
Du deklarerar!

Täkt i industri

Särskild 
fastighetstaxering
Särskild fastighetstaxering innebär 
en värdering av fast ig he ter som har 
förändrats eller nybildats sedan den 
förra fastighetstaxeringen. Se även 
sista sidan i den här broschyren.

Det nya taxeringsvärdet
Taxeringsvärdet räknas ut med 
 ledning av upp gif ter na i fastighets-
de kla ra tio nen samt de områdesbe-
skrivningar och vär deta bel ler som 
gällde vid den all män na fast ig hets -
tax e ring en 2007. Beslut om det nya 
taxeringsvärdet skickas ut senast 
den 30 juni och gäller fr.o.m. den 
1 januari samma år.

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. Dessa 
byggnader ska deklareras på 
 samma blankett som täktmarken.

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

Vem ska deklarera 
vid särskild fastig-
hetstaxering?
Du är skyldig att deklarera om du 
fått ett föreläggande om det. Av 
 föreläggandet fram går an ledning en, 
t.ex. att du har fått byggnadslov. 

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 hos Skatteverket, 
telefon 0771-567 567.

När och var ska 
 de kla ra tio nen lämnas?
Fastighetsdeklarationen lämnas 
inom den tid som särskilt anges i 
 föreläggandet. Den ska skickas in 
till Skatteverkets inläsningscentral, 
Enhet 3006, 839 86 Östersund el ler 
till den som har utfärdat föreläggan-
det om att deklarera.

Förseningsavgift
Om en särskild fastighetsdeklara-
tion inte lämnas inom fö re skri ven 
tid, eller om den har så brist fäl ligt 
innehåll att ingen fastig hetstaxering 
kan grundas på den, tas en förse-
nings avgift på 500 kr ut.

Om inte någon deklaration lämnas 
trots ett förnyat föreläggande höjs 
förseningsavgiften till 2 000 kr.

Den 1 januari 
avgör taxeringen
De uppgifter som lämnas i deklara-
tionen ska avse för hål lan de na vid 
det senaste årsskiftet.

Viktigt när du fyller i 
blanketten
På deklarationsblanketten för-
trycks de upp gif ter Skatteverket 
har om fastigheten. Rätta even tu el la 
fel och lämna uppgift om sådant 
som inte är förtryckt.

Resultat av taxeringen
Senast den 30 juni sänder Skatte-
verket ut ett grundbeslut om den 
särskilda fastighetstaxeringen.

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

Vill du veta mer om taxeringsregler 
och vär de rings  mo del ler så fi 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 
som pdf-fi l på www.skatteverket.se. 
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taxering 

2008–2012



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 fastighetstax e rings året 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 fastig-
hetstaxeringsårets ingång. Pågår däremot ingen bryt-
 ning räknas brytningstiden från vän te tid ens slut till den 
tidpunkt 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 392) på 

 sidorna 8–9. Broschyrerna ”Industri” (SKV 392) och 
”Industri – Beräkningsbilaga" (SKV 387) kan du få hos 
Skatteverket eller hämta på www.skatteverket.se.



Väntetid Brytningstid
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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
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Taxeringsenhet
Beteckning

Församling

Specifikation eller adress

Ägare
Person-/Organisationsnummer

Andel i fastigheten

Blanketten ska lämnas till

Skatteverket, växeln

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.
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Kom ihåg att skriva under 
blanketten på sidan 2.



SKV 390 utgåva 10. Utgiven i februari 2008.

Fastighetstaxering genomförs av 
Skatteverket på tre olika sätt.

Allmän fastighetstaxering sker 
vart sjätte år för varje fastighetstyp. 
Då görs en ny värdering av samtliga 
fastigheter. Skatteverket delar in 
fastigheterna i taxeringsenheter 
och beslutar om de är skattepliktiga 
eller skattefria. Samtidigt be stäms 
också typ av taxer ingsenhet samt 
ett taxerings värde för taxerings-
enheten. Taxer ingsvärdet ska i prin-
cip motsvara 75 % av marknads-
värdet två år före det år allmän 
fast ig hets  tax e ring ge nom förs.

Förenklad fastighetstaxering 
sker mitt emellan två allmänna fas-
tighetstaxeringar, men bara för fast-
ighetstyperna småhus, lantbruk och 
hyreshus.   

Särskild fastighetstaxering sker 
varje år som en komplettering till 
allmän eller förenklad fastighets-
taxering. Det görs bara när något 
särskilt har hänt med fast ig he ten. 

När ska särskild fastig-
hetstaxering göras?
En ny taxeringsenhet bör bildas 
eller befi ntlig taxeringsenhet 
ombildas

Detta är fallet när
• ny fastighet har bildats eller 

taxeringsenhetens are al har änd-
 rats genom fastighetsbildning

• förhållandena har ändrats så att 
en del av tax e rings en he ten bör 
tax e ras på annat sätt

• ytterligare fastighet(er) eller del 
av fastighet(er) bör ingå i tax e r-
ings en he ten. 

Byte av typ av taxeringsenhet  
En förändring av fastigheten, eller 
fastighetens användning, kan med-
föra att typen av taxeringsenhet bör 
ändras. 

Om fastighetstaxering
De olika typer av taxeringsenhet 
som fi nns är lantbruk, småhus, 
hyreshus, industri, elproduktions-
enhet och specialenhet.

Ändring av skatteplikten
En skattepliktig taxeringsenhet bör 
över föras till skattefri, eller omvänt, 
på grund av förändrad användning 
eller ändrade ägarförhållanden. 
Skattefri är den taxeringsenhet 
som används för vissa allmännyttiga 
ändamål (specialenhet) eller tillhör 
vissa institutioner.  

Ändrad beskaffenhet
Taxeringsenhetens värde har ökat 
eller minskat på grund av änd ring i 
fastighetens fysiska beskaffenhet. 
I detta fall ska särskild fastighets-
taxering ske bara om 
• taxeringsvärdet bör ändras med 

minst en femtedel, dock minst 
25 000 kr

• kostnader på minst en miljon kr 
har lagts ned på taxeringsenheten, 
eller 

• taxeringsenheten är en småhus-
enhet (typkoden börjar med 2) 
och taxeringsvärdet bör ändras 
med minst 100 000 kr.

Nybyggnation eller rivning 
av byggnad m.m. 
Om nybyggnad har skett på en 
tidigare obebyggd taxeringsenhet 
ska alltid en särskild fastighets-
taxering göras. 

Detsamma gäller om bebyggelsen 
på en  taxeringsenhet har rivits, 
brun nit ned eller förts bort.

Ändrat värde av annat skäl
En taxeringsenhet kan ändras av 
 andra skäl. Exempelvis kan fastig-
hetsägaren ha betalat avgift för 
 anslutning till allmän va- eller fjärr-
värmeanläggning eller för gatukost-
nader. Det kan också vara ett myn-

dighetsbeslut som rör fastigheten 
som har påverkat fastighetens värde. 
I dessa fall ska särskild fastighets-
taxering ske bara om taxerings-
värdet bör ändras med minst en 
femtedel, dock minst 25 000 kr. 

Om taxeringsvärdet bör ändras 
med mindre än 100 000 kr får sär-
skild fastighetstaxering ske bara 
om  fastighetsägaren begär det.
 
Yttre miljöpåverkan
Taxeringsenhetens värde har 
 förändrats genom påverkan på 
den fysiska miljön. I detta fall ska 
särskild fastighetstaxering ske bara 
om taxeringsvärdet bör ändras med 
minst en femtedel, dock minst 
25 000 kr. 

Nedläggning av rörelse
Taxeringsenhetens värde har min-
skat på grund av att förvärvsverk-
samhet som bedrivits på taxerings-
enheten har lagts ned. I detta fall 
ska särskild fastighetstaxering ske 
bara om fastighetsägaren begär det 
och taxeringsvärdet bör sänkas 
med minst hälften. 

Vad händer sedan?
Skatteverket fattar ett grundbeslut 
om fastighetstaxeringen och skickar 
ut det senast den 30 juni. Beslutet 
kan om prö vas av Skatte verket inom 
en femårsperiod efter en skriftlig 
be gä ran av fast ig hets  ä ga ren. 

En begäran om omprövning bör 
 fi nnas hos skattekontoret senast 
 under september månad taxerings-
året, för att Skatteverket ska kunna 
ta hänsyn till en eventuell ändring 
av taxeringsvärdet vid beräkning 
av fastighetsskatt eller fastighets-
avgift. 

Är du fortfarande inte nöjd med 
 be slu tet kan du över kla ga det till 
länsrätten. 


