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Verksamhet Belopp i kr Avser
2006 exkl moms exkl moms inkl moms Ökning %

Avgift för tillhandahållande av kopior av allmänna handlingar

Avgifterna gäller gemensamt för alla förvaltningar.

Tom 9 kopior Utan avgift

10 kopior 40,00 40,00 50,00 0
Varje kopia därutöver 1,60 1,60 2,00 0

För utskrift av upptagning på datamedia tas avgift ut på motsvarande sätt som kopia på allmän handling.

Ovanstående gäller även när kopiorna sänds till beställaren via fax.

Ersättning tas även ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för ev. postförskotts-
avgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgiften erlägges kontant om inte särskilda omständigheter föranleder annat.



Verksamhet Belopp i kr Avser
2006 exkl moms exkl moms inkl moms Ökning %

Färdtjänst

Färdtjänst: Principen för egenavgiften är Västtrafiks kollektivtrafiks  
zonpristaxa +50% (kontantpris).

Riksfärdtjänst: Normalkostnad med allmänt färdmedel(enligt regeringens föreskrifter)

Färdtjänst i annan kommun Egenavgiften 30 % av reskostnaden

Arbetsresa inom ramen för färdtjänst Motsvarande Västtrafiks taxa för periodkort.

Sysselsättningsåtgärder

Behovsprövad hjälp till 
pensionärer (trädgårdsarb) 30,00 30,00 30,00 Per halvtimma 0,0

Transport av trädgårdsavfall 30,00 30,00 30,00 Per mil 0,0
(Tippavgift tillkommer)

Snöröjning 30,00 30,00 30,00 Per halvtimma 0,0

Maxbelopp för snöröjning 400,00 400,00 400,00 Säsong 0,0

Båtplatser Sundsbron 500,00 500,00 625,00 Årsavgift 0,0

Allmän kopieringsservice

Enstaka kopior (max 9 per original)

Första kopian per original 8,00 8,00 10,00 Svartvit 0,0
Varje följande kopia 1,60 1,60 2,00 Svartvit 0,0

Större kopieringsarbeten (10 eller fler kopior / original) 

Föreningar och organisationer som är registrerade hos kommunen

Fast avgift 20,00 20,00 25,00 Svartvit 0,0
Rörlig avgift per kopia 0,32 0,32 0,40 Svartvit 0,0

Övriga

Fast avgift 40,00 40,00 50,00 Svartvit 0,0
Rörlig avgift per kopia 0,64 0,64 0,80 Svartvit 0,0

Uttag ur digitala kartdatabaser

Kartformat
A4 60,00 60,00 75,00 Per styck 0,0
A3 80,00 80,00 100,00 Per styck 0,0

Faxning

Inkommande per sida 1,60 1,60 2,00 Svartvit 0,0
Utgående per jobb max 6 sidor 4,00 5,00 Svartvit Ny taxa

Serviceförvaltningen (KS) 2007



Verksamhet Belopp i kr Avser
exkl moms inkl moms

PLAN- OCH BYGGLOV

Plan- och bygglovverksamheten har en taxa som utgår från kommunförbundets förslag 
"Plan- och bygglovtaxa 2004", som började tillämpas 2005.
Grundbeloppet ("G") höjs 2007 från 25 till 26 kronor. Grundbeloppet är då lika i alla Dalslandskommunerna
Taxan är uppbyggd på olika faktorer som är anpassad till det speciella objektet,
t.ex."objektsfaktor" (OF), som ändras efter objektsstorlek.
Exempel 1: Villa 130 m2 inom detaljplan
OF=8, BLF+BAF=25x8x33=6.864 kronor
Exempel 2: Fritidshus 75 m2, utanför plan.
OF=4, BLF+BAF=25x4x43=4.472 kronor
Exempel 3: Industribtggnad 750 m2, inom detaljplan.
OF=20, BLF+BAF=25x20x43=22.360 kronor
Övriga ärendetyper: Planavgifter, Nybyggnadskartor, utstakning av hus, Brandfarlig vara, mm.
I taxan ingår faktor för NÄRF:s granskning och deltagande vid samråd.

FELPARKERINGSAVGIFT

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2005-10-26, Dnr 106/2005 KF § 92
Färgelanda kommun fastställer med stöd av 2 a § Förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift och
1 § samma förordning att följande felparkeringsavgifter skall gälla i Färgelanda kommun.
200 kronor för samtliga typer av felparkeringar med undantag av felparkering som innebär felaktigt
utnyttjande av fordonsplats för handikappade där avgiften sätts till 500 kronor.

Serviceförvaltning 2007 (MBN)



Verksamhet Belopp i kr Avser
exkl moms inkl moms

Vatten och avlopp 2006 exkl. moms 2007 2007 Ökning %
Förbrukningsavgifter
Fast avgift (vatten+avlopp) 1782,00 1 821,00 2 276,25 Per lägenhet 2,19
Fast avgift (vatten) 891,00 911,00 1 138,75 Per lägenhet 2,24
Fast avgift (avlopp) 3012,00 3 078,00 3 847,50 Per lägenhet 2,19
Rörlig  avgift (vatten+avlopp) 22,20 22,97 28,71 Per kbm 3,47
Rörlig avgift (vatten) 7,77 8,04 10,05 Per kbm 3,47
Rörlig avgift avlopp (där särskild mä 14,43 14,93 18,66 Per kbm 3,47
Avstängning och påsättning av vatte 400,00 400,00 500,00 Per gång 0,00
Avläsning av vattenmätare 400,00 500,00 Per gång ny taxa
Anlutningsavgifter VA

Avfallshantering

Hushållsavfall 2006 exkl. moms exkl. moms inkl.moms Ökning %
Extrasäckar 45,00 48,00 60,00 Per styck 6,67
140 l kärl vecka 2417,00 2 538,00 3 172,50 Per år 5,01
190 l kärl vecka 3088,00 3 242,00 4 052,50 Per år 4,99
370 l kärl vecka 5476,00 5 749,00 7 186,25 Per år 4,99
660 l kärl vecka 9468,00 9 941,00 12 426,25 Per år 5,00
140 l kärl 14 dag 1200,00 1 260,00 1 575,00 Per år 5,00
190 l kärl 14 dag 1572,00 1 650,00 2 062,50 Per år 4,96
370 l kärl 14 dag 2764,00 2 902,00 3 627,50 Per år 4,99
660 l kärl 14 dag 4707,00 4 942,00 6 177,50 Per år 4,99
140 l kärl månad 672,00 705,00 881,25 Per år 4,91
190 l kärl månad 822,00 863,00 1 078,75 Per år 4,99
140 l kärl kvartal 314,00 330,00 412,50 Per år 5,10
190 l kärl kvartal 373,00 392,00 490,00 Per år 5,09
140 l sommar 545,00 572,00 715,00 Per år 4,95
190 l sommar 670,00 704,00 880,00 Per år 5,07
370 l sommar 1125,00 1 181,00 1 476,25 Per år 4,98
660 l sommar 2035,00 2 137,00 2 671,25 Per år 5,01
Ej sorterade sopor normal taxa x 3normal taxa x 3
Extra kärltömning inom 1 vecka 115,00 121,00 151,25 Per styck 5,22
Utbyte av kärl 70,00 74,00 88,00 Per tillfälle 5,71
Latrinburk 150,00 175,00 188,00 Per styck 16,67

Grovavfall Stigentippen  Privatpersoner
Till container 64,00 64,00 80,00 Per kbm 0,00
Till container ( i personbil) 24,00 24,00 30,00 Per styck 0,00
Träavfall osorterat (ej tryckt) 48,00 48,00 60,00 Per kbm 0,00
Tryckinpregnerat virke 500,00 625,00 Per kbm ny taxa
Asbets 800,00 1 000,00 Per kbm ny taxa
Däck med fälg 12,00 16,00 20,00 Per styck 33,33
Däck utan fälg 4,00 4,00 5,00 Per styck 0,00
Elekronik och metallskrot Kostnadsfritt
Hushållsmaskiner och återvinningsbart material Kostnadsfritt

Serviceförvaltning 2007 (KSN)

Anslutningsavgiften för kommunalt VA antogs dec 1977 och är indexberäknad från denna tidpunkt med 
konsumentprisindex för december året före. Anlutningsavgiften för en enfamiljsvilla 2006 med vatten- 
spill- och dagvattenanlutning uppgick till 94 500 kr inkl. moms. För extralägenheter tillkom sedan 33 
125 kr/st inkl. moms. Om någon av ovan nämnda ledningar ej skall anslutas sker en reduktion enligt 
följande : Vatten 20 %, Spillvatten 30 % och Dagvatten 10 %. Vid anlutning av annat än bostadshus 
tilllämpas extralägenhetsberäkningen enligt samma princip som antalet fasta avgifter beräknas i 
förbrukningstaxan.



Serviceförvaltning 2007 (KSN)
Verksamhet Belopp i kr Avser

exkl moms inkl moms
Slamhanteringen 2006 exkl. moms Ökning %
Brunn 0-4 kbm 936,00 964,00 1 205,00 Per styck 2,99
Varje kbm därutöver 156,00 160,68 200,00 Per kbm 3,00
Tillägg budning före 14 dagar 93,00 95,79 116,00 Per gång 3,00
Tillägg budning före   3 dagar 340,00 350,20 438,00 Per gång 3,00
Tilläg budning samma dag 896,00 922,88 1 154,00 Per gång 3,00
Extra ordinära uppgifter 584,00 601,52 752,00 Per timmma 3,00

Lotteritillstånd
Registreringsavgift 300,00 300,00 300,00 0,00

Hyror i kommunala lokaler
(Föreningspris)
Alla skolor, klassrum 25,00 25,00 25,00 Per timma 0,00
Alla skolor, tekniksalar 30,00 30,00 30,00 Per timma 0,00
Alla skolor, matsalar 50,00 50,00 50,00 Per timma 0,00
Valboskolans matsal 60,00 60,00 60,00 Per timma 0,00
Färgelanda Sporthall 30,00 30,00 30,00 Per timma 0,00
Färgelanda Sporthall, matcher 50,00 50,00 50,00 Per timma 0,00
Valboskolans Idrottshall 30,00 30,00 30,00 Per timma 0,00
Övriga gymnastiksalar 25,00 30,00 30,00 Per timma 20,00
Övriga lokaler/anläggningar 25,00 25,00 25,00 Per timma 0,00
Grusplan, Valboskolan 25,00 30,00 30,00 Per timma 20,00
Grusplan Valboskolan (matcher) 50,00 50,00 Per timma ny taxa
Grusplan, "Lilla", Valboskolan 25,00 25,00 25,00 Per timma 0,00
Kanoter, vardagar 16,00 16,00 20,00 Per dygn 0,00
Kanoter, fred.-sönd 24,00 24,00 30,00 Per dygn 0,00
PA-anläggning 400,00 400,00 500,00 Per tillfälle 0,00
Scen-element 20,00 20,00 25,00 Per styck 0,00
Scen-element 400,00 400,00 500,00 Hela scenen 0,00
Föreningsägda samlingslokaler 0,30 30 % 30 % Lokalkostna 0,00

(Privatbokningar)
Valbogården 775,00 775,00 775,00 Per tillfälle 0,00
Alla skolor, matsalar 525,00 525,00 525,00 Per tillfälle 0,00
Valboskolans matsal, med kök 1500,00 1 500,00 1 500,00 Per tillfälle 0,00
Valboskolans matsal, utan kök 1000,00 1 000,00 1 000,00 Per tillfälle 0,00
Färgelanda Sporthall 150,00 250,00 250,00 Per timma 66,67
Valboskolans Idrottshall 150,00 200,00 200,00 Per timma 33,33
Övriga gymnastiksalar 70,00 80,00 80,00 Per timma 14,29
Övriga lokaler/anläggningar 500,00 500,00 500,00 Per tillfälle 0,00
Kanoter, vardagar 80,00 80,00 100,00 Per dygn 0,00
Scen-element 40,00 40,00 50,00 Per styck 0,00
Scen-element 800,00 800,00 1 000,00 Hela scenen 0,00
Utomhussimskola 100,00 100,00 100,00 Per vecka 0,00
Utomhussimskola 200,00 250,00 250,00 3 veckor 25,00
Inomhussimskola 250,00 300,00 300,00 10 ggr 20,00
* Beslut om taxehöjning för simskolor togs 070418 dnr 2007/17

Bibliotek
Portoavg. fjärrlån 10,00 10,00 10,00 Per bok
Beställning av mikrokort 15,00 15,00 15,00 Per bunt
Övertidsavgift 5,00 5,00 5,00 Per bok, CD etc/vecka 
Påminnelseavgift 8,00 10,00 Per utskick Ny taxa
Förkommet lånekort 10,00 10,00 10,00
Videofilmer 20,00 20,00 20,00 2 dygn
Kopior 1,60 1,60 2,00 Per st A4
Kopior 2,40 2,40 3,00 Per st A3



Verksamhet Belopp i kr Avser
exkl moms inkl moms

MAXTAXA barnomsorg
Högsta avgift i förskoleverksamhet (förskola/familjedaghem) skall vara:
o barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 260 kronor/mån
o barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst 840 kronor/mån
o barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 420 kronor/mån
o barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnomsorgen ( fritidshem/familjedaghem) ska vara:
o barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst 840 kronor/mån
o barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst 420 kronor/mån
o barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 420 kronor/mån
o barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som "barn nr 1" och syskon som "barn nr 2, 3, 4" i den verksamhet där barnet 
är placerat.

För barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat 
barn gäller maxtaxan och en vistelsetid av 15 tim/vecka.

Avgiftsfri allmän förskola för 4- och 5 åringar motsvarande 15 tim/vecka.
För barnomsorgsbehov utöver de 15 första avgiftsfria timmarna reduceras avgiften med 30 %
under januari - maj och september - december. Full avgift debiteras under juni - augusti.

Avgift debiteras 12 mån/år.

Lovfritidshem 50 kronor per bokad dag

Musikskola
Elevavgift 950,00 950,00 Per läsår
Hyra av instrument 400,00 400,00 Per läsår

Välfärdsförvaltning 2007 (Barnomsorg/Utbildning)
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Välfärdsförvaltning IFO 2007

Belopp i kr 2006 Belopp i kr 2007 Avser Förändring %
exkl moms exkl moms inkl moms

Individ- och familjeomsorg

Tillstånd- och tillsyn enligt
alkohollagen

Ansökningsavgifter:

Nyansökningar 5 932,00 6 000,00 6 000,00 Per tillfälle 1,1%
Ägarskiften 5 724,00 6 000,00 6 000,00 Per tillfälle 4,8%
Utvidgade tillstånd 1 978,00 2 500,00 2 500,00 Per tillfälle 26,4%
Utökad serveringstid 2 000,00 2 000,00 Per tillfälle

Tillfälliga tillstånd/allmänhet
Mer än 3 dgr 4 614,00 5 000,00 5 000,00 Per tillfälle 8,4%

(återbet. vid avslag 1 030.00)
Tillfälliga tillstånd/allmänhet
Högst 3 dgr 3 955,00 3 000,00 3 000,00 Per tillfälle -24,1%

(återbet. vid avslag 515.00)

Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap 791,00 1 000,00 1 000,00 Per tillfälle 26,4%

Tillfälligt utökad serveringstid 659,00 1 000,00 1 000,00 Per tillfälle 51,7%

Tillsynsavgifter:
Fast tillsynsavgift
Alkoholservering/allmänhet 659,00 1 000,00 1 000,00 Per år (plus rörlig av 51,7%
Alkoholservering/slutna sällskap 659,00 1 000,00 1 000,00 Per år 51,7%
Trafikservering 791,00 1 000,00 1 000,00 Per år 26,4%
Försäljning av folköl 1 978,00 2 000,00 2 000,00 Per år 1,1%

Rörlig tillsynsavgift
Alkoholservering/allmänheten
Årsomsättning kronor
               1  -      250 000 1 318,00 1 000,00 1 000,00 Per år -24,1%
    250 001  -      500 000 2 637,00 2 000,00 2 000,00 Per år -24,2%
    500 001  -   1 000 000 3 955,00 3 000,00 3 000,00 Per år -24,1%
  1 000 001 -   2 000 000 5 274,00 5 000,00 5 000,00 Per år -5,2%
  2 000 001 -   5 000 000 6 592,00 6 000,00 6 000,00 Per år -9,0%
  5 000 001 - 10 000 000 7 910,00 7 000,00 7 000,00 Per år -11,5%
10 000 001 - 9 229,00 8 000,00 8 000,00 Per år -13,3%

Tobakslagen

Tillsynsavgift 
avseende tobaksförsäljning 659,00 1 000,00 1 000,00 Per år 51,7%

Taxor Dagverksamheten Bryggan
Frukostavgift 4 kr 4 kr 5,00 Per dag 0,0%
Kaffeavgift 4 kr 4 kr 5,00 Per vecka 0,0%

Notera; Den totala intäktsbudgeten inför 2007 ligger kvar på samma nivå med de nya taxorna som 2006, vilket beror på färre 
antal ärenden, samt att alkoholhandläggartjänsten ligger kvar på 75 %.
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Välfärdsförvaltningen ÄO och LSS 2007 
 
Äldreomsorg 
 
Avgiftsunderlag 
När den enskildes avgifter bestäms skall avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkoms-
ter som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av ersättningar som är 
undantagna från beskattning i Sverige.  
 
Inkomster som skall ingå i avgiftsunderlaget. 
 
• Inkomst av tjänst. 
• Inkomst av kapital – senaste taxering. 
• Pension. 
• Sjukpenning. 
• Livränta. 
• Vårdbidrag enligt lagen om handikappers. och vårdbidrag. 
• Skattefria stipendier över 3000 kr/mån. 
• Studiemedel i form av studiebidrag. 
• Avtalsgruppförsäkringar (AGS-ersättningar). 
• Bostadsbidrag och bostadstillägg. 
• Inkomst av näringsverksamhet –senaste taxering. 
• Utbetalning från privat pensionsförsäkring och IPS konto. 
• All utländsk inkomst. 
• Avdrag för den preliminära skatten enligt skattetabell , extraavsättning skall ej ingå. 
 
Enbart överskott i inkomstslaget kapital beaktas (efter skatt). Förmögenheten får inte påverka avgiftsunderlagets 
storlek. Maka r och registrerade partners inkomster skall beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda inkoms-
ter. Motsvarande gäller inte sambors inkomster. 
 
För närmare precisering av begreppen och vad som ingår hänvisas till SoL 8 kap.4 §,  aktuell inkomstskattelag-
stiftning samt Prop. 2000/01:140. 
 
 
Förbehållsbelopp 
Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift 
får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård respektive bostad i sådant särskilt 
boende som inte omfattas av hyreslagen. Förbehållsbeloppet skall beräknas med ledning av ett minimibelopp i 
fråga om kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader utom boendekostnaden. Till mi-
nimibeloppet skall läggas den faktiska aktuella bostadskostnaden. I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på 
minimibeloppet samt vilka levnadskostnader som det i lagen angivna beloppet skall täcka. Detta belopp uppgår 
per månad till en tolftedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 108,4 procent för var och 
en av sammanlevande makar eller sambor. Kommunen skall i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en 
högre nivå och får i vissa andra situationer bestämma minimibeloppet till en lägre nivå. Kommunen har ingen 
skyldighet att ersätta den enskilde för underskott i förbehållsbelopp däremot en skyldighet att informera om 
försörjningsmöjligheter. 
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Riktvärden förbehållsbelopp, minimibelopp  
 
Post i hushållets ekonomi Ensamstående Gifta &  

partnerskap 
Anmärkning 

Livsmedel, alla måltider 
Kläder/Skor 
Fritid 
Hygien 
Förbrukningsvaror 
Dagstidning, telefon, TV-lic 

1 392 
490 
380 
240 
110 
720 

2 584 
990 
750 
540 
130 
800 

Enligt Konsumentverket 
Enligt riksnormen 
Enligt riksnormen 
Enligt riksnormen 
Enligt riksnormen 
Enligt riksnormen 

Summa rev riksnorm 3 332 2 897 Per person 
Möbler, husgeråd 
Hemförsäkring mellanstor stad 
Hushållsel 
Resor 
Öppen hälso-/sjukvård & tandvård 
Läkemedel 
Övriga kostnader 

380 
80 

150 
320 
75 

150 
-141 

460 
80 

185 
480 
150 
300 
-84 

Enligt Konsumentverket 
Enligt Konsumentverket 
Enligt äldre riksnorm 
Grund enl. SOU 1999:33 
1/12 av högkostnadsskyddet 
1/12 av högkostnadsskyddet 
”ospecificerad restpost” 

Totalt förbehållsbelopp/person 4 346 3 640 Per person 
Andel av basbelopp 129,4% 108,4% =”Riktvärde” 
Basbelopp 2007 40 300 40 300  
Förbehållsbelopp 2007 4 346 3 640  

 

Alla belopp gäller 2007 
 
 
 
 
Det finns situationer då den enskilde har högre levnadskostnader inom ramen för de poster som det lagstadgade 
minimibeloppet avser att täcka. Det kan också förkomma att enskilda därutöver av olika skäl har andra levnads-
kostnader än dessa. Kommunen skall höja nivån på minimibeloppet i skälig omfattning under förutsättning att 
kostnaderna är av den karaktären att de bör tillgodoses inom ramen för förbehållsbeloppet. Det krävs vidare att 
kostnaderna är av varaktig karaktär samt att de avser ett inte oväsentligt belopp. 
 
Gäller t ex följande: 
 
• Fördyrad kost, t ex pga. att maten erhålls genom hemtjänsten. 
• Kostnader för god man. 
• Funktionshindrade personer familje - och arbetssituation samt andra omständigheter. 
 
I några undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet till en lägre nivå än vad som framgår av lagen. 
Detta får dock ske endast om en omsorgstagare inte har en kostnad som minimibeloppet skall täcka därför att 
denna kostnad antingen: 
 
• ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet. 
• ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende. 
• tillhandahålls kostnadsfritt. 
 
Yngre funktionshindrades förbehållsbelopp skall sättas till en högre nivå efter en individuell  prövning. Ensam-
stående funktionshindrade under 60 år ges en generell uppräkning med 10 % av förbehållsbeloppet. 
 
Vid beräkning av förbehållsbelopp följer att minimibeloppet skall justeras av kommunen i samband med föränd-
ringar i prisbasbeloppets nivå. 
 
 
Högkostnadsskydd 
Ett högkostnadsskydd införs i SoL kap 8.5§ i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i 
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften får per månad uppgå 
till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 612 kronor (2007 års prisnivå). Det 
införs vidare ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för bostaden i särskilt boende som får debiteras i 
de fall boendekostnaden inte skall fastställas som hyra. Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en tolfte-
del av 0,50 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 679 kronor (2007 års prisnivå).  
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Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär som förkommer i kommunen (äldre- och handikapp-
omsorgen) oavsett hur de benämns omfattas av bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet 
samt kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt boende som i särskilt boende. Framhållas bör att även de omvård-
nads- och serviceinsatser som tillhandahålls inom särskilt boende, inklusive korttidsboende, faller inom begrep-
pet hemtjänst. Inom ramen för den högsta avgiften skall även rymmas de insatser som anges i 26 § tredje stycket 
hälso- och sjukvårdslagen. Enskildas utgifter för kost och hyra (hyreskontrakt) omfattas inte av den föreslagna 
högsta avgiften. Avgifterna får justeras i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå. 
 
 
Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymmet kommer att utgöra grunden för allt uttag av avgifter för hemtjänstinsatser (utvidgat begrepp, 
dvs. alla insatser enligt SoL 8 kap.5§ .punkt 1) inom särskilt och ordinärt boende. 
 
Modell för uträkning av avgiftsutrymmet. 
 
+ enskildes Avgiftsunderlag (månadsinkomster – prel. skatt). 
- individuellt förbehållsbelopp (generellt förbehållsbelopp – nedsättning + förhöjning) 
- faktisk bostadskostnad 
=   avgiftsutrymme hemtjänstavgift  
 
Den enskildes avgiftsutrymme kopplas till avgiftssystemet för att bestämma hur mycket som skall erläggas i 
avgift per månad. Om den enskilde inte har något avgiftsutrymme skall den avgiftsbefrias för hemtjänstavgifter. 
 
 
 
Korttidsboende. 
 
I de fall den enskilde har insatser på ett korttidsboende har den inget hyreskontrakt utan avgiftsbeläggs med en 
boendeavgift som omfattas av högkostnadsskyddet SoL 8 kap.5§.punkt 2. Avgiftsutrymmet skall då beakta två 
avgifter, först boendeavgift sedan hemtjänstavgift. 
 
+ enskildes Avgiftsunderlag (månadsinkomster – prel. skatt). 
- individuellt förbehållsbelopp (generellt förbehållsbelopp – nedsättning + förhöjning) 
- faktisk bostadskostnad 
=   avgiftsutrymme boendeavgift  
-    boendeavgift  
=   avgiftsutrymme hemtjänstavgift  
 
Finns det inget avgiftsutrymme så skall den enskilde avgiftsbefrias. Boendeavgiften är maximalt 40 kr per dag 
eller 1 240 kr per månad. 
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Avgiftssystem för hemtjänstinsatser 
Den enskilde avgiftsbeläggs utifrån vad den har för avgiftsutrymme och vilka biståndsinsatser den erhåller (SoL 
8 kap.5§. punkt 1). Den som har hemtjänstinsatser på ett äldreboende, antingen permanent eller som korttidsbo-
ende, anses ha fullt omvårdnadsbehov och avgiftsbeläggs enligt nivå 5. Vad gäller hemtjänst i ordinärt boende så 
är det de biståndsbedömda timmarna som ligger till grund vid avgiftsberäkningen. Boendeavgiften enligt SoL 8 
kap.5§.punkt 2 omfattas inte av systemet utan uttages enligt särskild ordning och separat taxa.  
 
Nivåbaserade system  
 

Avgiftsutrymme Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 
1-299 kr 60% 65% 70% 75% 100 % 

300-599 kr 65% 70% 75% 80% 100 % 
600-899 kr 70% 75% 80% 85% 100 % 

900-1199 kr 75% 80% 85% 90% 100 % 
1200-1612 kr 80% 85% 90% 95% 100 % 

 
Nivå 1  
Den enskilde har en eller flera insatser av någon typ av insats ( ej hemtjänsttimmar) enligt Sol 8 kap 5§,p1. 
Erhålls enbart hemtjänst skall biståndet vara mellan 1-9 h/mån. 
 
Nivå 2  
Den enskilde har hemt jänst mellan 10-19 h/mån.  
Den enskilde har hemtjänst mellan 1-9 h/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 
 
Nivå 3  
Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 h/mån.  
Den enskilde har hemtjänst mellan 1-9 h/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 
Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 h/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 
 
Nivå 4  
Den enskilde har hemtjänst mellan 30-39 h/mån.  
Den enskilde har hemtjänst mellan 10-19 h/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1.  
Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 h/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 
 
Nivå 5  
Den enskilde har hemtjänst 40 h/mån eller mer.  
Den enskilde har hemtjänst mellan 20-29 h/mån + två eller flera andra typer av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 
Den enskilde har hemtjänst mellan 30-39 h/mån + en annan typ av insats enligt Sol 8 kap 5§, p1. 
Den enskilde har hemtjänstinsatser i ett äldreboende. 
 
 
 
 
 
Avgiften baseras maximalt på högkostnadsskyddets översta gräns (hög) (1 612 kr år 2007). Grundregel – kost-
naden får inte överstiga självkostnadspris eller högsta pris för insatstypen. Regeln om högsta pris samt självkost-
nadspris är ”spärregler” som kontrolleras att de är uppfyllda efter att avgiften fastställts. Skulle inte regeln vara 
uppfylld skall avgiften sänkas till högsta priset för tjänsten i de fall sådant finns och i annat fall till självkostna-
den för tjänsten. 
 
Högsta pris för olika insatstyper.   Innebär år 2007. 
Hemskick 20 % av hög per månad   322 kr per månad 
Hemtjänst 13 % av hög per timma   210 kr per timma 
Hemsjukvård 11 % av hög per månad  177 kr per månad 
Trygghetslarm 7 % av hög per månad  113 kr per månad 
Dagvård 3 % av hög per dag     48 kr per dag 
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Hyror 
Hyran debiteras enligt hyreskontrakt.  
        
Gruppbostad Soläng Hyra   
2 Lägenheter  4 381 kr Per månad 
3 Lägenheter  4 009 kr Per månad 
1 Lägenheter  3 355 kr  Per månad 
 
Trygghetsboende Tallbacken     
1 Rum  4 381 kr  Per månad 
1 Rum  4 275 kr Per månad 
1 Rum  3 669 kr Per månad 
9 Rum   3504 kr Per månad 
 
Serviceboende och Trygghetsboende Solgården     
3 lägenheter  4 629 kr Per månad 
1 lägenhet  4 462 kr Per månad 
9 lägenheter  4 331 kr Per månad 
2 lägenheter  3 861 kr Per månad 
9 lägenheter  3 783 kr Per månad 
 
Trygghetsboende Lillågården     
28 lägenheter  3 721 kr Per månad 
 
Serviceboende Lillågården     
1 lägenhet  4 785 kr Per månad 
1 lägenhet  4 337 kr Per månad 
1 lägenhet  3 963 kr Per månad 
1 lägenhet  3 907 kr Per månad 
2 lägenheter  3 899 kr Per månad 
1 lägenhet  3 801 kr Per månad 
 
Trygghetsboende Håvestensgården     
46 rum  2 190 kr Per månad 
 
Totalt 58 platser varav 12 är korttidsplatser (ej hyra utan boendeavgift). 
 
 
Avgifter för mat  
  Inkl. moms  Exkl. moms  
 
Hemsändning av färdiglagad mat 
Helportion   39,00 kr/lunch   39,00 kr/lunch 
Pensionärer som äter på servicehus eller dagcentral   39,00 kr/lunch   31 kr/lunch 
 
Permanentplats äldreboende, ”helinackordering” 2 940 kr/månad 2 940 kr/månad 
Dagsportionspris      98 kr/dag     98 kr/dag 
 
I de fall personer 15 år och yngre, inom verksamheten särskilda omsorger, erhåller kost inom verksamheten 
erlägger de 75 % av ordinarie dagsportionspris. 
 
 
Övriga taxor     
Utprovningsavgift hjälpmedel 80 kr per gång 
Vaccinationsavgift 100 kr per gång  
Hyra av spistimer    100 kr per månad 
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Reduceringsregler 
När omsorgstagaren inte erhållit beslutade biståndsinsatser görs frånvaroavdrag fr o m 8:e dagen. Avdraget görs 
då från dag 1 på nästkommande faktura (tidigare fr o m 8:e dagen). Vid särskilt boende gäller samma principer 
för matkostnaden, dvs att den reduceras fr o m 1:a dagen vid en frånvaro överstigande 7 dagar. 
 
Om den enskilde boende på ett äldreboende har planerade permissioner som uppgår till mer än 10 dgr under en 
kalendermånad så skall avgiften för mat reduceras från dag 1 oavsett frånvarons längd och sammanhållning. 
 
 
Justeringsregler 
När den enskilde flyttar in på särskilt boende kan fastställandet av bostadstillägg ta sin tid. Om den enskilde 
erhåller retroaktiv ersättning som ej är ringa så skall en retroaktiv avgiftsberäkning ske för att fastställa avgiften 
för perioden. Om det visar sig att det finns avgiftsutrymme skall avgift tas ut retroaktivt för perioden. 
 
Om biståndet inte avser full månad skall avgiften proportioneras så att 1/30 utfaller per uppburen dag (särskilt 
boende). 
 
 
Jämkning dubbelt boende 
Vid inflyttning till särskilt boende (i Färgelanda kommun) kan det vara som så att den enskilde får dubbla boen-
dekostnader. Jämkningen erhålls under förutsättning att den enskilde inte har egen betalningsförmåga. Egen 
betalningsförmåga anses den enskilde ha om: 
 
• Den enskilde har ett eget kapital som överstiger 2 basbelopp.  
• Den enskilde har överskjutande belopp vid uträkning av avgiftsutrymme efter att avgift är erlagd, beloppet 

överstiger kostnaden för det dubbla boendet.  
• Om det uträknade beloppet enligt punkt två inte uppnår kostnaden för det dubbla boendet skall den över-

skjutande delen reducera jämkningen för det dubbla boendet. 
 
Om jämkning erhålls är det hyreskostnaden som jämkas (inte hemtjänstavgiften). Jämkning av boendekostnaden 
kan ske om den enskilde ansöker om det i följande fall;  
 
Hyrd bostad – maximalt 3 månader. Jämkning kan erhållas under förutsättning att hyresavtalet är uppsagt. Jämk-
ning erhålls med faktisk boendekostnad inkl värme. 
 
Egen bostad (vanligen hus) – maximalt 3+3 månader (6 månader). Jämkning kan erhållas under förutsättning att 
den enskilde avser att avyttra det egna boendet. För att den enskilde skall kunna få rätt till ytterligare en 3 måna-
ders jämkningsperiod krävs det att den enskilde kan vidimera att den haft för avsikt att avyttra boendet under 
erhållen jämkningsperiod. Jämkning kan erhållas med schablonbelopp för beräkning av boendekostnad ink. 
värme.  
 
Upphör kontraktet, uthyres lägenheten, eller avvecklas/överlåtes egen fastighet under tiden för jämkningen upp-
hör jämkningen och skall återbetalas. Grunden för den dubbla kostnaden finns ej kvar. Kommunens ansvarige 
tjänsteman kontaktas av den enskilde. 
 
 
Fastställande av avgiften 
Om den enskilde låter bli att lämna ekonomiskt underlag så skall avgiften sättas till högsta avgift inom erhållen 
biståndsinsats. Förfarandet måste föregås av två påminnelser samt att justering av avgiften skall ske retroaktivt 
(6 månader) vid inlämnande av ekonomiskt underlag. Kommunen åtar sig alltså att reglera avgiften trots att 
beslutet vunnit laga kraft om avgiften är satt utifrån ej lämnat ekonomiskt underlag. 
 
 



7 

Belopp som styrs av basbeloppet. 
 
Lagstiftningen och nämndens system för avgifter är starkt kopplat till basbeloppet. Reglering sker därför av 
följande belopp årligen efter det att basbeloppet fastställts. 
 
q Förbehållsbeloppet 
q Högkostnadsskyddets (maxtaxans) översta gräns (hög).  
 
Omräkning av hemtjänstavgifter. 
 
Avgifterna räknas om från och med avgifterna för februari månads tjänster. 
 
 
   



Dalslands miljönämnd  Beslutad  LAN 07 
 
 
 
TAXA  2007 ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN, FODERLAGEN, SAMT 
MILJÖBALKEN AVSEENDE JORDBRUKSVERKSAMHET 
 
Inledande bestämmelser 
 
1§ Denna taxa gäller avgifter för Kommunalförbundet Dalslands kostnader för offentlig kontroll 

enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:804), prövning och offentlig kontroll 
enligt djurskyddslagen (1988:534), prövning och offentlig kontroll/tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808) avseende jordbruksverksamhet eller bestämmelser meddelade med stöd av lagarna 
samt EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna.  

 
2§ Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll/tillsyn. 

 
3§ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Offentlig kontroll/tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av miljönämnden enligt nämnda lagstiftning, eller 

bestämmelser meddelade med stöd av nämnda lagstiftning, överklagas. 
 
4§ Avgift skall betalas av den som ansvarar för verksamheten/anläggningen/djurhållningen. 
 Avgift skall inte tas ut för offentlig kontroll av djur som hålls som cirkusdjur.  
 
5§ Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 610 kr per timme kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande den tid kontrolltid som en verksamhet/anläggning tilldelas eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 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 myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

  
Avgift för offentlig kontroll/tillsyn 
 
6§ Avgift för offentlig kontroll inom lagen om foder och animaliska biprodukters område ska betalas 

som timtavgift. Timavgift ska tas ut för varje halvtimme nedlagd arbetstid, dock minst en timme. 
Miljönämndens kostnader avseende foderanalyser skall debiteras foderföretagaren. 

  
7§ Avgift för offentlig kontroll/tillsyn inom djurskyddslagens område och inom miljöbalkens område 

avseende jordbruksverksamhet, gällande ej anmälningspliktiga och tillståndspliktiga 
verksamheter enligt miljöbalken, ska betalas som besöksavgift med de belopp som anges i bilaga 
LAN 07 tabell A och B. Om en verksamhet omfattas av både djurskyddslagen och miljöbalken 
skall full avgift erläggas för det regelverk som medför den högsta avgiften enligt bilaga LAN 07  
med tillägg av 50% av avgiften från det andra regelverket.  

 
8§ Avgift för offentlig kontroll/tillsyn inom djurskyddslagens område och inom miljöbalkens område 

avseende jordbruksverksamhet, gällande anmälningspliktiga och tillståndpliktiga verksameter 
enligt miljöbalken, ska betalas som fast årlig avgift med de belopp som anges i bilaga LAN 07 
tabell C och D. Om en verksamhet omfattas av både djurskyddslagen och miljöbalken skall full 
avgift erläggas för det regelverk som medför den högsta avgiften enligt bilaga LAN 07  med 
tillägg av 50% av avgiften från det andra regelverket. Kostnaden är per kalenderår och skall 
betalas i förskott. 

 
9§ Avgifterna enligt §§ 6-8 ska täcka nämndens kostnad för den normala offentliga kontrollen enligt 

djurskyddslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter samt den normala offentliga 
kontrollen/tillsynen på jordbruksverksamheter enligt miljöbalken, inklusive resekostnader, 
registerhållning och övrig administration.  

 
 



 
 
10§ Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll/tillsyn som går utöver den 

normala kontrollverksamheten (återkontroll), skall avgift tas ut för nedlagd kontrolltid. Avgiften 
ska betalas som timavgift. Timavgift ska tas ut för varje halvtimme nedlagd arbetstid, dock minst 
en timme. 

 
11§ Avgift för offentlig kontroll/tillsyn av jordbruksverksamheter/djurhållning som inte finns i 

uppräknat i bilaga LAN 07 ska betalas som timavgift. Timavgift ska tas ut för varje halvtimme 
nedlagd arbetstid, dock minst en timme.  

 
Avgift för prövning 
 
12§ Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större 

omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot sällskapsdjur  
för förvaring och utfodring     2440 kr
      

13§ Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större 
omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hästar  
för förvaring och utfodring eller använda hästar i ridskoleverksamhet  2440 kr 
 

14§ Prövning av ansökan att föda upp pälsdjur   3660 kr 
 

15§ Prövning av ansökan om godkännande av lokaler och andra  
   utrymmen som används för djur i handel med sällskapsdjur.  2440 kr 

 
16§ Prövning av ansökan om undantag för betesgång.   2440 kr 

 
17§ Besiktning av vägfordon med tillhörande transportmedel som avses att  

användas för transport av djur i kommersiellt syfte   1830 kr 
 
18§ Avgift för prövning i ärenden ska erläggas även om ansökan avslås.  
      
Nedsättning eller höjning av avgift 
 
19§  Om det finns särskilda skäl får miljönämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, 

tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa.  
Om det finns särskilda skäl får miljönämnden även höja avgiften enligt denna taxa om 
kontroll/tillsynstiden väsentligt överstiger den tid som årsavgiften baseras på. 

 
Avgiftens erläggande 
 
20§ Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljönämnden. Betalning av avgift enligt denna taxa 

skall ske till Kommunalförbundet Dalsland, miljönämnden. Betalning skall ske inom den tid som 
anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
21§ Miljönämnden får förordna att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det 

överklagas. 
  
22§ Miljönämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Ikraftträdande 
 
23§ Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2007. 
 
 



 
 
Bilaga till: LAN 07    Reviderad 2006-11-06 
 
A) Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen, - ej anmälningspliktiga och tillståndspliktiga 
verksamheter enligt miljöbalken      

Besöksavgift  
2007  

(40% kostnads- 

 Besöksavgift vid 100% 
kostnadstäckning 

täckning) 
1-10 de 4 tim x 610 kr = 2440kr 976 

11-30 de 5 tim x 610 kr = 3050kr   1220 

31-100 de 6 tim x 610 kr = 3660kr  1464 

Zoologisk affär, djurpensionat,  
offentlig förevisning, samt kennlar , 
katterier, eller annan  tillståndspliktig 
djurhållning enligt §16 DL 

4 tim x 610 kr = 2440 kr  
 

976 
 

976 Vilthägn 4 tim x 610 kr = 2440kr 

B) Offentlig kontroll och tillsyn enligt miljöbalken – jordbruk - ej anmälningspliktiga och 
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken 

Besöksavgift vid 100% 
kostnadstäckning 

Besöksavgift  
2007 
(40%) 
976 1-10 de 4 tim x 610 kr = 2440kr 

1220 11-30 de 5 tim x 610 kr = 3050kr  

1464 31-100 de 6 tim x 610 kr = 3660kr    
 

976 Jordbruk, >100ha (ej djur) 4 tim x 610 kr = 2440kr 

732 Jordbruk, övrigt (ej djur) 3 tim x 610 kr = 1830kr 

C) Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen - anmälningspliktiga och tillståndpliktiga 
verksamheter enligt miljöbalken 
 Årsavgift vid 100% kostnadstäckning Årsavgift  

2007 
(40%) 
651 101-200 de 8 tim x 610 kr = 4880kr/3= 1627  

651 > 200 de 8 tim x 610 kr = 4880kr/3= 1627   

D) Offentlig kontroll och tillsyn enligt miljöbalken – jordbruk - anmälningspliktiga och 
tillståndpliktiga verksamheter  (endast indexuppräknad) 
 Årsavgift 2006 Årsavgift  

2007 
2440 101-200 de 2400 

> 200 de 3600 

 

3660 

Begreppet djurenheter har samma betydelse som i Förordningen (1998:899) om mijöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 



Dalslands miljönämnd  Beslutad  LIV 07 
 
 
TAXA  2007 ENLIGT LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kommunalförbundet Dalslands (miljönämnden) kostnader för 

offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), och de bestämmelser som meddelas med 
stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.  

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 
2. registrering av anläggning 
3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljönämnden, vilken har 

ansvar för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför 
avgiftsskyldighet. 

Timtaxa (timavgift) 
 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 610 kronor per timme kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas 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 myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
Om den sammanlagda kontrolltiden 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, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för prövning  
 
6 § Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska 

betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med 
tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och 
erfarenhetsklass B.. 

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

 
Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

 
7 § För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan 

ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för 
anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.  

 
8 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 
 

Avgift för registrering  
 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes 

kontrolltid. 



 

Årlig kontrollavgift  
 
10 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och 
konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden för varje 
riskklass och erfarenhetsklass framgår av tabell 1.  

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.  

 
Tabell 1: Årlig kontrolltid 

Erfarenhetsklass Riskklass 
A B C D 

1 16 32 64 128 
2 8 16 32 64 

3 4 8 16 32 

4 2 4 8 16 

5 1 2 4 8 
 
11 § Om en tillämpning av 10§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 

oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov.  

 
12 §  Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad eller område, ska 

företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet vars kontrolltid är högst med tillägg 
av 75 procent av avgiften för övriga anläggningar.   

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

med det kalenderår som följer efter det att anläggningen godkänts eller registrerats. Fast årlig 
avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 
bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen har upphört.  

 
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den 
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

 
14 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen 

(livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för extra offentlig kontroll 
 
15 § 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 får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då 
den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga 
kontrollen medför.  



Nedsättning av avgift  
 
16 § Om det finns särskilda skäl får miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned 

eller efterges.  

Avgiftens erläggande m.m. 
 
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kommunalförbundet Dalsland, miljönämnden. 

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

Verkställighetsfrågor m.m. 
 
18 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut om avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
19 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas miljönämnden beslut om avgift hos länsstyrelsen.  
 

___________________ 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2007. I ärenden som rör godkännanden och registreringar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
 
Livsmedelsföretagare som före den 1 januari 2006 bedrivit livsmedelsverksamhet i en godkänd 
livsmedelslokal och som alltjämt bedriver denna verksamhet, ska i avvaktan på godkännandeprövning 
eller registrering av anläggningen betala årlig kontrollavgift enligt 10 § för den verksamhet som 
bedrivs i lokalen.  

________________ 
 
 



Förslag till taxa

Beslutad
(Årets timavgift är: 610 Kronor MoH 07

KOMMUNALFÖRBUNDET DALSLANDS TAXA 2007 
FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

DALSLANDS MILJÖNÄMND ( GEMENSAM MILJÖNÄMND FÖR BENGTSFORS, 
DALS-EDS, FÄRGELANDAS OCH MELLERUDS KOMMUNER)

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kommunalförbundet Dalslands kostnader för prövning och tillsyn 
      enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med   
      anledning av EU:s förordningar inom följande områden: miljöfarlig verksamhet,      
      naturvård, hälsoskydd, vattenverksamhet, förorenade områden, täkter, kemiska produkter   
      och bio-tekniska organismer samt avfall och producentansvar .

      Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till miljönämnden 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 tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av anmälningspliktig
 verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1.    Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2.    Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller

                    bestämmelser som med stöd av miljöbalken överklagas.

4 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna    
      taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv
      senaste månadernas förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del    
   av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret. 
    Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2006.

      Beslut om avgifter enligt denna taxa fattas av miljönämnden .

5 § Enligt 27 kap. 3§ miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgifter enligt denna taxa   
      eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att  
      avgiftens eller ersättningens storlek skall kunna bestämmas.

6 § Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd 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 av ärendet, föredragning och beslut. I 
      handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle  
      överstiger en timma.

      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.
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Förslag till taxa

Avgifter för prövning

7 § Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt vad  som
      framgår av taxebilaga 1 med angivet belopp (fast avgift 610  kronor för  
      varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt  
      som anges i taxan. 

     Avgift för prövning skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

7a § Avgift för handläggning med anledning av att miljönämnden i tillståndsärenden, eller  
         annan prövning, i egenskap av tillsynsmyndighet yttrar sig till länsstyrelse, 
        annan förvaltningsmyndighet eller miljödomstol, skall 610 kronor
        för nedlagd handläggningstid (timavgift). Avgiften skall betalas av den som sökt tillstånd hos 
        myndigheten eller domstolen. Timavgift betalas ut för varje hel timma nedlagd arbetstid.

8 § Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 6 §.

9 § Om det i ett 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 nämndens kostnader med anledning av den 
      tillkommande handläggningstiden.

10 § Avgift för prövning skall erläggas av sökanden.

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

12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljönämnden  
        är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta miljönämndens kostnader enligt 
        19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för 
        kungörelser i ärendet. Sökanden är också skyldig att ersätta nämndens kostnader för 
        kungörelser i ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller 
        förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

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

Avgift med anledning av anmälan

14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som   
        framgår av taxebilaga 1 med angivet belopp (fast avgif 610 kronor per timme 
        nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges   
        i taxan. Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
        som anmälan avser.

15 § Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 6 §.

16 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att 
        bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

        I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till  
        förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i   
        förekommande fall också skyldig att ersätta miljönämndens kostnader för kungörelser i  
        ärendet.
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Förslag till taxa

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.
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Förslag till taxa

Avgift för tillsyn i övrigt

18 § Avgifter för tillsyn i övrigt tas ut enligt vad som framgår av taxebilagorna 1 och 2 
        med angivet belopp (fast årlig avgift eller besöksavgift 610 kronor för varje timme 
        nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges
        i taxan.

        För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med utgångspunkt från  
        vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

19 § Om en verksamhet är sådan att avgift för tillsyn över den kan påföras enligt flera punkter  
        i taxebilaga 2, skall full avgift betalas för den punkt som föreskriver den högsta avgiften  
        medan avgift enligt övriga punkter skall sättas ned till 25 procent av ordinarie avgift.

20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Sådan avgift skall    
        betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till  
        verksamheten har meddelats eller anmälan gjorts eller - i de fall tillstånd eller anmälan 
        inte krävs eller om verksamheten bedrivits utan tillstånd - verksamheten har påbörjats.  
        För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för  
        handlägg-ning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas med helt av--   
        giftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

        Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamheten bryter  
        mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften.  
        För sådana åtgärder tas timavgift ut. Timavgift får, utöver fast tillsynsavgift eller 
        besöksavgift, även debiteras om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens
        art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga      
        omständigheter.

        Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift för 
        tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som 
        anges i taxebilagorna om avgift för tillsyn över förore-nade områden.

21 § Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 6 §.

22 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
        eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över förorenade områden, skall  
        tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 2 eller 3 §§ miljöbalken är ansvarig för 
        efterbehandling.

Nedsättning av avgift

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,  
        tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
        denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
      
Avgiftens erläggande m.m.

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Dalslands kommunalförbund,
         miljönämnden. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
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Verkställighetsfrågor

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
        tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en miljönämndens beslut 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 nämnden får förordna att dess beslut   
        om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas miljönämndens beslut om avgift hos 
        länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2007. Kommunernas tidigare taxor tillämpas på 
prövnings- och anmälningsärenden som har inletts före detta datum.
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