
Du deklarerar!

Täkt i industri

Allmän 
fast ig hets -
tax e ring

Allmän 
fastighetstaxering
Allmän fastighetstaxering innebär 
att alla fastigheter av en viss typ ska 
taxeras. Den allmänna fastighets-
taxeringen är uppdelad och sker 
olika år för skilda fastighetstyper 
men alltid med sexårsintervaller. 
Den förra allmänna taxeringen av 
industrienheter (vari täkt ingår) 
genomfördes 2000. 

Vid den allmänna fastighetstaxer-
ingen görs en genomgripande kart-
lägg ning av fastighetsmarknaden 
och en ny värdeområdesindelning. 
Beslut fattas om fastighetens skatte-
pliktsförhållande och indelning i 
taxeringsenheter. Samtidigt bestäms 
också typ av taxeringsenhet och 
dess taxeringsvärde.  

Det nya taxeringsvärdet
Taxeringsvärdet räknas ut med led-
ning av upp gif ter na i de kla ra tio nen 
och i huvudsak efter de områdes-
beskrivningar och vär deta bel ler 
som fastställs inför den all män na 
taxeringen. Taxeringsvärdet ska
i princip motsvara 75 procent av 
marknadsvärdet. Vid taxeringen 
2007 kommer taxeringsvärdet att 
bestämmas med ledning av 2005 
års prisnivå. Det nya taxeringsvär-
det ska alltså motsvara 75 procent 
av ett bedömt marknadsvärde 2005.

Vad är täkt?
Täktmark är sådan mark där det 
fi nns täkt till stånd, som har utfär-
dats med stöd av naturvårdslagen, 
vattenlagen eller miljöbalken. Även 
om täkt pågår, trots att ett formellt 
täkttill stånd saknas, ska marken 
 indelas som täktmark.

I täkt ingår också de byggnader 
som används i verk sam he ten och 
som ligger på täktmarken. En nyhet 
är att dessa byggnader ska deklare-
ras på samma blankett som täkt-
marken.

Täktmark och byggnad  på sådan 
mark ingår i industrienhet vid 
 fast ig hets tax e ring. 

Vem ska deklarera 
Den som äger täktmark och bygg-
nader som tillhör täktmarken är 
skyldig att deklarera. 

Deklarationsskyldigheten gäller 
också för byggnad på annans mark. 
Byggnadens (eller byggnadernas) 
värde ska uppgå till minst 50 000 kr. 

Deklarationsskyldigheten gäller 
oavsett hur täkten nu är taxerad. 
Om en täkt är taxerad som t.ex. 
skogsimpediment ska taxeringen 
ändras till täkt vid den allmänna 
fastighetstaxeringen 2007.

Vem är ägare till täkt?
Normalt betraktas fast ig het ens 
 ägare som ägare till täkten. Har 
nyttjanderätten över lå tits mot ett 
engångsbelopp ska emel ler tid den 
som nyttjar täkten be trak tas som 
ägare vid tax e ring en.

Hur deklareras 
bygg na der på täkt?
Byggnader på täktmark ska dekla-
reras på blanketten ”Industrienhet -
Täktmark”, då de i regel deklareras 
som produktionskostnadsberäknad 
industri.

Tillfälliga byggnader ska inte dekla-
reras. Med tillfälliga byggnader avses 
byggnader som kan bedömas stå 
kvar mindre än fem år.

Finns det på täkten stör re bygg na der 
med övervägande kontor, personal-
matsal eller annan lik nan de an vänd -
ning ska dessa bygg na der deklare-
ras på hyreshusblankett (SKV 3301). 
Blankett kan du få via Skatteverket 
0771-567 567 eller via www.skatte-
verket.se.

När och var ska 
deklarationen lämnas?
Fastighetsdeklarationen ska lämnas 
senast den 1 november 2006. 
Den ska lämnas in till Skatteverkets 
inläsningscentral, Enhet 3006, 
839 86 Östersund. Adress och tele-
fonnummer fi nns på deklarations-
blankettens första sida. 

I vissa fall kan du få anstånd med att 
lämna din deklaration, se nedan.

Förseningsavgift
Om en allmän fastighetsdeklaration 
inte lämnas senast den 1 november 
eller om den har så brist fäl ligt inne-
håll att den inte kan ligga till grund 
för fastighetstaxering ska en förse-
ningsavgift tas ut. Förseningsavgif-
ten är 500 kr, men höjs till 2 000 kr 
om deklarationen inte har kommit 
in senast den 1 maj 2007.

Anstånd
Den som på grund av särskilda om-
ständigheter inte kan lämna dekla-
rationen senast den 1 november kan 
skrift ligen begära anstånd.  Detta 
bör ske senast den 20 oktober. An-
stånd kan inte beviljas längre än till 
utgången av februari 2007, om det 
inte fi nns synnerliga skäl. Ansök -
ningsblankett fi nns på Skatteverkets 
kontor och på www.skatteverket.se. 

Fortsättning på sista sidan!



Ägare och fastighetsuppgifter

Material 
Y  Här anges det material som bröts i täkten vid senaste 
taxeringsbeslutet. Brytvärt material har uppdelats i tre 
hu vud grup per, nämligen naturligt avlagrade material, 
fast berg för kross ning etc. samt stenmaterial.

U Stämmer inte uppgifterna under punkt Y anger du 
här vilket material täkten innehåller. Om det fi nns mer 
än ett slags material och om de olika ma te ri a len bryts 
var för sig ska varje material deklareras på separat de-
klarationsblankett. 

I  Här anger du väntetid. Pågår ingen brytning, ange 
då hur länge det dröjer innan verk sam he ten kom mer i 
gång. Tiden ska anges i hela år och räknas från ingång en 
av tax e rings året (2007) till dess bryt ning på bör jas.

O  Här anger du hur länge brytningen beräknas pågå. 
Brytningstiden ska beräknas i hela år.

Pågår brytning ska brytningstiden räknas från taxer-
ingsårets ingång (2007). Pågår däremot ingen bryt ning 
räknas brytningstiden från vän te tid ens slut till den tid-
punkt då bryt ning en är avslutad.

När det fi nns ett täkttillstånd räknas bryt nings ti den 
längst till det antal år som återstår innan tillståndet 
 löper ut. Om täkttillstånd saknas får bryt nings ti den 
 anges till högst 10 år.

P  Här anger du under vilken period täkt till stån det 
 gäller. Det ska ha lämnats med stöd av antingen natur-
vårdslagen, vattenlagen eller miljöbalken. Om det fi nns 
en äldre, inte till stånds plik tig täkt, sätt ett kryss i rutan. 

{  Ange den mängd material som du räknar med att 
bryta. Be döm ning en bör grundas på en sam manväg -
ning av antingen det faktiska uttaget under de senaste 
två åren eller det beräknade ge nom snitt li ga årliga ut-
taget under brytningstiden. Vid be döm ning en bör 
 hän syn även tas till de ändringar som kan för vän tas 
ske när det gäller ef ter frå gan och tillgång på ma te ri a let 
inom försörjningsområdet.

Q  Adressen till Skatteverkets inläsningscentral som 
ska ha din fastighetsdeklaration.   

W  Om du har frågor om din fastighets deklaration 
 vänder du dig till Skatteverket, 0771-567 567.
 
E  En fastighet kan ägas av fl era. Här anges den som 
har störst ägarandel i fastigheten. Om fastigheten ägs 
till lika delar anges den som står först upptagen i lag-
farten. Blanketter skickas normalt endast ut till en del-
ägare. Se även under rub ri ken ”Vem är ägare till täkt?” 
på sidan 1. 

Har någon annan person, t.ex. en förvaltare, anmälts 
som mottagare, skickas blanketter även till denne.

R  Här fi nns uppgifter om den tax e rings en het som 
 de kla ra tio nen avser. En taxeringsenhet omfattar den 
egen dom som taxeras till sam mans. Den kan bestå av 
en eller fl era fastigheter eller delar av fastigheter. 

Kontrollera uppgifterna. Är någon uppgift fel ak tig, stryk 
då över den och skriv den rik ti ga uppgiften ovan för.

Specifi kation används till exempel när en fastighet är 
upp de lad i fl era tax e rings en he ter. Specifi kationen talar 
då om  vilken del av fastigheten som taxeringsenheten 
avser.

Under typ av taxeringsenhet beskrivs taxeringsenheten 
dels med en kod, dels i klartext.

T  När en taxeringsenhet består av fl era fastigheter 
specifi ceras dessa på en särskild bilaga till deklarations-
blanketten. 

Produktionskostnadsberäknad industri 
På sidan 2 i blanketten deklareras byggnader som ska 
produktionskostnadsberäknas. Information om hur 
det går till fi nns i broschyren ”Industri” (SKV 381) på 

 sidorna 8–9. Broschyrerna ”Industri” (SKV 381) och 
”Industri – Beräkningsbilaga" (SKV 387) får du sam-
tidigt med denna broschyr .



Väntetid Brytningstid

Ja Nej

Brytning pågår Antal år innan brytningen beräknas påbörjas Antal år som brytningen beräknas pågå

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fler år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fler år

Material
Material enligt senaste fastighetstaxeringsbeslutet

Stämmer inte detta ange nuvarande uttag

T
Taxeringsår

Taxeringsenhetsnummer Kommun

Areal, m2

Identifikation
Beteckning

Församling

Specifikation eller adress

Ägare
Person-/Organisationsnummer

Andel i fastigheten

Blanketten ska lämnas till

Telefon

Industrienhet - Täktmark

Typ av taxeringsenhet

Obs! Läs först deklarationsbroschyren.
Senaste inlämningsdatum

Spara en blankett som kopia.

Postadress

Tillstånd m.m.
Giltighetstid fr.o.m. - t.o.m.

Äldre, ej tillståndspliktig täkt

Beräknat årligt uttag
m3  fast mått
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Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 3006
839 86 Östersund
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Kom ihåg att skriva under 
blanketten på sidan 2.



SKV 382 utgåva 4. Utgiven i september 2006.

Fastighetstaxeringssystemet består av tre olika delar: 
allmän fast ig hets tax e ring, förenklad fastighetstaxering 
och särskild fast ig hets tax e ring.

Allmän fastighetstaxering sker vart sjätte år efter ett 
rullande  schema. Vid en allmän fastighetstaxering görs 
en ny vär der ing av samtliga fastigheter. Beslut fattas om 
fastighetens skat te plikts för hål l an den och indelning i 
taxeringsenheter. Samtidigt be stäms också typ av taxe-
ringsenhet och ett taxeringsvärde för taxeringsenheten. 
Taxeringsvärdet ska i princip motsvara 75 procent av 
marknadsvärdet två år före det år allmän fast ig hets -
tax e ring  ge nom förs.

Allmänt om fastighetstaxering

Den 1 januari 2007 
avgör taxeringen
De uppgifter som du lämnar i blanketten ska avse de för-
 hål lan de n som gäller när du lämnar in den. Taxeringen 
grundar sig sedan på de förhållanden som råder den 
1 januari 2007 (beskaffenhetstidpunkten). Om du under 
tiden där emellan gör några ändringar på fas tigheten 
 eller säljer den måste du därför meddela Skatteverket 
detta.

Viktigt när du fyller i blanketten
På deklarationsblanketten förtrycks de upp gif ter Skatte-
verket har om fastigheten. Rätta even tu el la fel och läm-
na uppgift om sådant som inte är förtryckt.

Resultat av taxeringen
Senast den 30 juni 2007 sänder Skatteverket ut en 
 un der rät tel se om  beslutet.

Har du frågor?
Behöver du ytterligare upp lysning ar kan du vända dig 
till Skatteverket, 0771-567 567.

Vill du veta mer om taxeringsregler och vär de rings-
 mo del ler återfi nns dessa i ”Handledning för fastighets-
taxering 2007 – Taxeringsregler” (SKV 312). Boken kan 
köpas via Fritzes Kundservice, tfn 08-690 91 90 eller i 
bokhandeln. Den fi nns även på www.skatteverket.se. 

Förenklad fastighetstaxering sker mitt emellan två 
 all männa fas tighetstaxeringar för kategorierna småhus, 
lantbruk och hyreshus.

Särskild fastighetstaxering sker varje år. En sådan 
taxering ska bara göras när något särskilt har hänt med 
fast ig he ten. Naturligtvis behövs ingen särskild fastig-
hetstaxering om fastigheten samma år är  föremål för 
 allmän fast ig hets tax e ring.   

Fortsättning från första sidan!


