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Kommunstyrelseförvaltningen 
Kopiering 
Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF 2:13) kan sökande, som så begär, få kopia eller avskrift av allmän handling. Enligt 
Lag (SFS 2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, ska kommunen även tillhan-
dahålla information som lagras elektroniskt. 
Inom statlig förvaltning tillämpas Avgiftsförordningen (AvgF, SFS 1992:191) och reglerna enligt denna förordning tilläm-
pas även inom kommuner och landsting. Enligt 15 § avgiftsförordningen ska avgift tas ut för 
• kopia eller avskrift av allmän handling 
• utskrift av upptagning för automatisk databehandling 
• kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning 
• sådana bevis och registerutdrag som avses i AvgF 20 §. 
Ersättning för porto ska tas ut för avgiftsbelagda kopior mm. om försändelsen väger mer än 20 gram. Eventuell postför-
skottsavgift tillkommer. 
 

Papperskopior, utskrifter av elektronisk lagrad information (A4 eller A3) 

 Taxa 2020 Taxa 2021 

Upp till nio sidor* Gratis Gratis 

Tio första sidorna* 50 kronor 50 kronor 

Varje sida därutöver* 2 kronor 2 kronor 
*Med sida menas avprintad kopia. Dubbelsidig kopia ses som två sidor. 
Om kopior behöver tas med enkelsidig utskrift eller dubbelsidig utskrift avgörs av myndighetens personal från fall till fall. 
Bedömningen görs utifrån det material som ska kopieras och av miljöskäl används dubbelsidig kopia i första hand. 
  
  

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning 

 Taxa 2020 Taxa 2021 

Avskrift av allmän handling 90 kronor per påbörjad fjärdedels ar-
betstimme 

90 kronor per påbörjad fjärdedels ar-
betstimme 

Utskrift av ljudbandsupptagning 90 kronor per påbörjad fjärdedels ar-
betstimme 

90 kronor per påbörjad fjärdedels ar-
betstimme 

Lämna om möjligt förhandsbesked om ungefärlig totalkostnad. 
 
  

Kopia av video- eller ljudbandsupptagning 

 Taxa 2020 Taxa 2021 

Kopia av videobandsupptagning 600 kronor per band 600 kronor per band 

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kronor per band 120 kronor per band 
Materialkostnad, porto mm tillkommer. 
 
  

Bestyrkta avskrifter/kopior av handlingar 

 Taxa 2020 Taxa 2021 

Bestyrkt avskrift av handling 90 kronor per påbörjad fjärdedels ar-
betstimme 

90 kronor per påbörjad fjärdedels ar-
betstimme 

Bestyrkt kopia av allmän handling 2 kronor per kopia, dock lägst 50 
kronor 

2 kronor per kopia, dock lägst 50 
kronor 
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Digital information överförd till olika 
media   

 Taxa 2020 Taxa 2021 

Digital information kopierad på CD 90 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 

90 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 

Digital information kopierad på papper Samma avgift som övriga pap-
perskopior 

Samma avgift som övriga pap-
perskopior 

Digital information överförd via e-post 90 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 

90 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 

 
Undantag 
Avgift tas inte ut för följande: 

1. Utskick av sammanträdeshandlingar m.m. till av kommunen utsedda organ. 
 

2. Tillhandahållande av allmänna handlingar till organ som har en nära anknytning till en nämnds löpande verk-
samhet. Förvaltningschefen avgör vilka organ som ska medges undantag. 
 

3. När en enskild person begär att få ta del av handlingar rörande den egna fysiska personen (i rimlig omfattning), 
med hänvisning till 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och rätten att en gång per kalenderår gratis få ett re-
gisterutdrag. 
Från och med 25 maj 2018 gäller nya Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och enskild person har då rätt att 
få ta del av handlingar rörande den egna fysiska personen (i rimlig omfattning), med hänvisning till Kapitel 3, 
Artikel 15. 
 

4. De kopior kommunens förtroendevalda begär att få för att kunna fullfölja sitt uppdrag. 
 

5. De kopior som ett annat organ inom Melleruds kommuns koncern begär att få. 
 

6. När massmedia begär att få kopior av allmänna handlingar, dock endast i rimlig omfattning. 
 
Undantagsregel vid misstanke om missbruk  
För att undvika att behöva betala för kopiorna kan någon ständigt återkomma med ”småbeställningar”, det vill säga färre 
än tio sidor, när beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang. Om myndigheten misstänker att någon systema-
tiskt undviker att betala för kopiorna kan myndigheten göra en tjänsteanteckning över utlämnade kopior och sedan an-
vända det som underlag för beslut om tillämning av undantagsregeln. Vid varje beställning kan i sådant fall 50 kronor tas 
ut redan från och med den första sidan till och med den tionde och därefter två kronor per sida. 
  
 

 Kopiering 2020 Före-
ning 2020 Privat 2021 Före-

ning 2021 Privat 

A4 eller A3 per sida 50 öre 3 kronor 50 öre 3 kronor 

Färgutskrift per sida 2 kronor 5 kronor 2 kronor 5 kronor 
*25 % moms ingår i taxan. 
Med sida menas avprintad kopia. Dubbelsidig kopia ses som två sidor. Om kopior behöver tas med enkelsidig utskrift 
eller dubbelsidig utskrift avgörs av myndighetens personal från fall till fall. Bedömningen görs utifrån det material som 
ska kopieras och av miljöskäl används dubbelsidig kopia i första hand. 
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Taxor avseende föreningar 
Nedanstående utrustning hyrs endast ut till föreningar registrerade hos kommunstyrelseförvaltningen och som är verk-
samma i Melleruds kommun (ej till privatpersoner). 
Utrustningen hämtas ut och lämnas åter på Medborgarkontoret i Mellerud. Vid skadegörelse kan den som hyr utrust-
ningen bli betalningsskyldig. 
Hörselslingan hyrs ut till föreningar för användning inom kommunens lokaler. 
Samtliga priser är inklusive moms. 
 

 Utrustningen Taxa 2020 Taxa 2021 

Ljudanläggning 300 kr/dygn (fre-sön räknas som ett 
dygn) 

300 kr/dygn (fre-sön räknas som ett 
dygn) 

Hörselslinga 

0 kr inom kommunens egna lokaler. 
En depositionsavgift på 500 kr tas ut 

per tillfälle och återlämnas när ut-
rustningen återlämnas, under förut-

sättning att utrustningen inte är ska-
dad 

0 kr inom kommunens egna lokaler. 
En depositionsavgift på 500 kr tas ut 

per tillfälle och återlämnas när ut-
rustningen återlämnas, under förut-

sättning att utrustningen inte är ska-
dad 

Projektor 20 kr/dygn (0 kr i kommunens loka-
ler utan projektor) 

20 kr/dygn (0 kr i kommunens loka-
ler utan projektor) 

Högtalare 50 kr/dygn 50 kr/dygn 

 
Utrustningen får användas inom Melleruds kommuns egen verksamhet. 
 
Registrering för lotterier 
 

Lotteri  Taxa 2020 Taxa 2021 

Registrering för lotteri för förening 
registrerad inom kommunen   300 kr för tre år 500 kr för fem år 
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Rådahallen 
BAD 

Bad Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Bad Årskort Vuxen 12 mån 1 428,00 1 525,00 

Bad Årskort Ungdom 7-18 år, Pensionär, Student 12 mån 1 188,00 1 255,00 

Bad Årskort Familj (2 vuxna + 3 barn) 12 mån 2 148,00 2 275,00 

Bad Årskort Familj från barn 4 (per barn) 12 mån 75,00 150,00 

Bad Vuxen 1 gång 55,00 60,00 

Bad Ungdom 7-18 år, Pensionär, Student 1 gång 45,00 50,00 

Bad Barn 3-6 år 1 gång 30,00 35,00 

Bad Familj (2 vuxna + 3 barn) 1 gång 170,00 Utgått 

Bad Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 gång Fanns ej 195,00 

Bad Vuxen 10 ggr 475,00 525,00 

Bad Ungdom 7-18 år, Pensionär, Student 10 ggr 400,00 450,00 

Rehab bad varmvattenbassäng, vuxna 1 gång 55,00 60,00 

Rehab bad varmvattenbassäng, vuxna 10 ggr 475,00 525,00 

Rehab bad varmvattenbassäng, ungdom 7-18 år, pens-
ionär, student 1 ggr 45,00 50,00 

Rehab bad varmvattenbassäng, ungdom 7-18 år, pens-
ionär, student 10 ggr 400,00 450,00 

Vid mässor o.dyl tillställningar kan enhetschefen besluta 
om olika kampanjpriser och frångå ordinarie taxa.    

  
 

Solariet Antal Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Fram till kl 13,00 1 gång 50,00 60,00 

Efter kl 13,00 och helger 1 gång 70,00 80,00 

Solariet 10 ggr 600,00 700,00 
  
   

Träningspass Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Aqua Puls Vuxen 1 gång 55,00 Utgått 

Aqua Puls Ungdom 7-18 år, Pensionär, Student 1 gång 55,00 Utgått 

Vattengymnastik pensionär 1 gång 45,00 Utgått 

Vattengymnastik pensionär 10 ggr 400,00 Utgått 

Varmvattengymnastik 1 gång 70,00 Utgått 

Varmvattengymnastik 10 ggr 600,00 Utgått 

Varmvattenpass 1 gång 55,00 Utgått 

Vattenträning 1 gång Fanns ej 60,00 

Vattenträning 10 ggr Fanns ej 600,00 
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Simskola 0 - 5 år Antal Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Babysim 1 kurs 980,00 1050,00 

Babysim från 2:a barnet 1 kurs 784,00 840,00 

Simskola 2-5 år 1 kurs 980,00 1050,00 

Simskola 2-5 år från 2:a barnet 1 kurs 784,00 840,00 
  
  

Simskola från 6 år Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Simskola 1 kurs 900,00 995,00 

Simskola från 2:a barnet 1 kurs 720,00 796,00 

Sommarsimskola 1 vecka 450,00 595,00 

Sommarsimskola 2 veckor 900,00 995,00 
  
 

Barnkalas Antal Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Pannkakskalas per per-
son 95,00 100,00 

Korvkalas per per-
son 85,00 90,00 

  
  

Övrigt Antal Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Borttappat kort, framtagning av nytt kort styck 100,00 100,00 

Råmeokort styck 20,00 Utgått 
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HYROR 

HYROR A-HALL Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Hel plan Privat 1 tim 250,00 250,00 

Halv plan Privat 1 tim 175,00 175,00 

En bana Privat 1 tim 100,00 100,00 

Hel plan Förening inom Melleruds kommun Senior 1 tim 65,00 65,00 

Halv plan Förening inom Melleruds kommun Senior 1 tim 40,00 40,00 

Hel plan Förening inom Melleruds kommun Ungdom 1 tim 53,00 53,00 

Halv plan Förening inom Melleruds kommun Ungdom 1 tim 40,00 40,00 

Hel plan Föreningar utanför Melleruds kommun, Före-
ningar med kursavgifter 1 tim 250,00 250,00 

Halv plan Föreningar utanför Melleruds kommun, Före-
ningar med kursavgifter 1 tim 175,00 175,00 

Arrangemang med entréavgifter 1 dygn 3 000,00 3 000,00 
  
 
  

HYROR B-HALL Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Privat 1 tim 150,00 175,00 

Förening inom Melleruds kommun Senior 1 tim 60,00 60,00 

Förening inom Melleruds kommun Ungdom 1 tim 50,00 50,00 

Föreningar utanför Melleruds kommun, Föreningar med 
kursavgifter 1 tim 150,00 175,00 

Övernattning Hela hal-
len/natt 800,00 800,00 
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HYROR D-HALL Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Hel plan Privat 1 tim 300,00 300,00 

Halv plan Privat 1 tim 200,00 200,00 

En bana Privat 1 tim 150,00 150,00 

Hel plan Förening inom Melleruds kommun Senior 1 tim 70,00 70,00 

Halv plan Förening inom Melleruds kommun Senior 1 tim 45,00 45,00 

Hel plan Förening inom Melleruds kommun Ungdom 1 tim 60,00 60,00 

Halv plan Förening inom Melleruds kommun Ungdom 1 tim 40,00 40,00 

Hel plan Föreningar utanför Melleruds kommun, Före-
ningar med kursavgifter 1 tim 300,00 300,00 

Halv plan Föreningar utanför Melleruds kommun, Före-
ningar med kursavgifter 1 tim 200,00 200,00 

Arrangemang med entréavgifter 1 dygn 3 000,00 3 000,00 
  
  
 

HYROR E-HALL Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Hel plan Privat 1 tim 150,00 150,00 

En bana Privat 1 tim 100,00 100,00 

Hel plan Förening inom Melleruds kommun Senior 1 tim 60,00 60,00 

Hel plan Förening inom Melleruds kommun Ungdom 1 tim 50,00 50,00 

Hel plan Föreningar utanför Melleruds kommun, Före-
ningar med kursavgifter 1 tim 150,00 150,00 

Arrangemang med entréavgifter 1 dygn 1 500,00 1 500,00 
  
  
  

HYROR SIMHALL Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Privat 1:a timmen 1 tim 1 500,00 1 700,00 

Privat efter 1:a timmen 30 min 200,00 300,00 

Förening Senior 1 tim 64,00 64,00 

Förening Ungdom 1 tim 53,00 53,00 
  
 
  

HYROR ÖVRIGT Antal Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Omklädning på sportsidan per rum 1 gång 100,00 100,00 
  
  
  



Förslag taxor och avgifter 2021 10(36) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fjärrvärme 
Fasta avgifter  
  

Taxa Effekt (E) kW i 
kontrakt 

Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

  Pris per kW * E Grundavgift Pris per kW * E Grundavgift 

I 10 - 50 441,00 0 441,00 0 

II 51 - 200 366,80 7 717,50 366,80 7 717,50 

III 201 – 500 294,00 15 435,00 294,00 15 435,00 

IV 501 - 1000 249,90 38 587,50 249,90 38 587,50 
 
 
Rörliga avgifter 
 

  Pris per Taxa 2020 inkl moms Taxa 2021 inkl moms 

Rörlig avgift mWh 687,50 687,50 
 
 
Anslutningsavgift i samband med kontrakt 
 

  Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Anslutningsavgift per effektbehov (kW) 1 875,00 1 875,00 
 
Så här räknar du ut din fasta årskostnad. 
Kontrollera vilken taxa du abonnerar, ta sedan priset per kW x den effekt du har. Lägg sedan till grundavgiften. 
Exempel fast avgift: 
Pris kW E Grund Summa 
Taxa I 441,10 x 25 + 0 = 11 027,5 
Pris kW E Grund Summa 
Taxa III 294,00 x 325 + 15 435 = 110 985,00 
Din rörliga avgift är din förbrukning x priset per MWh 
Exempel rörlig avgift: 
Din förbrukning x 750,00 
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Renhållning 
Inledande bestämmelser 
 
Tillämpliga föreskrifter 
1 § För kommunens avfallshantering gäller 

• miljöbalken (1988:808) och avfallsförordningen (2011:927) 
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar 

 
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning och information 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommu-
nens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
Avgiftsskyldighet åligger fastighetsinnehavaren eller den som vid debiteringstillfället är skattskyldig för fastigheten. Avgif-
ten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela ägarbyte till kommunen 
senast vid tillträdesdag. 
Renhållningstaxa fastställs i särskild ordning av kommunfullmäktige. 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i 
fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
 
Undantag 
 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
24 § Ansökan/anmälan av undantag från renhållningsföreskrifterna enligt 25 - 28 §§ ska ske till Dalslands miljönämnd. 
Dalslands miljönämnd ska meddela både kommunen och sökande vid godkännande av dispenser och undantag. Dals-
lands miljönämnd ska också meddela både kommunen och sökande när tidsfristen för dispenser och undantag har löpt 
ut. 
 
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 
25 § Tidsbegränsad dispens från avfallshämtning kan efter särskild ansökan prövas av Dalslands miljönämnd. Dispens 
ges i fyra år, varefter ny ansökan måste inlämnas. Vid ändrade förhållanden ska kommunen underrättas omgående. 
Om fastighetsägaren har fritidshus för eget bruk och samtidigt äger en permanentbostad inom kommunen med renhåll-
ningsabonnemang kan dispens från avfallshämtning medges för fritidshuset. 
 
Eget omhändertagande av hushållsavfall 
27 § Anmälan av hemkompostering av biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall på den egna fastigheten ska ske till Dals-
lands miljönämnd. 
Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljö. 
Kompostering av biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall på fastigheten ska ske i skadedjursäker behållare. 
Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 
 
Utsträckt hämtningsintervall slam 
28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan få hämtning vart annat år av slam, urin och latrin. För att er-
hålla hämtning vart annat år ska brunnen vara i sådant skick och storlek att den utan risk för överfyllning klarar vart an-
nat år alternativt endast användas för BDT (bad, disk och tvätt). Ansökan ska godkännas av Dalslands miljönämnd. 
 
Utsträckt hämtningsintervall hushållsavfall 
29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som utsorterar allt biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall kan 
medges att avfallet hämtas mer sällan än varannan vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. Villkor för utsträckt hämtningsintervall anges i Bilaga 3. 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan komma att återkallas om kommunen konstaterar att avfallet från fastig-
heten inte omhändertas på det sätt som medgivits. 
 
Uppehåll i hämtning 
30 § Vid permanentbostad kan uppehåll i hämtning medges om inte fastigheten kommer att utnyttjas under en sam-
manhängande tid av minst 3 månader. 
Vid fritidsabonnemang kan uppehåll i hämtning medges vid fastigheter som inte utnyttjas alls under hämtningsperioden 
maj-september. 
Begäran om uppehåll ska vara inlämnad till kommunen senast en månad före avsedd uppehållsperiod. Vid ändrade för-
hållanden ska kommunen underrättas omgående. 
Upplysning 
Dispenser är personliga och om fastigheten byter ägare förfaller dispensen. 
 
Kärl 
Kärlen ägs av kommunen. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av kärlen. Rengöring bör ske med miljövänligt disk-
medel eller såpa. Tvättvattnet ska inte källas direkt i dagvattnet utan hälls lämpligen på egen gräsmatta eller liknande 
där det kan infiltreras ner i marken. 
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2 AVGIFTER 
Renhållningsavgiften utgörs av en grundavgift per hushåll/lägenhet, en rörlig avgift för insamling bortforsling och be-
handling av avfallet 
 

1. Grundavgift 
I grundavgiften räknas kostnader för elektronikskrotinsamling, återvinningscentralen, hushållens farliga avfall, 
information, utredning och administration samt kärlkostnader. 

2. Rörlig avgift 
I den rörliga avgiften ingår insamling, bortforsling och behandling av det avfall som hämtas i kärl. 

 
Avsteg från taxan 
För avfall och tjänster som inte regleras enligt denna taxa, får avgifter tas ut efter överenskommelse mellan avfallsläm-
naren och samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningschef. 
 

En till tvåfamiljshus. 

Kärl li-
ter Intervall Antal fas-

tigheter 
Grundav-

gift 
Hämtnings 

avgift 
Behand-

lings avgift 
Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

140 14 1 923,54 637,37 725,35 2 248,76 2 286,26 

140 14 2 del 1 784,58 637,37 725,35 3 097,30 3 147,30 

140 14 3 del 2 645,62 637,37 725,35 3 945,84 3 987,34 

140 28 1 923,54 440,85 368,93 1 695,82 1 733,32 

140 28 2 del 1 784,58 440,85 368,93 2 544,36 2 594,36 

140 28 3 del 2 645,62 440,85 368,93 3 392,90 3 455,40 

140 4ggr/år 1 923,54 306,74 121,70 1 314,48 1 351,98 

140 2ggr/år 1 923,54 159,62 67,10 1 112,76 1 150,26 

190 14 1 923,54 690,13 979,94 2 556,11 2 593,61 

190 14 2 del 1 784,58 690,13 979,94 3 404,65 3 454,65 

240 14 1 1 847,08 842,74 1 234,53 3 874,35 3 924,35 

370 14 1 2 758,12 968,98 1 896,46 5 573,56 5 623,56 

Endast grundavgift per fastighet  911,04 923,54 

Ej sorterade hushållssopor debiteras med 3 gånger taxa. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Flerfamiljshus 

Kärl i 
liter Intervall Antal fas-

tigheter 
Grundav-

gift 
Hämtnings 

avgift 
Behand-

lings avgift 
Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

190 7 1 923,54 1 447,05 1 959,88 4 280,47 4 330,47 

190 14 1 923,54 690,13 979,94 2 556,11 2 593,61 
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Flerfamiljshus 

240 7 1 1 847,08 1 810,16 2 456,56 6 051,30 6 113,80 

240 14 1 1 847,08 842,74 1 234,53 3 874,35 3 924,35 

370 2 ggr/vecka 1 2 758,12 4 207,98 7 548,34 14 464,44 14 514,44 

370 7 1 2 758,12 2 110,24 3 780,42 8 598,78 8 648,78 

370 14 1 2 758,12 968,98 1 896,46 5 573,56 5 623,56 

660 2ggr/vecka 1 3 681,66 6 732,50 13 479,82 23 781,48 23 893,98 

660 7 1 3 681,66 3 385,00 6 758,66 13 712,82 13 825,32 

660 14 1 3 681,66 1 631,61 3 398,08 8 598,55 8 711,05 

Ej sorterade hushållssopor debiteras med 3 gånger taxa. 
  
  
  

Extra tömning av kärl 

 Antal Taxa 2020 inkl moms Taxa 2021 inkl moms 

med ordinarie hämtnings 
tur Per tillfälle 137,97 138,00 

inom 1 vecka efter bud Per tillfälle 230,00 230,00 

inom två arbetsdagar efter 
bud Per tillfälle 270,00 300,00 

  
  
  

Årskostnad Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

Intervall Gång-av-
stånd 140 L 190 L 240 L 140 L 190 L 240 L 

7 2-15m  1 950,00 1 950,00  2 160,00 2 160,00 

7 15-30m  3 250,00 3 250,00  3 600,00 3 600,00 

14 2-15m 1 463,00 1 463,00 1 463,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 

14 15-30m 1 625,00 1 625,00 1 625,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

28 2-15m 813,00   950,00   

28 15-30m 975,00   1 150,00   
  
  
  
  
  
  
  

Byten & ändringar Antal Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Kärlbyte mer än 1 ggr/år med samma ägare: Per gång 232,00 280,00 

Intervalländring mer än 1ggr/år vid samma 
ägare: Per gång 280,00 280,00 

Ej sorterade hushållssopor debiteras med 3 gånger taxa. 
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Fritidshämtning maj-september  

Kärl L Intervall Antal fas-
tigheter 

Grundav-
gift 

Hämt-
nings av-
gift 

Behand-
lings av-

gift 

Taxa 
2020 inkl 

moms 

Taxa 
2021 inkl 

moms 

140 S-14 1 438,70 400,25 312,80 1 114,25 1 151,75 

140 S-14 2 del 811,14 400,25 312,80 1 474,19 1 524,19 

140 S-14 3 del 1 183,59 400,25 312,80 1 834,14 1 896,64 

140 S-28 1 438,70 375,98 149,00 926,18 963,68 

140 S-28 2 del 811,14 375,98 149,00 1 283,16 1 336,12 

140 SKV 1 438,70 159,62 67,10 627,92 665,42 

190 S-14 1 455,93 417,17 420,05 1 255,65 1 293,15 

Endast grundavgift per fastighet  426,20 438,70 

Ej sorterade hushållssopor debiteras med 3 gånger taxa. 
  
 
  

Sopmajor – sommarhämtning maj-september  

Kärl L Intervall Antal fas-
tigheter 

Grund av-
gift 

Hämt-
nings av-

gift 

Behand-
lings av-

gift 

Taxa 
2020 inkl 

moms 

Taxa 
2021 inkl 

moms 

190 S-7 1 455,93 821,82 827,59 2 067,84 2 105,34 

190 S-14 1 455,93 417,17 420,05 1 255,68 1 293,15 

240 S-7 1 811,14 948,01 1 054,60 2 738,75 2 813,75 

240 S-14 1 811,14 468,63 539,79 1 744,56 1 819,56 

370 S-7 1 1 470,27 1 104,10 1 612,31 4 111,68 4 186,68 

370 S-14 1 1 470,27 536,00 818,65 2 729,92 2 824,92 

Säck 240 L S-7 1 811,14 948,01 1 054,6 2 738,75 2 813,75 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hämtning av latrin 

Pris per styck Taxa 2020 inkl moms Taxa 2021 inkl moms 

inom 2 veckor 1 050,00 2 000,00 
  
 
 

Hämtning avfall 

Pris per m3 Taxa 2020 inkl moms Taxa 2021 inkl moms 

Säckavfall m3 175,00 190,00 
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SPECIALTAXOR 
 

Matavfallskärl 

Kärl Liter Intervall Per kärl Grundav-
gift 

Hämtnings 
avgift 

Behand-
lings av-

gift 

Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

140 2ggr/vecka 1 637,50 3 570,00 2 357,19 6 219,19 6 564,69 

140 7 1 637,50 1 785,00 1 191,10 3 422,60 3 613,60 

140 14 1 637,50 892,50 595,55 1 778,26 2 125,55 

Ej sorterade hushållssopor debiteras med 3 gånger taxa. 
  
 
  

För kommunens enheter 

Kärl Liter Intervall Per kärl Grundav-
gift 

Hämtnings 
avgift 

Behand-
lings av-

gift 
Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

140 2ggr/vecka 1 637,50 3 275,00 2 344,69 6 219,19 6 257,19 

190 2ggr/vecka 1 637,50 3 375,00 3 290,50 6 649,50 7 303,00 

Ej sorterade hushållssopor debiteras med 3 gånger taxa. 
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Hunnebyn 
Allt material direkt till återvinningscontainers med producentansvar kostnadsfritt för privatpersoner. Övriga material en-
ligt nedanstående taxa. 
Taxorna bygger på att varje avfallstyp skall bekosta sin behandling, källsortering premieras. 
Normalt tillämpas vikttaxa. Volymtaxa används då vågen är ur funktion. 
OBS! Avfall som upptagits under specialavfall samt farligt avfall får ej blandas med annat avfall. 
Avfallsslag som inte innehåller angiven avfallstyp eller innehåller otillåtet avfall - farligt avfall - specialavfall - debiteras en 
kontrollavgift på 1000:-/last samt kostnader för sanering och omhändertagande. 
 

Avfallstyp: Privatpersoner som lämnar avfall  (sorteras i container av lämnaren) 

Pris per styck 
Taxa 
2020 
inkl 

moms 

Taxa 
2021 
inkl 

moms 
Anmärkning 

Last i Personbil 50,00 75,00  

Personbil med släp max 1 kbm 80,00 100,00  

Personbil med släp 1 - 2 kbm 120,00 150,00 Större mängd över 2 kbm = aktuell vikttaxa 

Släp med ris 0,00 0,00  

Övrigt trädgårdsavfall 0,00 0,00  

Däck utan fälg (lastat enl. anvisning) 0,00 0,00 Lämnas det hos däckförsäljare för privat är 
det Producentansvar 

Däck med fälg - personbil 45,00 45,00 Demontering 

Däck med fälg - lastbil 188,00 188,00 Demontering 

Däck med fälg - traktor, entreprenadmaskin 313,00 313,00 Demontering 
  
 
  

Avfallstyp: Återvinningsprodukter ÅV (sorteras i container av lämnaren) 

Vikt - taxa kr/ton 
Taxa 
2020 
exkl 

moms 

Taxa 
2021 exkl 

moms 
Anmärkning 

Träavfall osorterat 1 195,00 1 195,00 Ej rent Ej tryckimpregnerat 

Träavfall 380,00 380,00 Rent Ej tryckimpregnerat 

Trä Tryckimpregnerat 1 500,00 1 500,00 Tryckimpregnerat 

Metallskrot 0,00 0,00 Återvinning 

Glas 0,00 0,00 Återvinning 

Papper / wellpapp 0,00 0,00 Återvinning 

Ris 0,00 0,00  

Övrigt trädgårdsavfall 150,00 150,00 Komposteras, läggs på anvisad plats 

Stallgödsel och halm 200,00 200,00 Komposteras, läggs på anvisad plats 

Ospecificerat avfall små mängder som borde 
vara sorterat 1 300,00 1 300,00 Läggs i lave. Endast efter överenskom-

melse och vägning. 
  
  
  
  

Avfallstyp 

Vikt - taxa kr/ton Taxa 2020 exkl 
moms 

Taxa 2021 exkl 
moms Anmärkning 
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Avfallstyp 

Gödsel 200,00 200,00 Stallgödsel, se kompost 

Park- och trädgårds-
avfall ej återvinnings-
bart 

900,00 900,00 Sten, stubbar, till deponi 

Avfall till sortering: Industri-, bygg-, rivnings-, affärs- och grovavfall 

Vikt - taxa kr/ton Taxa 2020 exkl 
moms 

Taxa 2021 exkl 
moms Anmärkning 

Osorterat avfall (con-
tainer) 2 000,00 2 000,00 Läggs i lave endast efter överenskommelse 

och vägning. 

Affärs och grov avfall 
innehållande orga-
niskt avfall 

2 100,00 2 100,00 
Avfall till deponi (Obs! gäller endast enligt 
särskild överenskommelse/deklaration). 
Läggs på anvisad plats 

Osorterat skrym-
mande 2 200,00 2 200,00 Exempelvis båt och husvagn. 

Sorterat/Osorterat 
Pris per m3 115,00 - 1 655,00 115,00 - 1 655,00 Endast när våg är ur funktion 

  
  
  

Slam 
Taxa 2020 

exkl 
moms 

Taxa 
2021 
exkl 

moms 
Anmärkning 

Avloppsslam, rötat TS < 20% 1 450,00 1 450,00 transporteras ut ur anläggningen 
  
  
  

Specialavfall 

Art 
Taxa 2020 

exkl 
moms 

Taxa 2021 
exkl moms Anmärkning 

Asbest, endast små mängder 3 500,00 3 500,00 Separat behandling 

Stubbar pris/ton 900,00 900,00  

Elektronikskrot ej producentansvar 10 000,00 10 000,00 Demontering 

Elektronikskrot som sorteras ut från plat-
tan 11 500,00 11 500,00 Skall levereras separat. 

Kyl och frys (freonåtervinning) ej produ-
centansvar pris/st 0,00 0,00 Mindre eller medelstort 0,6x0,6x2,0 meter 

Kyl och frys (freonåtervinning) ej produ-
centansvar pris/st 0,00 0,00 Större än 0,6x0,6x2,0 

Ståltank, max 3 kbm pris/st 575,00 575,00 Rengjord! Separat behandling 

Ståltank, max 8 kbm pris/st 4 830,00 4 830,00 Rengjord! Separat behandling 

Ståltank inv. plastad, max 8 kbm pris/st 7 500,00 7 500,00 Rengjord! Separat behandling 

Tomfat pris/st 50,00 50,00 Separat behandling 
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Farligt avfall 

Art Taxa 2020 
exkl moms 

Taxa 2021 
exkl moms Anmärkning 

Slipers pris/st 60,00 60,00 Destruktion 

Oljefat spillolja pris/fat 350,00 350,00 Destruktion 

Oljefilter, opressade pris/fat 1 323,00 1 323,00 Destruktion 

Oljefilter, pressade pris/fat 1 840,00 1 840,00 Destruktion 

Färg-, lack-, limburkar pris/ton 3 250,00 3 250,00 Normal mängd för hushåll gratis 

Bekämpningsmedel pris/ton 14 000,00 14 000,00 Normal mängd för hushåll gratis 

Aerosoler pris/ton 3 000,00 3 000,00 Normal mängd för hushåll gratis 

Brandsläckare pris/kilo 120,00 120,00 Normal mängd för hushåll gratis 

Gastuber pris/kilo 150,00 150,00 Normal mängd för hushåll gratis 

Övriga sorter av farligt avfall debiteras efter entreprenörens prislista. 
  
  
  

Art Taxa 2020 exkl moms Taxa 2021 exkl moms 

Vägning JOAB pris/st 200,00 200,00 

  
 
 

Art Taxa 2020 
exkl moms 

Taxa 2021 
exkl moms Anmärkning 

Schaktmassor Tas ej emot Tas ej emot Jord., lera och grus 

Vägmaterial Tas ej emot Tas ej emot Asfalt, lera, grus, cement, tegel 

Rivningsspill se osorterat Tas ej emot Tas ej emot Tegel, grus betong, cement 

Pappersfiber slam Tas ej emot Tas ej emot  

Träfiber, barkavfall Tas ej emot Tas ej emot  

Blästersand/metallspån Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Oljeskadad jord Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Sot från oljepannor, filter, kol aska mm Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Flamskyddat material Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Aska från fastbränsle Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Asbest större mängder Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Vägmaterial, ej rent Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Betong och sten, ej planerbart Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 

Döda djur Tas ej emot Tas ej emot Kräver specialbehandling 
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Slamtömning 
Inledande bestämmelser 
 
Tillämpliga föreskrifter 
1 § För kommunens avfallshantering gäller 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering 
 
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning och information 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommu-
nens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
Avgiftsskyldighet åligger fastighetsinnehavaren eller den som vid debiteringstillfället är skattskyldig för fastigheten. Avgif-
ten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela ägarbyte till kommunen 
senast vid tillträdesdag. 
Renhållningstaxa fastställs i särskild ordning av kommunfullmäktige. 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i 
fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
15 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna 
öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Om renhållaren gör bedömningen att locket inte 
kan öppnas av en person är det fastighetsinnehavarens ansvar att tillse att locket kan öppnas. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte 
överstiga 20 m. såvida inte särskilda skäl föreligger. 
När slamavskiljare eller tank ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet 
anläggningen hör ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsinnehavarens namn och 
fastighetens beteckning. 
Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 
 
Hämtnings- och transportvägar 
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart 
skick året runt. 
Transportvägen, ska röjas från nedhängande grenar, snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning ska 
vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet ska fin-
nas. Om renhållaren bedömer att den enskilda vägen inte är rätt dimensionerad eller är farbar kan hämtning utebli. 
 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 
18 § Kommunen är indelad i hämtningsområden. Samtliga bostadsfastigheter och verksamheter med avfall jämförligt 
med hushållsavfall omfattas av kommunens avfallshämtning. 
19 § Tömning av slam sker minst en gång per år vid permanenthus och vartannat år vid fritidshus, enligt schemalagd 
turlista. Ytterligare tömning sker efter beställning. 
Tömning av slutna tankar sker endast efter beställning. 
Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov, dock minst en gång per år. 
 
Undantag 
 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
24 § Ansökan/anmälan av undantag från renhållningsföreskrifterna enligt 25 - 28 §§ ska ske till Dalslands miljönämnd. 
Dalslands miljönämnd ska meddela både kommunen och sökande vid godkännande av dispenser och undantag. Dals-
lands miljönämnd ska också meddela både kommunen och sökande när tidsfristen för dispenser och undantag har löpt 
ut. 
 
Egen tömning av slam-, fett- och oljeavskiljare 
26 § Efter särskild prövning hos Dalslands miljönämnd kan eget omhändertagande av avfall från slamavskiljare, fettav-
skiljare samt fraktionerna från urinsorterande toalettsystem medges. 
Förutsättning för att dispens ska medges är att slamavskiljares och tömningsanordningens konstruktion medger en ef-
fektiv slamtömning och att upptaget slam kan omhändertas på ett ur hygien- och miljösynpunkt riktigt sätt, t ex sprid-
ning på egen åkermark. 
Avtal om tömning av urintank kan träffas mellan fastighetsinnehavaren och lämplig lantbrukare. Avtalet ska godkännas 
av Dalslands miljönämnd. 
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Eget omhändertagande av hushållsavfall 
27 § Anmälan av hemkompostering av biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall på den egna fastigheten ska ske till Dals-
lands miljönämnd. 
Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljö. 
Kompostering av biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall på fastigheten ska ske i skadedjursäker behållare. 
Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 
 
Utsträckt hämtningsintervall slam 
28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan få hämtning vart annat år av slam, urin och latrin. För att er-
hålla hämtning vart annat år ska brunnen vara i sådant skick och storlek att den utan risk för överfyllning klarar vart an-
nat år alternativt endast användas för BDT (bad, disk och tvätt). Ansökan ska godkännas av Dalslands miljönämnd. 
 
Upplysning 
Dispenser är personliga och om fastigheten byter ägare förfaller dispensen. 
 
Avsteg från taxan 
För avfall och tjänster som inte regleras enligt denna taxa, får avgifter tas ut efter överenskommelse mellan avfallsläm-
naren och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
Slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
 
SLAMSUGNING 
 

 
Slamavskiljare 

Storlek m3 Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Enligt schema 0 - 3 707,50 818,50 

Avrop inom 1 vecka 0 - 3 886,25 952,25 

Akut, inom 24 timmar 0 - 3 1 802,00 1 802,00 

Enligt schema 3,1 - 6 917,50 917,50 

Avrop inom 1 vecka 3,1 - 6 1 313,75 1 352,25 

Akut, inom 24 timmar 3,1 - 6 1 969,00 1 969,00 

Enligt schema 6,1- 1 235,00 1 264,75 

Avrop inom 1 vecka 6,1- 1 553,75 1 611,00 

Akut, inom 24 timmar 6,1- 1 969,00 1 969,00 
  
 
  

Slutna tankar Storlek m3 Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Avrop inom 1 vecka 0 - 3 971,25 977,25 

Akut, samma dag vardagar 0 - 3 1 802,00 1 802,00 

Akut, inom 24 timmar 0 - 3 1 802,00 1 802,00 

Akut, samma dag helg 0 - 3 2 753,75 2 918,50 

Avrop inom 1 vecka 3,1 - 6 1 182,50 1 552,25 

Akut, samma dag vardagar 3,1 - 6 1 802,00 1 927,25 

Akut, inom 24 timmar 3,1 - 6 1 802,00 1 927,25 

Akut, samma dag helg 3,1 - 6 2 753,75 2 918,50 

Avrop inom 1 vecka 6,1 - 1 803,75 1 883,50 

Akut, samma dag helg 6,1 - 2 753,75 3 614,75 
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Externt slam Pris per Taxa 2020 inkl moms Taxa 2021 inkl moms 

Avgift externt slam m³ 133,20 133,21 
  
  
 

Taxa fettavskiljare Pris per enhet Taxa 2020 exkl. 
moms 

Taxa 2021 exkl. 
moms 

Tömning av fettavskiljare per gång Gång 1 208,00 1 392,00 

Omhändertagande av organiska avfallet debi-
teras efter dagspris m³   

  
  
  

BDT brunn Storlek m3 Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Enligt schema (vid tömning av slamavskil-
jare/sluten tank) 0 - 3 276,25 427,25 

Avrop inom 1 vecka 0 - 3 603,75 814,75 

Akut, samma dag 0 - 3 897,50 1 239,75 
  
  
  

  Pris/enhet Taxa 2020 inkl moms Taxa 2021 inkl moms 

Spolning ledningar varda-
gar Timme 1 172,50 1239,75 

Spolning ledningar helg Timme 2 422,50 3114,75 

Slamsugning Timme 990,00 1 177,25 

Slamsugning akut helg Timme 2 422,50 3 114,75 

Spolningar kvällar Timme 2 422,50 2 422,50 
  
  
  

Övrigt Anmärkning Taxa 2020 
inkl moms 

Taxa 2021 
inkl moms 

Extra slang Pris per meter över fria 20 m 11,00 11,00 

Bomkörning När tömning inte kan utföras och avisering skett 910,00 1 047,00 
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Lunch i kommunens restauranger 
  

Taxa Taxa 2020 inkl moms Taxa 2021 inkl moms 

Dagens rätt inkl. bröd, smör, dryck 
och råkost 58,00 58,00 

Dagens rätt inkl. bröd, smör, dryck 
och råkost kupongpris 10 styck 500,00 500,00 

  
 
 

Tomtmark 
Småhus och flerbostadshus 
Tomtförsäljning är momsfri 
  

Område Tomt Prisenhet Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Kurran Kurran 16 - 19 Styck 75 000,00 75 000,00 

Örnudden *¹ Tomt C9, C13, C14 Styck 800 000,00 800 000,00 

Örnudden *¹ Tomt C1, C2, C3, C5, 
C6, C7, C8, C12 Styck 725 000,00 725 000,00 

Örnudden *¹ Tomt C16 Styck 550 000,00 550 000,00 

Sundserud *² Tomt 1:43, 1:46, 
1:48 Styck 275 000,00 275 000,00 

Sundserud *² Tomt 1:45, 1:47, 
1:49 Styck 250 000,00 250 000,00 

Sundserud *² Tomt 1:44 Styck 225 000,00 225 000,00 

Övriga områden Tomtmark Kvm 40,00 40,00 

Sunnanå Fritidsbostäder fly-
tande Styck 225 000,00 225 000,00 

Sunnanå Fritidsbostäder på 
land Styck 125 000,00 125 000,00 

*¹ Tomterna styckas av utav kommunen. VA avgift utgår med tomtyteavgift samt lägenhetsavgift. 

*¹ Tomterna styckas av utav kommunen. VA avgift utgår med tomtyteavgift samt lägenhetsavgift. 
Taxan för flerbostadshus till företag gäller fram tills nya riktlinjer beslutats under 2021 . 
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Företagstomter 
  

FÖRETAGSTOMTER Prisenhet Taxa 2020 momsfri Taxa 2021 momsfri 

Tomt närmast E45 Kvm 50,00 50,00 

2:a tomt in från E45 Kvm 35,00 35,00 

Övriga tomter Kvm 10,00 25,00 
 
Taxan för företagstomter gäller fram tills nya riktlinjer beslutas under 2021. 
 
 
 

Arrende 
  

  Taxa 2020 exkl. 
moms 

Taxa 2021 exkl. 
moms 

Jordbruksarrende   

Åkermark Pris kr/ha över 4 hektar 1 500,00 2 500,00 

Åkermark Pris kr/ha under 4 hektar Förhandlas av sam-
hällsbyggnadschef 

Förhandlas av sam-
hällsbyggnadschef 

Betesmark Pris kr/ha 550,00 550,00 

Avgiften kan dock ej bli lägre än 500 kr för att täcka faktureringskost-
nader. Mervärdesskatt tillkommer. 

  

Bostadsarrende Taxa 2020 exkl. 
moms 

Taxa 2021 exkl. 
moms 

Avgiften kan dock ej bli lägre än 500 kr för att täcka faktureringskost-
nader. Bostadsarrenden räknas upp med konsumentprisindex. För fri-
tidsbostäder i Sunnanå hamn gäller särskilt avtal. 

2% av tomtvärde el-
ler taxeringsvärde 

2% av tomtvärde el-
ler taxeringsvärde 

Anläggningsarrende   

Separata avtal, dock lägst 500 kr per arrende och år   

Lägenhetsarrende pris kr/kvm Taxa 2020 exkl. 
moms 

Taxa 2021 exkl. 
moms 

Avgiften kan dock ej bli lägre än 500 kr för att täcka faktureringskost-
nader. För ideella föreningar ingår en högsta avgift på 2 500 kr/år. 
Mervärdesskatt tillkommer för parkeringsplatser som ingår i undanta-
gen i Mervärdesskattelagen (1994:200) 

1,00 1,00 
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VA 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Melleruds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Melleruds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten. 
 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fas-
tighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fas-
tighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och un-
derhålls, om förutsättningarna i 27 § lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
§ 3 
I dessa taxaföreskrifter avses med 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. 
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnads-
lov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är den viktigaste sett från användarsynpunkt 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader Butiker Utställningslokaler Sporthallar Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri Utbildning Sjukvård 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men som inte ännu bebyggts. 
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen 
i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 021053 som lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1978:10) redovisas som allmän platsmark, eller 
om marken inte omfattas av detaljplan, väg och mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag, och dränvattenavlopp från 
fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavgift från allmän 
platsmark Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för 
ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för 
bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats därom. 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsä-
garen informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och under-
hålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
 
1. ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 – 13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med:  

   Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindel-
sepunkter för V, S och Df 90 520,00 90 520,00 

b) en avgift per m² tomtyta 28,32 28,32 

c) en avgift per lägenhet 14 135,00 14 135,00 

d)
* 

en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande sker utan 
att förbindelsepunkt för Df upprättas 8 800,00 8 800,00 

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift 
enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudman-
nen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a) och c), eller i det fall 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summa av avgifterna 5.1 a), c) och d). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angivna be-
gränsningsregler så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som godkänner. 
 
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkt skall erläggas avgifter enligt 5.1 a). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas av-
gift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläg-
gas avgift enligt 5.1 d). 
 
  



Förslag taxor och avgifter 2021 26(36) 

§ 6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

   Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindel-
sepunkter för V, S och Df 98 500,00 98 500,00 

b) en avgift per m² tomtyta 25,75 25,75 

c)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande sker utan 
att förbindelsepunkt för Df upprättas 12 000,00 12 000,00 

* Avgift enligt 6.1 c) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) tas ut reduceras avgift 
enligt 6.1 a) enligt §8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se §8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudman-
nen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av 
fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastig-
heten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades till anstån-
det upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkt skall erläggas avgifter enligt 6.1 a). 
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläg-
gas avgift enligt 6.1 c). 
 
§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

   Bostadsfastig-
het  Annan Fastig-

het 

Avgift per FP 5.1 a) 100 % 6.1 a 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 b) 100 % 6.1 b 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 5.1 d) 100 % 6.1 c 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 a), eller i det fall förbindelsepunkt för 
Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a och d, jfr 5.3 andra stycket. 
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

   Bostadsfastighet  Annan Fastig-
het 

Tomtyteavgift 5.1 b) *) 6.1 b 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 %  - 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 
 
§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade enligt följande. 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 35 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 40 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 50 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
  
  
  

   V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 a) 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 5.1 b) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df utan 
FP 5.1 d)   100 %  

Avgift per FP 6.1 a) 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 6.1 b) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df utan 
FP 6.1 c)     

  
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d) eller 6.1 a) respektive 6.1 c). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgift enligt 
8.1. 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för servisledningar vid tillkom-
mande förbindelsepunkter inte till högre belopp än 50% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 
8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga förbindelsepunkter skall, utöver 
avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 10% av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvud-
mannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 
§ 9  
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 

  Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

En avgift per m² allmän platsmark för anordnande av dagvattenbort-
ledning 5,00 5,00 

§ 10 
Avgifter enligt §§ 5 - 6 beslutas av kommunfullmäktige för varje verksamhetsår. 
När beslutet är fastställt, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
 
§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning 
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avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå 
enligt särskilt antagen taxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 - 8 får huvudmannen i stället komma överens med fas-
tighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalning skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bär-
kraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 
5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen 
skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller 
ändrat förhållande ‑ t ex ökning av tomtyta ‑ inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsä-
garen att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet in-
trädde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
§ 13 
13.1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med 
andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl 
bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det av-
drag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är hu-
vudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess 
inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
 
2. BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 – 22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

   Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

a) en fast avgift per år 3 082,95 3 082,95 

b) en avgift per m³ levererat vatten 30,85 30,85 

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 769,08 769,08 

d)
* 

en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m² för annan fastig-
het 47,31 47,31 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, reduceras avgifterna. 
 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

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

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40 % 60 %  - 
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   V S Df Dg 

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 40 % 60 %  - 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att 
för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut ef-
ter en antagen förbrukning om 200 m³/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m³/lägenhet och år för fritids-
bostad. 
 
14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade 
vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 
100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. (Tidigare 50%) 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen 
finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s före-
skrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbruk-
ningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning 
av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. 
 
14.7 Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätaren och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren 
ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d) skall er-
läggas avgift med 20% av avgiften enligt 14.1 b). 
 
14.9 För externt avloppsslam (slam som hämtas i slamavskiljare och slutna tankar och levereras till reningsverket) skall 
erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 

Externt slam Pris per Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Avgift externt slam m³ 133,21 133,21 
 
§ 15  
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 

Allmän platsmark Pris per Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Avgift för allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten m² 1,70 1,70 
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§ 16  
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levere-
rade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds 
till avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten‑ eller spillvatten-
mängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten 
är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 
§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. 
 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 40% 10% 10% 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin 
skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter: 
 

  Taxa 2020 inkl 
moms 

Taxa 2021 inkl 
moms 

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 575,00 575,00 

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 900,00 900,00 

Undersökning av vattenmätare 862,00 862,00 

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel p.g.a. obetalda avgifter 850,00 850,00 

Förgäves besök 500,00 500,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 575,00 575,00 

Byte av trasig vattenmätare 948,00 948,00 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan 
angivna belopp. 
 
§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning 
avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå 
enligt antagen sär taxa. 
Är det inte skäligt -att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 -17 får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudman-
nen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad för-
brukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter upp-
skattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av an-
läggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, 
får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
§ 22 
Avgifter enligt § 14 beslutas av kommunfullmäktige för varje verksamhetsår. 
När beslutet är fastställt, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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3. TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 23 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är baserade på 
uppmätning hos abonnent, skall därvid tillämpas ifråga om den vattenmängd som förbrukas och den spillvattenmängd 
som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 
*** 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
behörig mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. (tidigare VA-nämnd) 
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Spolning/filmning av VA-ledning 
  

Spolning Enhet Taxa 2020 
inkl. moms 

Taxa 2021 
inkl. moms 

Spolning mån-fre 07,00-16,00. Gäller inte på röda dagar Timme 950,00 950,00 

Spolning övrig tid och röda dagar Timme 1 525,00 1 525,00 

Om stoppet på avloppet finns på privata fastigheters ledning så 
faktureras kostnaden för spolningen. 

   

Filmning    

Filmning av privata fastigheters servisledning och kommunal 
servisledning. Mån-fre 07,00-16,00 Timme 950,00 950,00 

Kostnaden delas lika mellan privat fastighetsägare och kommu-
nen. 

   

  
 
 

Torghandel 
  

  Art Enhet/pris Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

 Fast saluplats, max 20 kvm Kr/år 4 800,00 4 800,00 

 Utnyttjas el-uttag tas dessutom en ersättning 
ut med Kr/år 2 100,00 2 100,00 

     

 Tillfällig saluplats, 12 löpmeter/3 meter bred Kr/gång 1 000,00 1 000,00 

 Tillfällig saluplats, 9 löpmeter/3 meter bred Kr/gång 800,00 800,00 

 Tillfällig saluplats, 6 löpmeter/3 meter bred Kr/gång 600,00 600,00 

 Tillfällig saluplats, 3 löpmeter/3 meter bred Kr/gång 350,00 350,00 

     

 Produkter från egen ej yrkesmässig verksam-
het Kr/gång 0,00 0,00 

     

 Uteblivande från bokad plats (avbokning skall 
ske senast 7dagar före bokad tid) Kr/gång 350,00 350,00 

Vid bredare plats än 3 meter debiteras dubbel taxa 
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Uteserveringar 
  

Per säsong Enhet Taxa 2020 exkl. 
moms 

Taxa 2021 exkl. 
moms 

Tidsperiod 1 april - 30 september Kr /m² 150,00 150,00 
  
 
 

Sunnanå Hamn 
  

Bryggplats Enhet Taxa 2020 inkl. moms Taxa 2021 inkl. moms 

Båtplats Kr/bryggmeter 600,00 640,00 

El vid bryggplats Kr/st 375,00 400,00 

Båt som ligger längs med bryggan inkl 
el Kr/meter 350,00 390,00 

Gästhamn Enhet Taxa 2020 inkl. moms Taxa 2021 inkl. moms 

Båtplats inklusive el Kr/natt 180,00 200,00 

Husbilscamping Enhet Taxa 2020 inkl. moms Taxa 2021 inkl. moms 

Husbilsplats exklusive el Kr/natt 170,00 Utgår 

Husbilsplats inklusive el Kr/natt 200,00 200,00 

Lägenhet i servicebyggnaden och 
sjöbod Enhet Taxa 2020 momsfri Taxa 2021 momsfri 

Period maj-september Kr/natt 600,00 600,00 

Period oktober-april Kr natt 400,00 400,00 

Övrigt Enhet Taxa 2020 inkl. moms Taxa 2021 inkl. moms 

Kranlyft Kr/st 700,00 700,00 
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Hyror och upplåtelsevillkor, kommunala lokaler 
Kommunkontoret: 

  Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

 Halvdag Heldag Halvdag Heldag 

Sammanträdesrum 
Bolstad 100,00 150,00 100,00 150,00 

Sammanträdesrum 
Skållerud 100,00 150,00 100,00 150,00 

Sammanträdesrum 
Dalsland 100,00 150,00 100,00 150,00 

Sammanträdesrum 
Erikstad 100,00 150,00 100,00 150,00 

Sammanträdesrum 
Grinstad 100,00 150,00 100,00 150,00 

 
Tingshuset: 

  Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

 Halvdag Heldag Halvdag Heldag 

Hela bottenvåningen 1 000,00 1 600,00 1 000,00 1 600,00 

Tingssalen och entré 700,00 1 200,00 700,00 1 200,00 

Sammanträdesrum 300,00 500,00 300,00 500,00 
 
Sunnanå hamn: 

  Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

 Halvdag Heldag Halvdag Heldag 

Stationshuset 500,00 800,00 500,00 800,00 
 
Köpmantorget: 

  Taxa 2020 momsfri Taxa 2021 momsfri 

 Heldag Heldag 

Kioskbyggnaden, västra lokalen 50,00 50,00 

Under bokad tid måste verksamhet bedrivas i lokalen, annars förfaller bokningen. 
  
Avgift uttas inte för: 
- respektive nämnds och styrelses egen verksamhet 
- politiska gruppmöten för partier som sitter i fullmäktige 
- lokala fackliga möten 
- ideell förening, som idkar hjälp- och insamlingsverksamhet utan eget vinstintresse 
- vid medlemsmöten inom föreningar registrerade hos kommunstyrelsen och som bedriver verksamhet i Melleruds kom-
mun 
  
Ovanstående lokaler bokas genom Medborgarkontoret. 
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Dagcentralerna vid: 

  Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

 Halvdag Heldag Halvdag Heldag 

Skållerudshemmet 150,00 300,00 150,00 300,00 

Karolinen 150,00 300,00 150,00 300,00 

Älvan 150,00 300,00 150,00 300,00 

Ängenäshemmet Fanns ej Fanns ej 150,00 300,00 
 
Avgift uttas inte för: 
- socialnämndens verksamhet inkl KPR och KFR 
- politiska gruppmöten för partier som sitter i fullmäktige 
- lokala fackliga möten 
- studiecirklar för målgruppen äldre och människor med funktionshinder 
- föreningsmöten (äldre- och funktionshindersföreningar) 
I första hand skall personer tillhörande målgruppen äldre och människor med funktionshinder erbjudas disponera social-
nämnden lokaler. 
Förutsättning för nyttjande av lokal vid dagcentral är att aktivitet stämmer överens med lokalens ändamål. Dagcen-
tralens personal svarar för bokning. 
 
Övriga upplåtelsevillkor 

• Uthyrning får inte ske till minderåriga. Målsman eller förening måste vara ansvarig. 
• Kommunen ska inte hyra ut till rasistiska och/eller nazistiska organisationer. 
• Den som hyr lokal ansvarar för att dörrar låses, fönster stängs, lyset släcks etc. Misskötsel av hyresvillkoren gör 

att hyresrätten kan återkallas. 
• Hyrd lokal ska lämnas i samma skick som när den togs i bruk. Lämnas lokalen inte i samma skick så faktureras 

kostnaden för eventuell städning och skadegörelse till hyrestagaren. 
• Avbokning av lokal måste göras i god tid, senast 3 dagar, i annat fall debiteras beställaren enligt taxa. Det-

samma gäller om ingen avbokning alls sker. Sker sen eller ingen avbokning, debiteras 100 kr/gång i de fall lo-
kalen disponeras utan avgift. 

• Om man inte hämtar ut nyckeln inom 1 timme efter att bokningstiden startat så förfaller bokningen och tas 
bort. 

• Vid uthyrning av kommunens lokaler gäller Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler som uppbär kom-
munalt stöd. 

• Så kallade ”rökmaskiner” eller annat som framkallar rök och som utlöser brandlarmet är ej tillåtet att använda i 
lokalen. Arrangör som inte respekterar detta förbud får själva betala den utryckningskostnad som ett falsklarm 
orsakar. 

• Nyckel till hyrd lokal utkvitteras vid respektive bokningsställe. Vid uthyrning till extern hyresgäst uttas en depo-
sitionsavgift på 500 kr. 
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Ledningsrör 
Kostnad för att köpa ledningsrör som samförlagts vid kommunens gräv jobb 

  Kostnad per Taxa 2020 exkl moms Taxa 2021 exkl moms 

Ledningsrör meter 20,00 20,00 

Kostnaden för rör tillkom-
mer 

   

  
 
 

Olovlig parkering 
  

Parkering Taxa 2020 moms-
fri 

Taxa 2021 moms-
fri 

Rörelsehindrades p-platser utan giltigt tillstånd 1 000,00 1 000,00 

Gångbana 500,00 500,00 

Förbud att stanna 500,00 500,00 

Busshållplats 500,00 500,00 

Lastplatser med förbud att stanna i 500,00 500,00 

Mot färdriktningen 500,00 500,00 

Laddplatser endast för elfordon 500,00 500,00 

Spärrområde 500,00 500,00 

Vändplats med förbud att stanna i 500,00 500,00 

Vägkorsning 500,00 500,00 

T-korsning 500,00 500,00 

Parkeringsförbud 300,00 300,00 

Huvudled 300,00 300,00 

Framför infart 300,00 300,00 

Parkering som kräver P-skiva och P-skiva saknas 300,00 300,00 

Stått för länge på parkering som har begränsad tid 300,00 300,00 

Utanför ruta 300,00 300,00 

Vändplats med parkeringsförbud 300,00 300,00 

Datumparkering 300,00 300,00 
  
  
  
  

Parkering Taxa 2020 exkl 
moms 

Taxa 2021 exkl 
moms 

Bortforsling av obehöriga fordon/maskiner 3 700,00 3 700,00 
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