning vatten: 29 kr /m3 36:25 kr /m3 

Småhus 
Fast avgift år inkl. förbrukning 8 050 kr 10 063 kr
Villor, parhus, en till två-bostadshus oavsett förvaltningsform 
= en avgift per hushåll

Tomställd fastighet
Varaktigt utrymd fastighet (minst 12 mån) 3 000 kr/år 3 750 kr/år

Tabell 1. Avgift per mätare kr/år exkl. moms kr/år inkl. moms
Liten (motsvarande Q3/Qn 0-3,4 m3/h) 10 000 12 500

Mellan (motsvarande Q3/Qn 3,5-6,4 m3/h) 25 000 31 250

Stor (motsvarande Q3/Qn 6,5-10 m3/h) 64 000 80 000
Särtaxa kan tilllämpas för andra typer av mätare eller avvikande 
permanent verksamhet

Anläggningsavgifter för vatten- och avloppsanslutning Belopp i kr exkl. moms Belopp i kr inkl. 25% moms
Småhus, detaljhandel, kontor m.fl.
Vatten per anslutningspunkt: 117 000 kr exkl. moms 146 250 kr inkl. moms
Avlopp per anslutningspunkt: 117 000 kr exkl. moms 146 250 kr inkl. moms
Vatten & avlopp per anslutningspunkt: 140 000 kr exkl. moms 175 000 kr inkl. moms
Särtaxa kan utgå om kostnaden för anslutning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt.

Flerbostadshus, hotell, konferensanläggning, processindustri m.fl.
Vatten per anslutningspunkt: 133 000 kr exkl. moms
Avlopp per anslutningspunkt 133 000 kr exkl. moms
Vatten & avlopp per anslutningspunkt: 160 000 kr exkl. moms
Särtaxa kan utgå om kostnaden för anslutning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt.

Taxor för vatten och avlopp

Skinnskattebergs kommunfullmäktige har antagit en ändrad konstruktion av taxor för vatten och avlopp. 
Konstruktionen för 2023 års brukningsavgifter utgår från vattenmätarens storlek. Storleken anges som  
”Liten”, ”Mellan” respektive ”Stor” där måttet är flödet av vatten mätt i kubikmeter per timme.  
Vattenmätaren ägs av VA-kollektivet medan konsol och avstängningsventiler före och efter vattenmätaren 
tillhör fastighetsägaren. Storleken på mätaren beror på fastighetens vattenbehov. En fastighet med för liten 
mätare får inte tillräckligt flöde till fastighetens vattenledningar och trycket i ledningarna blir otillräckligt. 
Fastighetsägare som upplever att de har för stor eller för liten fastighetsmätare får ta kontakt med  
VA-avdelningen som kan bedöma om vattenmätaren ska bytas. Taxan för anläggningsavgifter, det vill säga 
för nyanslutning av vatten och avlopp, utgår från en konstruktion med taxa för enbart, vatten, enbart avlopp 
eller för både vatten och avlopp. Det är inte dubbelt så dyrt att anlägga både vatten och avlopp. Därför är 
kostnaden för både vatten och avlopp ökad med en faktor på cirka 1,2 då anläggningskostnaden blir  
ungefär densamma medan material för båda sortens ledning fördyrar något. Fastighetsägare som vill  
ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp kan kontakta VA-avdelningen.
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Teknik och service

Ansvarig för uppräkning: Olle Karlsson
Senast uppdaterat: September 2022

Beskrivning Kr/h exkl. moms Kr/h inkl. 25% moms Notering
Ersättning för utfört arbete 400,00 500,00
Vid jourutryckning (VA/fastighet) utan kommunens förskyllan (enligt 
jourtider), minsta debitering 2 timmar 1 000,00 1 250,00

Taxor för allmänna arbeten

Ansvarig för uppräkning: Olle Karlsson
Senast uppdaterat: September 2022

Beskrivning Kr/tillfälle exkl. moms Kr/tillfälle inkl. 25% moms Notering
Avgift för uppställning av motorfordon på kommunalägd eller 
förvaltad mark i strid mot gällande bestämmelser 1 000,00 -
Hämtning bil i tätort Skbg 1 000,00 1 250,00
Hämtning bil utanför Skbg 1 200,00 1 500,00
Hämtning husvagn eller båt i tätort Skbg 1 000,00 1 250,00
Hämtning husvagn eller båt utanför Skbg 1 200,00 1 500,00
Skrotningsavgift husvagn 200,00 250,00

Taxor för felparkering och flytt av fordon

Renhållningstaxor allmänt

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808).
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall i Skinnskatteberg utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna taxa
samt av gällande Renhållningsordning för Skinnskatteberg. Angivna avgifter är inklusive den av
riksdagen beslutade mervärdesskatten, för närvarande 25 %.
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Teknik och service

Administrativa regler, taxa för renhållningen
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är var och en 
som anlitar, eller har skyldighet (enligt mil-
jöbalken) att anlita Vafab Miljö Kommunal-
förbund (fortsättningsvis kallad Vafab Miljö), 
kommunen eller av Vafab Miljö eller  
kommunen antagen entreprenör för bort- 
forsling, omhändertagande eller oskadlig- 
görande av avfall.

Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig.

Ändrade hämtningsförhållanden ska skriftligen 
och omgående anmälas till Vafab Miljö.  
Förändring av avgiften regleras vid nästa  
debiteringstillfälle.

Anmälan om att fastigheten överlåtits till annan 
innehavare och den tidpunkt från vilken den 
nye innehavaren ska betala renhållnings- 
avgifterna ska snarast anmälas till Vafab Miljö.

Anmälan ska vara skriftlig. Föregående inne-
havare svarar för avgifterna tills sådan anmälan 
gjorts.

Det ankommer på Vafab Miljö att med  
beaktande av de grunder som anges i 27 kap 5§ 
Miljöbalken besluta om avgifter i enstaka fall 
som inte regleras av taxan.

Taxans uppbyggnad
Taxan för hushållsavfallet är uppdelad i en fast 
och en rörlig del.

I taxans fasta del ingår kostnader som  
exempelvis administration, information,  
utveckling, Återbruken, investeringar i  
anläggningar för behandling av avfall och  
miljöskydd på avfallsanläggningar.

I den rörliga avgiften ingår kostnader som 
abonnenten själv kan påverka genom t.ex. val 
av abonnemang, behållarstorlek och hämtnings-
intervall.

I taxan ingår fyra kundkategorier: småhus,  
flerbostadshus, fritidshus och verksamheter.

Abonnemang
I Skinnskatteberg finns tre abonnemangstyper 
för hämtning av hushållsavfall:

• Hemkompostering innebär att hushållen 
sorterar sitt köksavfall i två fraktioner, ma-
tavfall och restavfall. Matavfallet  
komposteras på fastigheten enligt de regler 
som gäller för kompostering i Skinnskatte-
bergs kommun.

• Källsortering innebär att hushållen sorterar 
sitt köksavfall i två fraktioner, matavfall 
och restavfall. I abonnemanget ingår två 
olika behållare, brun behållare för  
matavfallet och grön för restavfallet.

• Sophämtning osorterat innebär att hushållen 
inte sorterar köksavfallet utan att matavfall 
och restavfall läggs blandat i kärlet. 

För samtliga abonnemang gäller att tidningar 
och förpackningar sorteras och lämnas till en 
Återvinningsstation.

Skinnskatteberg kommuns basabonnemang för 
småhus och fritidshus är ”Sophämtning  
osorterat 190 l med tömning varannan vecka”. 
Basabonnemanget tillämpas om fastighets- 
ägaren inte valt abonnemang enligt Vafab  
Miljös rutiner för abonnemangsval eller inte 
följer sorteringsanvisningar i Skinnskattebergs 
kommun för hemkompostering och  
källsortering.
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Teknik och service

Gemensam avfallsbehållare
Grannar (närboende) kan dela abonnemang, 
vilket innebär att de måste välja samma  
abonnemang. Varje hushåll betalar fast avgift 
(grundavgift) och delar på den rörliga avgiften 
(hämtningsavgiften).
Ansökan skall göras till Vafab Miljö.

Grovavfall från hushåll
Grovavfall får kostnadsfritt lämnas vid åter-
bruken. Observera att detta inte gäller företag. 
Grovavfall kan hämtas mot avgift efter  
beställning. Grovsoporna ska vara sorterade
enligt Vafab Miljös anvisningar.

Latrinhämtning
Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde 
vecka under sommarperioden, v. 18–39. Därut-
över kan hämtning beställas genom budning.

Slamhämtning
Avgifter för tömning av slamavskiljare och 
slutna tankar utgår enligt bilaga B.

Undantag från renhållningsordningen
Anmälan eller ansökan kring undantag och  
dispenser görs hos Vafab Miljö eller Miljö- och
Byggnadsnämnden. För uppehåll i hämtning av 
köksavfall och befrielse från hämtning av köks-
avfall utgår fast avgift enligt gällande taxa.

Taxor för hämtning av hushållsavfall
Se bilaga:  
Vafab Miljö Kommunalförbund – Avfallstaxa 2023. 
Moms ingår i avgifterna

Latrinhämtning
Se bilaga:  
Vafab Miljö Kommunalförbund – Avfallstaxa 2023

Övriga avgifter
Se bilaga:  
Vafab Miljö Kommunalförbund – Avfallstaxa 2023

Slamtömning
Se bilaga: 
Vafab Miljö Kommunalförbund – Avfallstaxa 2023

Fettavskiljare
Se bilaga:  
Vafab Miljö Kommunalförbund – Avfallstaxa 2023

Grävningstillstånd

Beskrivning Avgift i kr exkl. moms Avgift i kr inkl. 25% moms Notering
Grävningstillstånd vid arbeten upp till 10 m 1 500,00 1 875,00
Grävningstillstånd vid arbeten upp till 100 m 3 000,00 3 750,00
Grävningstillstånd vid arbeten över 100 m 2000/100m 2 500/100m
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Vård och omsorg

Avgifter och förbehållsbelopp är knutna till det 
av Riksdagen årligen fastställda prisbasbeloppet 
och reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för 
vård, omsorg och socialt stöd enligt  
Socialtjänstlagen.  
 
Högsta avgift (maxtaxa) är för år 2023 är 2 359 
kr per månad för hemtjänstavgift för service 
och omvårdnad i eget boende och  
2 423,31 kr för särskilt boende. Makar eller 
sambor som båda har hjälp från hemtjänsten 
betalar avgift var för sig, tillsammans högst 2 
x 2 359 kr per månad. Makars eller registrerad 
partners inkomst läggs ihop och delas med två. 
Nya kunder får en inkomstförfrågan i samband 
med att beslut har fattats, en inkomstförfrågan 
skickas sedan årligen för att säkerställa att 
avgifterna som tas ut är korrekta. Om svar på 
inkomstförfrågan uteblir tillämpas maxtaxa.

Lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp) för år 
2023 är det 6 144,25 kr per månad för ensam-
stående och 5 116,12 kr per månad för makar 
och sambor. I särskilt boende med  
helinackordering minskas förbehålls- 
beloppet med 450 kr per månad då el och 
vård-säng ingår i hyran. I särskilt boende med 
helinackordering tas en kostnadsersättning ut 
för förbrukningsartiklar samt leasing av tvätt 
med 450 kr per månad. 

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader 
för mat, kläder, fritid, hygien, telefon, tandvård, 
öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

”Till minimibeloppet kan ett individuellt tillägg 
läggas om den enskilde har fördyrade 
levnadsomkostnader som är varaktiga och upp-
går till minst 200 kr i månaden för
• Fördyrad kost (enligt biståndsbeslut) när 

man har matdistribution i ordinärt, särskilt 
boende och dagverksamhet. Vid beslut om 
matdistribution varje dag tas hänsyn till 
hel fördyring och vid matdistribution 1–15 
dagar tas hänsyn till halv fördyring.

• God man.
• Yngre funktionshindrade personer som har 

behöv av extra medel till bosättning.
• Rehabilitering och resor till följd av  

funktionshinder.”

Förbehållsbeloppet ska garantera att kommunen 
inte tar ut avgifter för hemtjänst (service och 
omvårdnad) om den enskilde inte har  
tillräckliga inkomster. Reglerna innebär att 
många med låga inkomster blir befriade från 
eller får betala reducerad avgift.
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Vård och omsorg

Ansvarig för uppräkning: Ulrika Stålknapp
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Nivå

Avgift (kr) 
exkl. 

moms

Avgift (kr) 
inkl. 

moms Notering
Hemtjänst/Omvårdnadsavgifter:
1–6,5 h hemtjänst i månaden debiteras 180 kr per påbörjad halvtimme. 1 360,00 - per timme

Mer än 6,5 h hemtjänst per månad debiteras 2 295 kr per månad. 2 2 295,00 - per månad

Boende i särskilda boendeformer debiteras avgift enligt nivå 2. 2 2 295,00 - per månad

Vid sjukhusvistelse eller annan utebliven hjälp reduceras avgiften vid hel månads frånvaro. 
Tillfällig förändring av insats inom hemtjänsten under högst 7 dagar påverkar inte avgiften.

Trygghetslarm 120,00 - per månad
Nödsändare 285,00 - per månad
Dagverksamhet 0,00 -
Omvårdnad på korttidsplats 150,00 - per dygn

Avgifter som går utanför avgiftsutrymmet:

Matlåda, kall låda som levereras i samband med varm låda 64,29 72,00 per styck inkl. 12 % moms
Mat korttidsplats 137,50 154,00 per dygn inkl. 12 % moms
Matlåda hemdistribution 71,43 80,00 per styck inkl. 12 % moms
Matabonnemang särskilt boende 2 843,75 3 185,00 per månad
Trygghetslarm (servicetjänst) 275,00 - Per månad
Larmknapp 165,00 - per styck
Nödsändare (borttappad) 220,00 - per styck
Installation av trygghetslarm 365,00 - per gång
Förbrukningsmaterial och leasing av tvätt 360,00 450,00 per månad

Jämkning:

Jämkning för dubbel bosättning beräknas enligt regler för försörjningsstöd. För hjälp med 
ansökan om ekonomiskt bistånd vänder man sig till vård och omsorg. Ansökan skickas till 
socialkontoret, Individ och familjeomsorg.

Färdtjänst:
Avgiften för färdtjänst är 30 % av taxameterbeloppet, dock minst 60 kr. - - minst 60 kr inkl. 6 % moms
För resor med den mjuka linjen är avgiften 22 kr per enkelresa. 20,75 22,00 per enkelresa inkl. 6 % moms

Resor i rehabiliterande syfte:
Resor i rehabiliterande syfte innebär resor till och från kommunens dagverksamhet samt 
träningsresor vid vistelse på kommunens korttidsboende. Dessa resor samordnas så att 
flera åker i samma fordon. 41,51 44,00 ToR inkl. 6 % moms

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen
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Vård och omsorg

Ansvarig för uppräkning: Ulrika Stålknapp
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Avgift i kr Notering
Stadigvarande serveringstillstånd
Nyansökan inklusive ett kunskapsprov 13 800,00
Nyansökan inom 2 månader efter 3 underkända kunskapsprov 3 900,00
Utvidgat serveringstillstånd ex. lokal 7 200,00
Provsmakning tillverkningsställe 5 500,00

Tillfälliga serveringstillstånd
Tillfälligt till allmänheten 1 dag 6 600,00
Tillägg för varje ytterligare dag (max 12 000 kr) 1 200,00
Tillfälligt utvidgat tillstånd för allmänheten 3 300,00
Tillfälligt till slutet sällskap 1 dag 1 200,00
Tillägg per varje ytterligare dag, max 3 olika tillfällen/ansökan 220,00
Pausservering 2 300,00
Provsmakning vid arrangemang 2 800,00

Kunskapsprov
Kunskapsprov vid stadigvarande eller tillfälliga tillstånd till allmänheten 1 700,00
Kunskapsprov tillfälligt slutet sällskap, pausservering och provsmakning 550,00

Bolagsförändringar
Betydande förändring i bolag, bolagsform eller byte av hela personkretsen. 
Anmälan om ändrade ägarförhållanden. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar mer 
än 50 %. 13 800,00
Mindre förändringar i bolag. Anmälan om ändrade ägarförhållanden. Överlåtelse 
av aktier/bolagsandelar mindre än 50 %. 5 500,00

Övriga avgifter
Förseningsavgift – restaurangrapport (mer än 14 dagar) 2 200,00
Folköl - detaljhandel och servering 1 900,00
Tillfälligt serveringstillstånd till konkursförvaltare 6 600,00

Tillsynsavgifter
Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden vid stadigvarande 
tillstånd 2 200,00
Extra tillsynsavgift för stadigvarande serveringstid efter kl. 01:00 1 100 kr/halvår
Stadigvarande tillstånd allmänheten 3 000,00
Stadigvarande tillstånd slutet sällskap med alkoholmätning <1 000 000:-/år 2 300,00
Stadigvarande tillstånd slutet sällskap med alkoholmätning >1 000 000:-/år 4 500,00

Tillsynsavgift Per år 2023 Notering
Fast tillsynsavgift 2 200,00

Rörliga tillsynsavgifter enligt intervaller i % av prisbasbelopp: Årlig 
alkoholförsäljning i kr
< 75 000 2,50%
75 001 – 150 000 5,00%
150 001 – 225 000 7,50%
225 001 – 300 000 10,00%
300 001 – 500 000 12,50%
500 001 – 750 000 15,00%
750 001 – 1 000 000 20,00%
1 000 001 – 2 000 000 25,00%
2 000 001 – 3 000 000 30,00%
3 000 001 – 4 000 000 35,00%
4 000 001 – 5 000 000 40,00%
5 000 001 – 6 000 000 45,00%
6 000 001 – 7 000 000 50,00%

Taxor för serveringstillstånd
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Du som är pensionär kan beställa och nyttja tjänster av oss vid Alltjänst. Vi utför tjänster  
endast vid den adress du är skriven på. Det här är förutsättningarna:
• Alltjänst utför jobb endast inom kommunens gränser
• Möjligheten att ta emot antalet order är i mån av antalet deltagare i verksamheten.
• Vid hög orderingång kan fördröjning förekomma.
• Vid hög belastning prioriteras gräsklippning och snöskottning.

Vård och omsorg

Tjänster
Avgift exkl. 

moms Avgift inkl. 25% moms Notering
Gräsklippning 184,00 230,00 per tomt och tillfälle
Snöskottning 162,40 203,00 per tomt och tillfälle
Transporter 184,00 230,00 per transport
Klippning av häckar 57,60 72,00 per meter inklusive bortförsel av ris

Övriga arbeten, timpriser och enhetspris

Kostnad är 194 kr/h inkl. moms och arbetare, för övriga 
arbeten. Minsta debitering är en timme per tillfälle. Samma pris 
gäller för arbete utan maskin som med maskin (röjsåg, 
motorsåg, grästrimmer). I mån av specifik kompetens bland 
personalen så kan enskilda uppdrag tillfälligt tas emot. 155,20 194,00

Enhetspris kan bli aktuellt vid större jobb och bestäms enligt 
överenskommelse innan jobbet utförs.

Externa företag 
Arbetskostnad 332,00 415,00 per timme och arbetare

Transport 176,00 220,00

per transport inom Skinnskattebergs 
kommun, utanför kommungränsen 
tillkommer 22,50 kr/mil + timkostnad 
(den tid som hela transporten tar, ToR)

Enhetspris

Enhetspris kan bli aktuellt vid större 
jobb och bestäms enligt 

överenskommelse innan jobbet utförs.

Priser Alltjänst
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Från och med 1 januari 2013 har kommunen övertagit ansvaret för hemsjukvården.
Vid flera behandlingar under samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation vid sjukvårdande 
behandling är avgiftsfri. Endast en avgift tas ut då flera personer i samma familj får vård i hemmet vid 
samma tillfälle.

Vård och omsorg

Beskrivning Avgift i kr Notering

Hemsjukvård (inskrivna) 380,00
Hembesök barn och ungdom under 20 år 0,00
Hembesök personer 20 år och äldre av sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast 200,00

Uteblivet besök eller sent avbokat besök 300,00
+ faktureringsavgift 50 kr. 50,00

Tidssamordnade besök med ex läkare på regionen 165,00

Högsta avgift för hälso-och sjukvård är 500 kr per månad.

Ovanstående avgifter ingår i maxtaxan exklusive avgift för uteblivet eller sent avbokat besök.

Avgift hjälpmedel

Hjälpmedel barn och ungdomar under 20 år 0,00

Hjälpmedel personer 20 år och äldre 165,00

Utprovningsavgifter ingår inte i kommunens maxtaxa

Taxor för hälso- och sjukvård i ordinärt boende/hemsjukvård

Ansvarig för uppräkning: Ulrika Stålknapp
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Nivå Avgift (kr) exkl. moms Avgift (kr) inkl. moms Notering
Matavgifter inom korttidsverksamhet LSS
Frukost 13,39 15,00
Lunch 29,46 33,00
Mellanmål 8,93 10,00
Fika 8,93 10,00
Middag 29,46 33,00
Heldag 84,82 95,00

Matavgifter inom LSS måltider Gruppbostad
Måltid 29,46 33,00
Matlåda 19,64 22,00
Fika 13,39 15,00

Avgifter inom LSS
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Barn och utbildning

Ansvarig för uppräkning: Henrik Junno
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Antal barn Belopp i kr/mån Notering

3%, max XXX kr per månad 1
Enligt Skolverkets publicerade maxtaxa 

(publiceras januari 2023)

2%, max XXX kr per månad 2
Enligt Skolverkets publicerade maxtaxa 

(publiceras januari 2023)

1%, max XXX kr per månad 3
Enligt Skolverkets publicerade maxtaxa 

(publiceras januari 2023)
Ingen avgift 4 0,00
Vårdnadshavarnas hushålls sammanlagda inkomst under 17 000 kr/mån 0,00

Ansvarig för uppräkning: Henrik Junno
Senast uppdaterat: Oktober 2022

Beskrivning Antal barn Belopp i kr/mån Notering

2%, max XXX kr per månad 1
Enligt Skolverkets publicerade maxtaxa 

(publiceras januari 2023)

1%, max XXX kr per månad 2
Enligt Skolverkets publicerade maxtaxa 

(publiceras januari 2023)

1%, max XXX kr per månad 3
Enligt Skolverkets publicerade maxtaxa 

(publiceras januari 2023)

Förskola

Skolbarnomsorgen

Taxor för barnomsorgen grundar sig på statlig maxtaxa.
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Miljö- och bygg

Taxa enligt Miljöbalken. 
Timtaxa 2022 är 941 kronor. Den kommer att räknas upp enligt Prisindex för kommunalverksamhet 
(PKV) inför 2023. Den fasta avgiften beror av timtaxan.

Beskrivning Timtaxa Fast avgift Notering
Anmälan om installation av sjö, jord eller bergvärmepump 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, s.k. C-
verksamhet X 941,00
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enl. miljöbalken Ansökan om 
att hålla vissa djur inom detaljplan X 941,00
Registrering av livsmedelsanläggning 941,00
Kontroll inom livsmedelsområdet Enligt specialtabell

Ansökan
Inrättande av vattentoalett med sluten tank (3 timmar) 2 823,00

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller 
vatten för 1–15 personekvivalenter (5 timmar) 4 705,00

Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan om 
inrättande av avloppsanordning för BDT till samma byggnad vid 
samma tillfälle (5 timmar) 4 705,00

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning (3 
timmar) 2 823,00

Inrättning av gemensam avloppsanordning med vattentoalett för 
16–200 personekvivalenter (8-16 timmar)   7 528-15 056

Anmälan
Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd för 1–15 personalekvivalenter (3 timmar) 2 823,00

Inrättande av gemensam avloppsanordning utan vattentoalett för 
16–200 personalekvivalenter enligt 13§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (8-16 timmar) 7 528-15 056
Ändring av annan avloppsanordning (3 timmar) 2 823,00

5 personekvivalenter motsvarar ett hushåll
BDT = Bad Disk Tvättvatten

Taxa för miljötillsyn
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Miljö- och bygg

Yta BTA + OPA Inklusive PoIT Inkl. sakägarhörande + PoIT Notering
Nybyggnad huvudbyggnad
Mycket enkel byggnad <49 m² 3 608,00 5 288,00
<49 m² 8 984,00 10 664,00
50–129 m² 13 352,00 15 032,00
130–199 m² 17 720,00 19 400,00
200–299 m² 22 088,00 23 768,00
Tillbyggnad huvudbyggnad
Mycket enkel tillbyggnad <49 m² 3 356,00 5 036,00
<49 m² 6 464,00 8 144,00
50–129 m² 11 588,00 13 268,00
130–199 m² 15 368,00 17 048,00
Nybyggnad fritidshus
<40 m² 2 684,00 4 364,00
40–80 m² 7 976,00 9 656,00
>80 m² 10 538,00 12 218,00
Tillbyggnad fritidshus
<50 m² 4 784,00 6 464,00
>50 m² 5 918,00 7 598,00
Nybyggnad/carport/förråd
<50 m² 2 600,00 4 280,00
>50 m² 5 288,00 6 968,00
Mer komplicerad
<50 m² 3 356,00 5 036,00
>50 m² 6 464,00 8 144,00
Tillbyggnad garage/carport/förråd
<50 % av ursprunglig yta 2 516,00 4 196,00
Inglasning av uterum/balkong 2 978,00 4 658,00
Fasadändring mindre 2 012,00 3 692,00
Fasadändring större 3 776,00 5 456,00
Skärmtak
15–30 m² 2 348,00 4 028,00
>30 m² 4 448,00 6 128,00
Mur/plank 2 180,00 3 860,00
Nätstation/pumpstation 4 784,00 6 464,00
Skylt/skyltpelare
<10 m² 2 768,00 4 448,00
>10 m² 6 548,00 8 228,00
Rivning
>250 BTA 3 608,00 5 288,00
Mer komplicerad <250 BTA 6 548,00 8 228,00
Förhandsbesked 4 448,00 6 128,00

Detta är endast exempel för bygglovsavgifter. Vid till exempel avvikelser från detaljplan,  
lokaliseringsprövning, kommunicering av fler än fem sakägare ökar bygglovstaxan. För att få exakt 
belopp ska kontakt tas med byggkontoret. Dokumentet bygglovstaxa antaget av kommunfullmäktige 
2018-11-12 § 70 är gällande taxedokument. Prisbasbelopp 2023: 52 500: - Kungörelse i Post- och 
Inrikestidning: 248: - (inkl. faktisk annonskostnad 38:-)  Kommunicering sakägare 1-5: 1 680: -

Taxa för bygglovshantering
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Miljö- och bygg

Anmälan Avgift HF2 Notering
Eldstad 1 050,00 25,00
Ventilation/VA enbostadshus 2 100,00 50,00
Ventilation/VA övriga 5 880,00 140,00
Ändring av bärande delar/brandskydd-mindre 1 260,00 30,00
Ändring av bärande delar/brandskydd-större 5 880,00 140,00
Stambyte 3 780,00 90,00
Fettavskiljare 1 260,00 30,00
Rivning utanför planlagt område 2 100,00 50,00
Attefall-komplementbostadshus 5 880,00 140,00
Attefall-inredning av ytterligare bostad 4 200,00 100,00
Attefall-tillbyggnad 3 360,00 80,00
Attefall - komplementbyggnad 2 520,00 60,00
Attefall-skärmtak 1 260,00 30,00

Exempeltaxa för anmälningsärenden enligt Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen

Timtaxa 2022 är 941 kronor. Den kommer att räknas upp enligt PKV inför 2023.  
Den fasta avgiften beror på timtaxan.

Typ Avgift Handläggningstid Beskrivning Notering

Tobakstillstånd - stadigvarande eller tillfälligt 9 410,00 10 tim
Avgift för kommunens prövning av om sökande kan 
beviljas tobakstillstånd 
OBS! avgift återbetalas ej vid avslag 

Konkursförvaltare 4 705,00 5 tim Ansökan om
OBS! avgift återbetalas ej vid avslag 

Mindre förändring i bolaget 4 705,00 5 tim Anmälan om ändring 
OBS! avgift återbetalas ej vid avslag 

Större förändring i bolaget 9 410,00 10 tim Anmälan om ändring 
OBS! avgift återbetalas ej vid avslag 

Försäljning av tobak - årlig tillsynsavgift 5 176,00 5,5 tim
Årlig avgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök i butiken 
och eventuella kontrollköp 

Försäljning av tobak + elektroniska cigaretter 
eller påfyllnadsbehållare - årlig tillsynsavgift 5 646,00 6 tim

Årlig avgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök i butiken 
och eventuella kontrollköp 

Försäljning av tobak + elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare - årlig tillsynsavgift 6 117,00 6,5 tim

Årlig avgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök i butiken 
och eventuella kontrollköp 

Försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare - årlig tillsynsavgift 1 412,00 1,5 tim

Årlig avgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök i butiken 
och eventuella kontrollköp 

Taxa för anmälningsärenden

Taxa för tobakstillstånd
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