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 AVGIFTS- OCH TAXESÄTTNING     C:86 
  
 
 Definition 
 Med begreppet avgift avses i första hand en ekonomisk ersättning, som  kom-

munen tar ut för tjänster eller nyttigheter av allmännyttig karaktär, vilka huvud-
sakligen tillhandahålls kommunens egna medlemmar som kollektiv. 

 
 Allmänt 
 För kommunens avgiftssättning gäller reglerna i 8 kap 3 a och 3 b § kommu-

nallagen om kommunernas avgiftsrätt. 
 
 Självkostnadsprincipen 
 Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel ifråga om frivillig och specialre-

glerad verksamhet i kommunen. Den innebär, att taxan/avgiften inte får sättas 
högre än kostnaden för den verksamhet det är fråga om. 

 
 Från självkostnadsprincipen gäller följande undantag: 
 

1. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på enskilda affärsuppgörelser av 
kommersiell karaktär. 

2. Om särskilda bestämmelser i speciallagstiftningen reglerar avgiftsuttaget för 
viss verksamhet gäller dessa regler i stället för den allmänna självkostnads-
principen. 

3. Kommunens medelsförvaltning och fastighetsförvaltning omfattas inte av 
självkostnadsprincipen. Begreppet fastighetsförvaltning innefattar såväl 
överlåtelse som upplåtelse av fast egendom. 

 
 Marknadsrelaterade avgifter 
 I de fall avgiftssättningen inte omfattas av självkostnadsprincipen eller av sär-

skilda bestämmelser i speciallagstiftningen får taxan/avgiften marknadsanpas-
sas. 

 
 Indexreglering av taxor 
 Följande taxor inom tekniska kontorets verksamhetsområde ska årligen index-

regleras: Bostads- och fritidstomter, Töre handelshamn, taxa för båtplatsavgif-
ter, minimitaxa för båtplatsavgifter i föreningsförvaltade hamnar. 

 
 Likställighetsprincipen 
 Fördelningen av avgiftsuttaget mellan olika abonnenter eller konsumenter får 

inte stå i strid mot likställighetsprincipen enligt 2 kap 2 § kommunallagen. Detta 
innebär, att vissa kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmedlem-
mar inte får särbehandlas annat än på objektiva grunder. Rättspraxis har dock 
medgivit att vissa taxor får inkomstrelateras. Det är också godtagbart att rabat-
ter ges till barn, värnpliktiga och pensionärer för tillträde till kommunala anlägg-
ningar och kommunikationer. 

 
 Avgiftsbeläggning av verksamhet 
 Nämnd får inte avgiftsbelägga verksamhet utan kommunfullmäktiges medgi-

vande. Ej heller väsentligt förändra principerna för avgiftssättning inom redan 
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avgiftsbelagda verksamheter. Beslut om inkomstrelaterade taxor ska fattas av 
kommunfullmäktige. 
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