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Avgifter Kommunstyrelsen taxefinansierad verksamhet 

Bredband 
Bredbandstaxor       
  Brons Brons Silver Silver Guld Guld 
Månadsavgift Inkl 

moms 
Exkl 
moms 

Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl 
moms 

Privatperson 300           
Företag   500   750   1250 
Elevhem 50      
Anslutningstaxor Inkl 

moms 
Exkl 
moms 

 Bandbredd  Hastighet  

Aktiv ansl privatperson* 4000    Brons < 10 Mb/s  
Inaktiv ansl privatperson* 2000    Silver < 30 Mb/s  
Företag**   3000  Guld < 50 Mb/s  
Motorvärmarstyrning 
kommun/stiftelser 

 100     80    

*Grävning från inkopplingspunkt till bostad utförs och bekostas av den enskilde. 
Avgiften innefattar även anslutningsavgift till driftsoperatör. 
 
**Pris för lokal access i de utbyggda näten. Omfattar fibern från en nod till företag. 
 
Prislista gäller enbart för befintlig (bidragsfinansierad) fiber. 
Vid nybyggnation, pga platsbrist, debiteras självkostnadspris med avskrivningstid på 20 år. 
pris* totalt antal par /par till kund 
       
+Tjänster Avtalstid      
  3 år 2 år 1 år      
  Exkl moms Exkl moms Exkl moms      
Anslutningsavgift 6000 6000 6000 engångskostnad  
VLAN10 + Q-in-Q10 *** 850 930 1020 månadskostnad  
VLAN100 + Q-in-Q100 *** 1620 1780 1940 månadskostnad  
VLAN GIGA+Q-in-Q GIGA *** 10000 11000 12000 månadskostnad  
 Intern förbindelse transparant -10 ***  950 1030 1120 månadskostnad  
Intern förbindelse transparant -100 *** 1720 1880 2040 månadskostnad  
Intern förbindelse transparant -GIGA 
*** 

10000 11000 12000 månadskostnad   

Extra intern förbindelse 100 110 120 månadskostnad   
Förutsättningar       
Förutsätter rimlig närhet till befintlig kopplingspunkt i stadsnätet, i annat fall lämnas offert. 
1) Kund ansvarar för fri väg till leveranspunkt och fullt ut för egna installationer efter leveranspunkt. 
Kund tillhandahåller ett jordat eluttag, 230 V, vid leveranspunkt för anslutning av A-nets aktiva ändutrustning 
samt strömföring. 
2) Kund ansvarar för att anordna egen anslutning från A-nets leveranspunkt. 
*** Avser det första uppkopplade paret, dvs punkt till punkt anslutning. 
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 Svartfiber 3 år 2 år 1 år    
Hyra av svartfiber per par SEK/mån Exkl 

moms 
Exkl 

moms 
Exkl 

moms 
   

Anslutningsavgift 10000 10000 10000    
0-500m 1000 1100 1200    
501-1000m 1300 1430 1560    
1001-1500m 1600 1760 1920    
1501-2000m 1900 2090 2280    
2001-2500m 2200 2420 2640    
2501-3000m 2500 2750 3000    
3001-3500m 2800 3080 3360    
3501-4000m 3000 3300 3600    
4001-4500m 3250 3575 3900    
4501-5000m 3500 3850 4200    
5001-5500m 3750 4125 4500    
5501-6000m 4000 4400 4800    
6001-6500m 4250 4675 5100    
6501-7000m 4500 4950 5400    
7001-7500m 4750 5225 5700    
8000m - 5000 5500 6000    
Priser avser månadsavgift       
 

Tekniska kontoret 
Avgifter för grovavfall (per tillfälle)    
Återvinningsgården (sorterat) 2017 2017 2018 2018 
   Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Latrintunnor*     178 kr 222 kr 178 kr 222 kr 
Återvinningsbart matrial SEK/ton Gratis Gratis Gratis Gratis 
Icke återvinningsbart matrial SEK/ton 3 906 kr 4 882 kr 3 906 kr 4 882 kr 
*=Endast latrinbehållare köpta hos Arjeplogs kommun godkänns. Dessa finns att köpa på Återvinningsgården. 
Latrinbehållare skall placeras intill sopkärl på hämtningsdagen. 
 
 
      2017 2017 2018 2018 
Återvinningscentralen   Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Icke återvinningsbart matrial SEK/ton 3 906 kr 4 882 kr 3 906 kr 4 882 kr 
Deponirest SEK/ton   3 906 kr 4 882 kr 3 906 kr 4 882 kr 
Brännbara grovsopor <0,8 m SEK/ton 2 387 kr 2 984 kr 3 461 kr 4 326 kr 
Brännbara grovsopor >0,8 m SEK/ton 2 929 kr 3 661 kr 4 101 kr 5 126 kr 
Behandlat trä SEK/ton   838 kr 1 048 kr 838 kr 1 048 kr 
Behandlat trä SEK/m3   633 kr 791 kr 633 kr 791 kr 
Obehandlat trä SEK/ton   255 kr 319 kr 255 kr 319 kr 
Obehandlat trä SEK/m3   199 kr 249 kr 199 kr 249 kr 
Inert material SEK/ton   240 kr 300 kr 240 kr 300 kr 
Metall SEK/ton   356 kr 446 kr 356 kr 446 kr 
Spillolja SEK/liter   2,54 kr 3,18 kr 2,54 kr 3,18 kr 
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      2017 2017 2018 2018 
Återvinningscentralen   Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Hydraulslang SEK/kg  7,10 kr 8,88 kr 7,10 kr 8,88 kr 
Oljeavfall, fast SEK/kg  10,00 kr 12,50 kr 10,00 kr 12,50 kr 
Små kemikalier/aerosoler  10,00 kr 12,50 kr 10,00 kr 12,50 kr 
Sophämtningsavgift   2017 2017 2018 2018 
 Kärlstorlek  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Kompost 80 l.   572 kr 716 kr 572 kr 716 kr 
Kompost 190 l.   1 425 kr 1 781 kr 1 425 kr 1 781 kr 
Kompost 370 l.   2 469 kr 3 086 kr 2 469 kr 3 086 kr 
Kompost 660 l.   4 410 kr 5 512 kr 4 410 kr 5 512 kr 
Ej kompost 80 l.   818 kr 1 022 kr 818 kr 1 022 kr 
Ej kompost 190 l.   2 036 kr 2 545 kr 2 036 kr 2 545 kr 
Ej kompost 370 l.   3 527 kr 4 408 kr 3 527 kr 4 408 kr 
Ej kompost 660 l.   6 300 kr 7 875 kr 6 300 kr 7 875 kr 
Extra tömning** 80 l.   47 kr 59 kr 47 kr 59 kr 
Extra tömning** 190 l.   117 kr 147 kr 117 kr 147 kr 
Extra tömning** 370 l.   216 kr 271 kr 216 kr 271 kr 
Extra tömning** 660 l.   387 kr 483 kr 387 kr 483 kr 
Tömning 8 m3 container 3 375 kr 4 219 kr 3 375 kr 4 219 kr 

Tömning Säck   64 kr 80 kr 64 kr 80 kr 
      2017 2017 2018 2018 
Byte av kärl     195 kr 244 kr 250 kr 313 kr 
**Extra tömning gäller vid ordinarie tömningstillfälle.  
      2017 2017 2018 2018 
Renhållningsgrundavgift   Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Renhållningsgrundavgift hushåll 691 kr 864 kr 691 kr 864 kr 
Renhållningsgrundavgift fritidshus 345 kr 432 kr 345 kr 432 kr 
Renhållningsgrundavgift företag 1 679 kr 2 098 kr 1 679 kr 2 098 kr 
       

Tömning slambrunnar  
      2017 2017 2018 2018 
Tömning av enskilda slambrunnar Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
0 - 2,9 m3   1 735 kr 2 169 kr 1 770 kr 2 212 kr 
3 - 6 m3     2 330 kr 2 913 kr 2 377 kr 2 971 kr 
6|>m3 SEK/h   1 800 kr 2 250 kr 1 836 kr 2 295 kr 
Slangdragningstillägg > 10m  720 kr 900 kr 734 kr 918 kr 
Tillägg tunga lock > 60 cm   475 kr 594 kr 485 kr 606 kr 
Tillägg om framkomlig väg saknas och tömning ej 
kan utföras 

520 kr 650 kr 530 kr 663 kr 

Tillägg ej synligt utmärkt brunn,  
 (ägare + fastighetsbeteckning) 

520 kr 650 kr 530 kr 663 kr 

Extratömningar SEK/h   1 545 kr 1 931 kr 1 576 kr 1 970 kr 
Extratömningar akut SEK/h  2 160 kr 2 700 kr 2 203 kr 2 754 kr 
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Fjärrvärme 
      2017 2017 2018 2018 
Fjärrvärmetaxa     Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Fjärrvärmetaxa öre/kWh  69,20 86,50 69,20 86,50 
Anslutningsavgift villa   43 260 kr 54 075 kr 43 260 kr 54 075 kr 

Markexploatering samt taxa arrende 
 2017 2018 

 

exl 
moms 

inkl 
moms 

exl 
moms 

inkl 
moms 

Årlig ersättning för ledningägare SEK/ längdmeter 
Minimibelopp 1000 SEK 

4 5 4 5 

     
     Taxa arrende         
Minimiavgift SEK/år Samtliga arrenden 500 

 
500 

 Lägenhetsarrende/Anläggningsarrende SEK/m²/år 
    Detaljplanelagt område Yta m² 0-5000 2,5 

 
2,5 

 Detaljplanelagt område Yta m² 5001-10000 1 
 

1 
 Detaljplanelagt område Yta m² 10001 eller större 0,25 

 
0,25 

 Utanför detaljplanelagt område Yta m² 0-5000 1  1  
Utanför detaljplanelagt område Yta m² 5001-10000 0,5  0,5  
Utanför detaljplanelagt område Yta m² 10001 eller 
större 

0,25  0,25  

Taxa för grävtillstånd och återställning 
 

Kostnad för handläggning av grävtillstånd: 800 kronor 
 
Avgift för återställning av schakt i allmän mark och gator. 
Avgiften beräknas utgående från självkostnad för återställningsarbetet multiplicerat med: 
 

År 1 5 ggr självkostnad (beläggningsåret) 

År 2 4 ggr självkostnad  

År 3 2 ggr självkostnad  

År 4 - 1 ggr självkostnad  
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VA-taxa Anläggningsavgifter (inkl moms) Taxebilaga 1 
 

Taxebilaga 1 till den av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 62 antagna 
taxan för Arjeplog kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i Arjeplog 
 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.                                                                                
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 
Beloppen i denna taxebilaga gäller fr o m 2018-01-01 och är enligt § 10 indexreglerad och baserad på 
index januari 2015. 
 
Typ av avgift                                                                Utan moms      Med moms 
 
a) en avgift avseende framdragning av varje 
    uppsättning servisledningar till                                25 760 kr            32 100 kr 
    förbindelsepunkter för V, S och D   
 

b) en avgift avseende upprättande av varje                    
uppsättning förbindelsepunkt för V.S och D              27 600 kr            34 500 kr   

 

c) en avgift per m²tomtyta                                               11.20 kr              14.00 kr 

 

d) en avgift per byggnadsenhet                                     10 800 kr            14 400 kr 

 

 e)* en grundavgift för bortledande av Df. Om 
       bortledande av dagvatten sker utan att                  9 452 kr            11 215 kr  
       förbindelsepunkt för Df upprättas 
 

 * Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut 
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta 
fall inte lagts respektive upprättats. 
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6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
  

Typ av avgift                                                                        Utan moms    Med moms 

 

a)  en avgift avseende framdragning av varje 
     uppsättning servisledningar till                                      25 760 kr         32 200 kr 
     förbindelsepunkter för V, S och Df      
 

b)   en avgift avseende upprättande av varje 
         uppsättning förbindelsepunkter för                         27 600 kr         34 500 kr 
        V, S och Df 
       
 c)    en avgift per m² tomtyta                                             37.60 kr             47.00 kr 
 
 d)*  en grundavgift för bortledande av Df, om 
        bortledande av dagvatten sker utan att                     9 452 kr         11 215 kr 
        förbindelsepunkt för Df upprättats 
 
 * Avgift enligt 6.1 e) tas ej ut om avgift uttages för 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 e) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) och  6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta 
fall inte lagts respektive upprättats. 
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VA-taxa -brukningsavgifter (inkl moms) Taxebilaga 2 
 

Taxebilaga 2 till den av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 62 antagna taxan för Arjeplog kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning i Arjeplog 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift 

Avgift utgår per fastighet med; 

Beloppen i denna taxebilaga gäller fr o m 2018-01-01  

Typ av avgift                                                                                           Utan moms     Med moms  

a)   en fast avgift per år                                                                              1 780 kr           2 225 kr 

b)   en årlig avgift per byggnadsenhet för levererat vatten för bostadsfastighet, fritidsfastighet, med 
jämställd fastighet och annan fastighet 

                       byggnadsenhet   1- 3                       2 400 kr         3  000 kr 

                                                                        ”             4-15                          2 292 kr          2 865 kr  

                                                                        ”            16-30                        2 184  kr          2 730 kr 

                                                                        ”            > 30                           2 100  kr           2 625 kr  

c)   en avgift per år och byggnadsenhet för                         
       bostadsfastighet och därmed jämställd                                               960 kr           1 200 kr 
       fastighet    

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) med 25.80 kr/m³ (inkl moms) levererat vatten 

Särskilda avgifter (§ 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: 

 

Typ av avgifter                                                      Utan moms    Med moms 

Förgäves besök                                                               690 kr               863 kr 
Avstängning av vattentillförseln                                                           690 kr               863 kr 
Påsläpp av vattentillförseln                                                          690 kr               863 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 100% av ovan angivna belopp. 
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Avgifter Barn- och utbildningsverksamheten 

Interkommunala avgifter 

 
2017 2018 

Förskola/månad 11 031 11 462 

Skolbarnomsorg/månad  4 115 4 275 

Grundskoleelever/termin 56 143 57 827 

IM-programmet/termin 39 873 41 069 

NA-programmet/termin 44 234 45 561 

SA-programmet/termin 41 275 42 513 

Fordonsprogrammet – 
Fordonstestteknik/termin 69 750 70 461 

Teknikprogrammet/termin 53 421 55 024 

Hotell- och turistprogrammet/termin  50 727 

 

Avgifter Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden 
 

Räddningstjänsten 

Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor – LSO tom 2017 
 (SFS 2003:778)  
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 4§) får Kommunen föreskriva att en avgift skall betalas för 
tillsynsbesök. 

1. Tillsyn enligt LSO, på objekt som omfattas om inlämnande av skriftlig brandskydds- redogörelse debiteras en 
grundavgift på 1060 kr. Om tillsynsbesöket på plats överstiger en timme debiteras ytterligare 880 kr per 
påbörjad timme som tillsynen tar till anspråk.  

 

      I grundavgiften ingår följande: 

      - förberedelser för besök. 

 - resa, tur och retur. 

 - en timmes besök på plats. 

 - uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande m.m. 

 



11 
 

2. Där övrig tillsyn enligt LSO utförs debiteras en grundavgift på 880 kr. Om tillsynsbesöket på plats överstiger 
en timme debiteras ytterligare 880 kr per påbörjad timme som tillsynen tar till anspråk.  
 

     I grundavgiften ingår följande: 

 - förberedelser för besök. 

 - resa tur och retur. 

 - en timmes tillsynsbesök på plats. 

- uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande. 
 

3. Om det finns särskilda skäl, får Miljö- Bygg och räddningsnämnden, med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften 
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Tillämpning av taxan vid tillsyn LSO/LBE från 2018 
 
Inledande bestämmelser 
Tillsyn regleras i 5 kap.1§LSO respektive 21§LBE där det framgår att varje kommun lokalt ska 
kontrollera att bestämmelserna efterlevs inom kommunens område.  
Enligt 5kap 4§LSO respektive 21§LBE får en kommun föreskriva att en avgift skall betalas för 
tillsynsbesök. Taxan består av en grundavgift och en rörlig avgift. Underlag för beräkning av 
tidsomfattning framgår i bilaga 1. 
 
Grundavgift 
Grundavgiften innefattar bokning av besöket, förberedelser, körtid och dokumentationen. 
 
Rörlig timavgift 
Tid för besöket ute på platsen debiteras med hel förstatimme, därefter med påbörjad halvtimme.  
 
Uppföljningskostnad 
I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften efter första 
besöket. I de fall återbesök behöver ske på plats debiteras timkostnad för tiden på plats likt ovan 
samt ½ grundavgift. Detta förväntas då täcka bokning, förberedelse, restid och upprättande av 
tjänsteanteckning/föreläggande. 
 
Specialfall 
Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala tillsynen tar 
flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften. Räddningschefen äger 
rätt att träffa sådan överenskommelse.  
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften vid ett 
uppdrag, besluta om en sådan. 
 
Överklagande av avgift. 
Bestämmelser finns i förvaltningslag och speciallagstiftning. Kommunens beslut om avgiftsuttag kan 
överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt förvaltningsdomstol överklagande skall ske skriftligen 
inom tre veckor från mottagande av beslutet. Överklagandet ställs till 
länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till räddningsnämnden som skickar överklagandet 
jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans. Om räddningstjänsten finner att 
överklagandet är befogat behöver det inte vidarebefordras för ny prövning. 
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Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE på objekt som omfattas av  
skriftlig redogörelse. 
 
Grundavgift 
                                     Separat tillsyn     Samordnad tillsyn 
                                      LSO alt. LBE        LSO och LBE 

 tid 
(tim) 

tid 
(tim) 

 

 
Bokning av besök 
 
 

 
0,25 

 
0,25 

 
Bokning och avisering 

 
Förberedelser 

 
0,75 

 
1 

 
Granska ritningar, brandskydds-
dokumentation, tidigare tillsyns-underlag, 
skriftlig redogörelse m.m. 

 
Restid 
 
 

 
0,5 

 
0,5 

 
Tur och retur 

 
Dokumentation 
 
 

 
1 

 
1,5 

 
Upprättande av tjänsteanteckning/ 
föreläggande. 
 

 
Summa 
 

 
2,5 

 
3,25 

 

 
 
Timtaxa för tillsynsförrättare är 980 kr.  
 
 
Exempelvis debiteras en tillsyn enlig LSO i det fall besöket tar 1 tim:  
2,5*980kr + 1*980kr = 3430kr 
 

• Vid tillsyn på objekt som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse dras 1 timme bort 
från grundavgiften, i övrigt gäller samma avgifter.  

 
• Där tillsynsbesök enligt LSO och LBE utförs oplanerat/oannonserat under ordinarie  

arbetstid uttas faktisk timavgift för varje påbörjad timme. Gäller all tid som berör ärendet. 
 

• Där tillsynsbesök enligt LSO och LBE utförs oplanerat/oannonserat under icke ordinarie 
arbetstid uttas faktisk timavgift för varje påbörjad timme. Utöver timavgiften uttas ett påslag 
på 50% för att 
kompensera för obekväm arbetstid. Påslaget gäller endast för den tid av ärendet som  
utförts utöver ordinarie arbetstid. 
 

• Den grundläggande timkostnaden i denna taxa regleras årligen med Statistiska centralbyråns, 
SCB, arbetskostnadsindex. Basmånad vid indexuppräkning är oktober året innan,  
justering sker per den första januari. Taxans första justering sker för verksamhetsåret 2019. 
2018 utgör basåret för taxans införande.  
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