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Taxa enligt lag om energimätning i
byggnader
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller för avgifter för Tidaholms kommuns tillsyn över de skyldigheter som följer av
lag (2014:267) om energimätning i byggnader och förordning (2014:348) om energimätning i
byggnader.
2 § Avgift för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning, beslut om föreläggande och andra nödvändiga
tillsynsuppgifter.
3 § Enligt 10 § lag om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom plan- och byggområdet som har tillsyn över att skyldigheter enligt lagen fullgörs.
I Tidaholms kommun fullgörs uppgiften av samhällsbyggnadsnämnden som också beslutar om avgift
efter handläggning.

Timavgift
4 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1071 kronor per timme tillsynstid. Avgiftsuttag sker i
förhållande till faktisk nedlagd tillsynstid i varje ärende.
Med tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
kontroller, föreläggande och andra nödvändiga åtgärder.
5 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa
antagna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2022.

Avgiftens erläggande och verkställighet
6 § Tillsynsavgift ska, beroende på skyldighet och tillsynsuppgift, betalas av den som för egen räkning
uppför eller låter uppföra en byggnad eller av den som äger en byggnad som är föremål för tillsyn.
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tidaholms kommun genom dess
samhällsbyggnadsnämnd, Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgiften eller faktura.

