TAXA FRÅN 2016-01-01
FÖR
GNOSJÖ KOMMUN

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-26, § 189

KOMMUNGEMENSAMT

Gnosjö kommuns taxebilaga

KOMMUNGEMENSAMT
Utskrifter ur kommunens system
Utdrag ur diariet-, ekonomi och personalsystemen oavsett format och per sida
Avgifter under 50 kronor tas ej ut.

2016
Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

2,80

3,50

2,40

3,00

Kopiering för enskilda och företag
Enkelsidig A4, svartvit
Enkelsidig A4, färg
Dubbelsidig A4, svartvit
Dubbelsidig A4, färg
Enkelsidig A3, svartvit
Enkelsidig A3, färg
Dubbelsidig A3, svartvit
Dubbelsidig A3, färg
A2
A1
A0
Vid färgat papper tillkommer merkostnad

2,40
3,20
4,80
5,60
4,80
5,60
9,60
10,40
40,00
60,00
110,40

3,00
4,00
6,00
7,00
6,00
7,00
12,00
13,00
50,00
75,00
138,00

2,40
3,20
4,80
5,60
4,80
5,60
9,60
10,40
40,00
60,00
110,40

3,00
4,00
6,00
7,00
6,00
7,00
12,00
13,00
50,00
75,00
138,00

Kopiering för föreningar
Enkelsidig A4, svartvit
Enkelsidig A4, färg
Dubbelsidig A4, svartvit
Dubbelsidig A4, färg
Enkelsidig A3, svartvit
Enkelsidig A3, färg
Dubbelsidig A3, svartvit
Dubbelsidig A3, färg
Vid färgat papper tillkommer merkostnad

0,80
1,60
1,60
2,40
1,60
2,40
3,20
4,00

1,00
2,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
5,00

0,80
1,60
1,60
2,40
1,60
2,40
3,20
4,00

1,00
2,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
5,00

8,00
8,00

10,00
10,00

8,00
8,00

10,00
10,00
100,00

8,00
24,00

10,00
30,00

1,60
2,40

2,00
3,00

2,40

3,00

2,40

3,00

12,00
20,00

15,00
25,00

12,00
20,00

15,00
25,00

Scanning av dokument/sändning
A4, A3
A2, A1, A0
Fax
Fax inom landet, kr/st
Fax utom lander, kr/st
Utskrifter från datorn
Utskrifter från datorn, kr/sida
Inplastning av dokument
A4
A3
Påminnelseavgifter
Påminnelseavgift på kommunens fakturor
Dröjsmålsränta debiteras enligt lag

60,00

60,00

Lokalhyra GEC
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Gnosjö kommuns taxebilaga
Kontorsplats för avsett rum månad 1-3
Kontorsplats för avsett rum månad 4-12
Kontorsplats för avsett rum månad 13-24
Kontorsplats för avsett rum månad 25-36

2016
1 000,00
2 000,00
3 000,00

1 250,00
2 500,00
3 750,00

1 000,00
2 000,00
3 000,00

1 250,00
2 500,00
3 750,00
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SOCIALUTSKOTTET

Gnosjö kommuns taxebilaga

SOCIALUTSKOTTET

2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGSTAXA
Egenavgift per månad
Maxbelopp för egenavgift vuxna
missbrukare per dag

80,00

80,00*

1 273,00

1 573,00

1 780,00

1 772,00

204,00

204,00

Förbehållsbelopp för ensamstående

5 024,00

5 002,00

Förbehållsbelopp per person för makar

4 246,00

4 226,00

Förbehållsbelopp för ensamstående

5 526,00

5 502,00

Förbehållsbelopp per person för makar

4 671,00

4 649,00

För boende i de särskilda boendeformerna
reduceras förbehållsbeloppet med följande
månadsbelopp:
El
Tv-licens
Säng

200,00
139,00
60,00

200,00
139,00
60,00

Hygienartiklar m.m. kr/mån

200,00

200,00

Avg för korttidsboende,avlastning,växelvård
utgörs av kr/dygn för måltider
samt för omvårdnad max kr/dygn

115,00
59,00

115,00
59,00

Föräldrarnas ersättningsskyldighet
Ska i skälig utsträckning bidra till kommunens
kostnader när ett barn under 18 år får vård
utom det egna hemmet
Maxbelopp, högsta underhållstödsbelopp per mån

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA
Tillämpningsanvisningar bilaga 5
SoL
Avgifter inom äldreomsorgen regleras i SoL kap 8
5§.
Särskilda boende
Maxtaxa för vård och omsorg
*Maxtaxan för 2014 är 1776 kr/mån, vilket också har
debiterades till brukarna

Timtaxa för brukarna

Personer under 61 år erhåller 10% förhöjt
förbehållsbelopp.
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2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

Matabonnemang kr/mån

3 450,00

3 500,00

Måltider för särskilda boendena
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag
Belopp per dygn

21,00
48,00
12,00
34,00
115,00

22,00
48,00
12,00
34,00
116,00

Särskilda boende
Undantagsvis kan flyttstäd tillhandahållas till
en faktisk kostnad, kr/timme

485,00

501,01

1 700,00

1 700,00

1 780,00

1 772,00

Försäljning av särskilda boende platser till
Särskilda boende plats per dygn
Hemtjänsten
Maxtaxa för vård och omsorg
*Maxtaxan för 2014 är 1776 kr/mån, vilket också har
debiterades till brukarna

Timtaxa för brukarna
Förbehållsbelopp för ensamstående

204,00
5 024,00

5 002,00

4 246,00

4 226,00

5 526,00

5 502,00

4 671,00

4 649,00

204,00

250,00

58,00

58,03

485,00

501,01

399,00
385,00

400,00
414,00

*Förbehållsbelopp för ensamstående för 2014 är 5012

Förbehållsbelopp per person för makar
*Förbehållsbelopp per person för makar för 2014 är 4235

Personer under 61 år erhåller 10% förhöjt
förbehållsbelopp.
Förbehållsbelopp för ensamstående
*Förbehållsbelopp för ensamstående för 2014 är 5513

Förbehållsbelopp per person för makar
*Förbehållsbelopp per person för makar för 2014 är 4659

Trygghetslarm
Lunch kr/port (avser endast
brukare med biståndsbeslut)
Timtaxa för servicetjänster
Gräsklippning, snöskottning mm kr/timme

65,00

LOV
Timtaxan för LOV-aktörer, hemtjänst samt boendestöd
Omvårdnad
Externa aktörer
Interna aktörer
Service
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Externa aktörer
Interna aktörer

2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

304,00
399,00

318,00
414,00

0,00

0,00

Enstaka besök, ej reg av hemsjukvården
kr/besök

100,00

100,00

Utprovning av hjälpmedel, ej reg av hemsjukvård

150,00

100,00

Hämtning av hjälpmedel

250,00

250,00

Hemsjukvården
Registrerad av hemsjukvården (kr per mån)

Barn och unga upp till 20 år som bor som hos
vårnadshavaren och har hemsjuvårdsinsatser
tas ingen avgift ut.

Rosendal kök
Lunch på Rosendal, Summa exkl moms avser
brukarna. Övriga betalar summa inkl moms
Kuponger 650 kr - 10 luncher
Kaffe samt övrig förtäring på Rosendal
(avser brukare, anhöriga samt personal)
Frukost/Kvällsmat
Läsk/Lättöl
Kaffe
Te/Choklad
Saft
Bulle/kaka
Ostfralla/-smörgås
Skink-/Köttbullesmörgås
Bufféliknande lunch vid storhelger (julafton,
nyårsafton samt påskafton)

58,00

64,96

58,03

65,00

23,00
7,00
6,00
6,00
4,00
4,00/7,00
10,00
18,00

25,76
7,84
6,72
6,72
4,48
4,48/7,84
11,20
20,16

23,00
7,00
6,00
6,00
4,00
4,00/7,00
10,00
18,00

25,76
7,84
6,72
6,72
4,48
4,48/7,84
11,20
20,16

130,00

145,60

116,00

130,00

FUNKTIONSHINDEROMSORGEN
RESOR
Daglig verksamhet resor avgift motsvarande
Länstrafikens månadskort
Familjehem (inkl IFO) resor
Bekostas av den enskilde
Korttidstillsyn för ung >12 år, resor
Resor beviljas efter individuell prövning kr/resa

20,00

20,00

Kortidshem resor med aktivitetsers.
Resa omsorgsbuss eller bil 34kr per mil
dela på antal resande

34,00

34,00
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Högsta avgift kr/mil

2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

17,00

17,00

8,00

8,00

37,00
26,00

37,00
26,00

7,00

Utgår

100,00

100,00

Daglig verksamhet lunch

39,00

39,00

Korttidstillsyn för ung >12 år, måltider
Frukost
Lunch
Mellanmål

13,00
21,00
10,00

13,00
21,00
10,00

115,00

115,00

Kortidshem resor utan aktivitetsers.
Högsta avgift kr/mil
HABILITERINGSERSÄTTNING, Dagverksamhet
Furugläntan samt Läroverksgatan
Ersättning hel dag (6 tim) kr/dag
Ersättning halv dag (3 tim) kr/dag
Vältgatan
Ersättning kr/timme, max 5,5 timme/dag
SERVICETJÄNSTER
Timtaxa för servicetjänster "utegruppen"
Gräsklippning, snöskottning kr / timme / grupp
MÅLTIDER

HYRA OCH MAT
Gruppbostaden och Järnvägsgatan 75, hyra
betalas enligt hyreskontrakt.
Gruppbostaden, Järnvägsgatan 75 samt Vältgatan
Matkostnaden för dem som inte själva lagar mat
tillämpas system med hushållskassa
Kortids/stödfamilj hyra o mat med aktivitetsers.
Ingen hyra, avgift för mat motsvarande
särskilda boendeformerna
Kortids/stödfamilj hyra o mat utan aktivitetsers.
Ingen hyra! Avgift för mat enligt socialstyrelsens
riksnorm för försörjningsstöd.
Elevhem hyra
Hyran motsvarar inackorderingsbidraget,
fastställs av KS
Elevhem mat med aktivitetsers.
Lunch avgifsfri. Andra måltider följer taxan enligt
särskilda boendeformerna.
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2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

Elevhem mat utan aktivitetsers.
Lunch avgifsfri. Måltider motsvarar
socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd.

UTHYRING AV KONFERENSRUM/GRUPPRUM
SAMT SAMLINGSSALEN ROSEDNAL AV
EXTERNA
Konferensrum kr/tim

200,00

250,00

200,00

250,00

Grupprum kr/tim

120,00

150,00

120,00

150,00

Samlingssal Rosendal kr/tillfälle
För brukare inom Äldre- och funktionhinderomsorgen
samt kommunala förvaltningar och lokala föreningar
tas ingen avgift ut.

240,00

300,00

240,00

300,00

5

KULTUR- OCH
UTBILDNINGSUTSKOTTET

2015-10-20

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg skall tillhandahållas enligt skollagen 8, 14
respektive 25 kap. Verksamheten bedrivs i den omfattning det behövs med hänsyn till
vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov på grund av
familjens situation i övrigt.
1.
Förskoleverksamhet:
Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka
Barn 1
Barn 2
T o m 30 timmar
2,25 %
1,5 %
Mer än 30 timmar
3%
2%
Högsta avgift/månad
1.313 kr
875 kr

Barn 3
0,75 %
1%
438 kr

Barn 4
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
0 kr

Barn 3
Avgiftsfritt
0,58 %
0,77 %
337 kr

Barn 4
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
0 kr

Barn 6-12 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Barn 1
Barn 2
Oavsett vistelsetid
2%
1%
Högsta avgift/månad
875 kr
438 kr

Barn 3
1%
438 kr

Barn 4
Avgiftsfritt
0 kr

Lovtaxa. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Barn 1
Barn 2
Oavsett vistelsetid
1%
0,5 %
Högsta avgift/månad
438 kr
219 kr

Barn 3
0,5 %
219 kr

Barn 4
Avgiftsfritt
0 kr

Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka
Barn 1
Barn 2
Allmän förskola (15 tim)*
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
T o m 30 timmar
1,74 %
1,16 %
Mer än 30 timmar
2,32 %
1,55 %
Högsta avgift/månad
1.015 kr
678 kr
*Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.
Skolbarnsomsorg:

Barn 1 (yngsta barnet), 2 och 3 bedöms gemensamt för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem. Fr o m det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift (gäller barn 1--12 år).
2. Avgiften beräknas på placeringstiden samt hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med
hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan
att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är
folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever i ett
homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Inkomst över 43.760
kronor/månad ger f n ej högre avgift.

2015-10-20

3. Avgiften är en fast månadsavgift (abonnemangsavgift) som uttages tolv månader per år.
Avgiften reduceras inte av eventuell frånvaro. Avgiftsbefrielse kan vid längre sjukfrånvaro för
barnet - överstigande 30 dagar i följd - prövas av kultur- och utbildningsutskottet.
4. Barn i förskoleverksamhet 1-5 år med behov av särskilt stöd, som placeras enligt Skollagen
kap 8 § 9, har rätt till avgiftsfri placering upp till 15 timmar per vecka. Om tillsynsbehov över 15
timmar per vecka uppstår, skall avgiften motsvara maxtaxan för 3-5-åringar.
5. Avgift debiteras från och med den dag barnet börjar sin inskolning. Vårdnadshavarnas
uppsägningstid är två månader. Uppsägningstiden för lovplats är fyra månader. Avgift uttages
under uppsägningstiden. Uppsägning skall ske via e-tjänsten.
6. Kultur- och utbildningsutskottet äger rätt att avstänga från fortsatt barnomsorg om avgift inte
erläggs senast en månad efter debitering.
7. Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift och skall anmäla ändrad inkomst och
familjebild så snart denne fått kännedom om ändrade förhållanden. Om inkomstuppgift inte
lämnats debiteras högsta avgift. Kontroll kan göras för att fastställa den avgiftsgrundande
inkomsten. Retroaktiv debitering kan ske upp till ett kalenderår efter kontroll.
8. Om barnen bor växelvis ska vårdnadshavarna ha var sin faktura baserad på respektive
hushålls inkomster. Den sammanlagda avgiften för platsen ska inte överstiga maxtaxan. Bor
barnet växelvis har barnet rätt till placering utifrån respektive vårdnadshavares tillsynsbehov.
9. Allmän förskola, 525 timmar/år, erbjuds fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år.
Verksamheten är avgiftsfri. Om barnets omsorgsbehov i förskola eller annan pedagogisk
omsorg (familjedaghem) överstiger 525 timmar/år, reduceras taxan.
10. Vistelsen i förskoleklass är avgiftsfri. Finns det behov av tillsyn utöver förskoleklassen är
denna avgiftsbelagd enligt taxan för skolbarnsomsorg.
11. Lovplats gäller endast under lov- och kompetensutvecklingsdagar. Abonnemanget för
lovplats är minst fyra månader.
12. När barnets omsorgstid förändras skall barn- och utbildningskontoret underrättas via etjänsten. Anmälan om minskad eller ökad omsorgstid skall ske snarast möjligt. I placeringstiden skall lämnings- och hämtningstid ingå.
13. Förskole- och fritidshemsverksamheten kan stänga en dag per termin för verksamhetsutveckling. Detta medför ingen reducering av avgiften. Eventuell stängning ska meddelas
vårdnadshavarna minst två månader i förväg.
14. Sexåringar som övergår till skolbarnsomsorg debiteras för plats i förskoleverksamhet
t o m 31/7 om inte uppsägning av plats skett tidigare. Avgift för fritidshem debiteras från och
med 1/8. För uppsägning under sommaren gäller att ny placering påbörjas tidigast när skolan
börjar.
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2016
Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

BARNOMSORGSTAXA
Tillämpningsanvisningar bilaga 4
Förskoleverksamhet 1-5år % av bruttoink/månad
max 43 760 kr
Barn 1-2 år
Vistelsetid mer än 30 timmar/vecka
Barn 1
Barn 2
Barn 3

3,00
2,00
1,00

3,00
2,00
1,00

Vistelsetid t.o.m 30 timmar/vecka
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2,25
1,5
0,75

2,25
1,5
0,75

Barn 3-5 år
Vistelsetid mer 30 timmar/vecka
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2,32
1,55
0,77

2,32
1,55
0,77

Vistelsetid t o m 30 timmar/vecka
Barn 1
Barn 2
Barn 3

1,74
1,16
0,58

1,74
1,16
0,58

3-5åringar, allmän förskola

0,00

0,00

Skolbarnsomsorg år 6-12år % av bruttoink/månad
max 43 760 kr
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

Lovplats
Barn 1
Barn 2
Barn 3

1,00
0,50
0,50

1,00
0,50
0,50

Musikskola
UNDERVISNINGSFORM TERMINSAVGIFT
Enskild undervisning 20min/vecka
Enskild undervisning 20min/vecka syskonrabatt
Gruppundervisning 20min/vecka
Gruppundervisning 20min/vecka syskonrabatt
Instrumenthyra

810
610
610
510
300

820
620
620
520
300
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2016
Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

LOKALHYROR
Grundskolorna
Skolsalar och elevuppehållsrum per timma
Bäckaskolans aula per dag

40
430

45
450

Specialsalar kostnad per timma
Bild
Slöjd (textil och trä)
Teknik
Hemkunskap
Data första timman
Data följande timmar
Vävsal

155
155
155
155
370
185
40

160
160
160
160
400
190
45

Matsalar kostnad per dag
Bäckaskolans F-matsal
Bäckaskolans A-matsal
Matsalar Åa, Åv, Hp och Kp

370
370
255

400
400
270

Kök/pentry kostnad per dag
Kök/pentry uthyres för matberedning endast då
anställd personal vid de olika köken kan närvara
Kök
Pentry

155
80

155
80

950
1530
260
160

970
1560
265
165

Datasal 1 timme
Därefter per timme

475
210

485
215

Grupprum 1 timme
Därefter per timme

160
75

165
75

30,00
2,00

30,00
2,00

Lokaler vid Gnosjöandans Kunskapscentrum
Aula upp till 4 timmar
Aula över 4 timmar
Konferensrum 1 timma
Därefter per timme

BIBLIOTEKET
Alla medier utom DVD
Avgift för fjärrlån kr/enhet (modersmål och storstil gratis)

Förseningsavgifter kr/enhet/dag

Förkomna enheter

Ny litteratur enligt aktuellt inköpspris

gäller

gäller
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Äldre litteratur-vuxen
Barn- och ungdom
Tidskrifter-vuxen
Barn- och ungdom

2016
Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

150,00
100,00
40,00
30,00

150,00
100,00
40,00
30,00

gäller

gäller

200,00

200,00

Förseningsavgifter kr/enhet/dag

10,00

10,00

Mediaförsäljning av gallrade enheter
Vuxenmedia (ej dvd och tidskrifter) /st
Vuxenmedia (ej dvd och tidskrifter) /10st
Barn-och ungdomsmedia (ej dvd och tidskrifter) /st
Barn-och ungdomsmedia (ej dvd och tidskrifter) /10 st
Tidskrifter /st
Tidskrifter /10st

9,40
75,20
4,70
37,60
1,88
14,10

Förkomna Av- media ersätts med ny enhet enligt
inköpspris

Äldre än 2 år
DVD/Video

10,00
80,00
5,00
40,00
2,00
15,00

9,40
75,20
4,70
37,60
1,88
14,10

10,00
80,00
5,00
40,00
2,00
15,00

ÖVRIGA AVGIFTER
Förkommet lånekort
Förkommet lånekort ungdom upp till 18 år

20,00
10,00

20,00
10,00

gratis
300,00

gratis
300,00

Uthyrning av Månsidan

Kommunala förvaltningar och lokala föreningar
Privatpersoner, företag, myndigheter
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Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

Justerade taxor = kursiv stil
RENHÅLLNINGSTAXA
SLAMTÖMMNING

Tillämpningar se bilaga 1
ORDINARIE TÖMMNING
0-6m³

652,00

815,00

652,00

815,00

EXTRA TÖMNING SAMT TOALETTVAGNAR
0-6m³

912,00

1 140,00

912,00

1 140,00

AKUT TÖMNING PÅ ORDINARIE ARBETSTID
0-6m³

1 269,00

1 586,00

1 300,00

1 625,00

AKUT TÖMNING PÅ ICKE ORD ARBETSTID
0-6m³

1 881,00

2 351,00

1 881,00

2 351,00

TILLKOMMER BRUNNAR ÖVER 6 M3/M3

110,00

138,00

110,00

138,00

TÖMNING/SANERING - TIMTID BIL + FÖRARE
Per tim exkl deponeringsavgift

750,00

938,00

750,00

938,00

EXTRA SLANGDRAGNING (ÖVER 25 METER)

300,00

375,00

300,00

375,00

SPOLNING AV LEDNINGAR MM EXKL DEPONERING
PER TIM

850,00

1 063,00

870,00

1 063,00

1 150,00

1 438,00

1 175,00

1 438,00

520,00

650,00

540,00

675,00

130 l kärl 12ggr/år (grundavg 566,-)
130 l kärl 26ggr/år (grundavg 566,-)

826,00
1 131,00

1 032,50
1 413,75

826,00
1 131,00

1 032,50
1 413,75

190 l kärl 26ggr/år (grundavg 566,-)
190 l kärl 52ggr/år (grundavg 1 132,-)

1 323,00
2 645,00

1 653,75
3 306,25

1 323,00
2 645,00

1 653,75
3 306,25

370 l kärl 26ggr/år (grundavg 792,-)
370 l kärl 52ggr/år (grundavg 1 585,-)

2 200,00
4 400,00

2 750,00
5 500,00

2 200,00
4 400,00

2 750,00
5 500,00

660 l kärl 26ggr/år (grundavg 1 381;-)
660 l kärl 52ggr/år (grundavg 2 773,-)

4 422,00
8 844,00

5 527,50
11 055,00

4 422,00
8 844,00

5 527,50
11 055,00

AVFALL SOMMARHUS
130 l kärl 10ggr/år (grundavg 283,-)
190 l kärl 10 ggr/år (grundavg 283,-)
370 l kärl 10ggr/år (grundavg 566,-)

719,00
783,00
1 257,00

898,75
978,75
1 571,25

719,00
783,00
1 257,00

898,75
978,75
1 571,25

LATRIN KOSTNAD/TÖMNING

260,00

325,00

280,00

350,00

GRUNDAVGIFT

566,00

707,50

566,00

707,50

GRUNDAVGIFT SOMMARHUS

283,00

353,75

283,00

353,75

HÄMTNING GROVAVFALL

300,00

375,00

300,00

375,00

FETTAVSKILJARE ORDINARIE TÖMN EFTER
BUDNING PÅ ORDINARIE ARBETSTID
DESTRUKTIONSKOSTNAD/M3 FETT

HUSHÅLLSAVFALL
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Gnosjö kommuns taxebilaga

TEKNIK- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN

2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

INDUSTRIAVFALL
Deponiavgift/ton (restavfall ej brännb)
Sorterat avfall/ton
Träavfall/ton
Elprodukter/kg
Gips/ton

2 225,00
1 280,00
350,00
11,00
1 400,00

2 781,25
1 600,00
437,50
13,75
1 750,00

2 225,00
1 280,00
350,00
11,00
1 400,00

2 781,25
1 600,00
437,50
13,75
1 750,00

2 250,00
1 000,00
500,00
650,00
325,00

2 812,50
1 250,00
625,00
812,50
406,25

2 250,00
1 000,00
500,00
650,00
325,00
400,00

2 812,50
1 250,00
625,00
812,50
406,25
500,00

MBK
DIGITALA KARTOR
Grundkarta (ajourförd) /ha
Primärkarta (ajourförd) upp till 15 ha per ha
Primärkarta (ajourförd)16 ha och däröver per ha
Utan höjdkurvor upp till 15 ha per ha
16 ha och däröver per ha
Upp till 0,4 ha
Mindre digitala kartor, t.ex. villatomt

100,00

125,00 Utgår

ANALOGA KARTOR
Primärkarta (ej ajourförd)/ha
Skala 1:500
Skala 1:1000
Skala 1:2000
Skala 1:4000
Skala 1:10000
Skala 1:15000

500,00
200,00
125,00
50,00
10,00
5,00

625,00
250,00
156,25
62,50
12,50
6,25

500,00
200,00
125,00
50,00
10,00
5,00

625,00
250,00
156,25
62,50
12,50
6,25

KOPIERING ANALOGA KARTOR

Från och med 2016 finns dessa taxor och avgifter under kommungemensamma taxor
Papperskopior kr/st
A3
A2
A1
A0
Plastkopior kr/st
A3
A2
A1
A0

20,00
40,00
60,00
110,00

25,00
50,00
75,00
137,50

70,00
140,00
220,00
310,00

87,50
175,00
275,00
387,50

ADRESSKARTOR
Gnosjö
Hillerstorp
Övriga orter

120,00
100,00
50,00

150,00
125,00
62,50

120,00
100,00
50,00

150,00
125,00
62,50

Timtaxa uppdrag kr/tim inkl mätarutrustning

750,00

937,50

800,00

1000,00

20 000,00

91,00
125,00
150,00
65,00
16,00
16 000,00

20 000,00

MARKPRISER
Småhus kr/m²
Gnosjö och Hillerstorp
Nya Österskogsområdet
Vinkåsen
Övriga delar av kommunen
Småhustomter,ytan utöver 1 000m2
Avstyckningskostnad
Industrier kr/m²
Lids västra industriområde
Lids östra industriområde

91,00
125,00
150,00
65,00
16,00
16 000,00

71,00
93,00

71,00
93,00
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Gnosjö kommuns taxebilaga

TEKNIK- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Övriga planerade områden
Övriga områden

2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

93,00
39,00

93,00
39,00

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA
Tillämpningar se bilaga 2

ANSLUTNINGSAVGIFTER
Bostäder
A: En avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
för vatten, spill- och dagvattenavlopp
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkt för vatten, spill- och
dagvattenavlopp
D: En avgift per lägenhet
Tillsammans

29 015,00

36 268,75

29 015,00

36 268,75

43 254,00
9 042,00
81 311,00

54 067,50
11 302,50
101 638,75

43 254,00
9 042,00
81 311,00

54 067,50
11 302,50
101 638,75

29 015,00

36 268,75

29 015,00

36 268,75

50 240,00
79 255,00

62 800,00
99 068,75

50 240,00
79 255,00

62 800,00
99 068,75

24,15

30,19

24,15

30,19

1 300,00
18,60

1 625,00
23,25

1 600,00
18,60

2 000,00
23,25

1 625,00
23,25

2 031,25
29,06

2 000,00
23,25

2 500,00
29,06

Annan Fastighet
A: En avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
för vatten, spill- och dagvattenavlopp
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkt för vatten, spill- och
dagvattenavlopp
Tillsammans
C:Avgift per m² tomtyta

BRUKNINGSAVGIFTER
Bostäder
En grundavg per år
3
En rörligt avgift per m

Annan fastighet
En grundavg per år
3
En rörligt avgift per m
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TEKNIK- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN

2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer.

TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL
ALLMÄN TAXA KR/TIM

Sporthall
Mån - Tor 17 - 20
Övrig tid

150,00
100,00

150,00
100,00

80,00
60,00

80,00
60,00

FÖRENINGSTAXA KR/TIM

Sporthall
Mån - Tor 17-20
Övrig tid
Entrébelagt arrangemang 30% av bruttoint,
dock minim

200,00

Gemensam GGVV taxa / timme

100,00

100,00

88,00
62,00

90,00
60,00

60,00
40,00

60,00
40,00

300,00
600,00

300,00
600,00

60,00
60,00

60,00
60,00

300,00
1000,00

300,00
1000,00

15,00

15,00

60,00

60,00

Utgår

ÖVRIGA SPORT-/GYMNASTIKHALLAR
ALLMÄN TAXA KR/TIM

Sporthall
Mån - Tor 17 - 20
Övrig tid
FÖRENINGSTAXA KR/TIM

Sporthall
Mån - Tor 17-20
Övrig tid
KONFERENSRUM
ALLMÄN TAXA KR/GÅNG

Halv dag max 4 tim
Över 4 timmar
FÖRENINGSTAXA KR/GÅNG

Halv dag max 4 tim
Över 4 timmar
Anm. Vid tid utanför personalens ordinarie
arbetstid debiteras även lönekostnader enl
självkostnad

BADAVDELNING
ALLMÄN TAXA KR/TIM

Simhall exkl bevakning
Simhall inkl. bevakning
FÖRENINGSTAXA KR/TIM/BANA

Simhall
FÖRENINGSTAXA KR/TIM

Simhall
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TEKNIK- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
BADAVGIFTER
Herr/Dam
Ungdom upp till 19 år, förskolebad och pensionärer
10 - kort vuxna
10 - kort ungdom upp till 19 år och pensionärer
Årskort, vuxna
Årskort, ungdom upp till 19 år och pensionärer
Familjekort
Familjedagkort
Barn under 7 år i målsmans sällskap
Simlektioner, vuxna
Simlektioner, barn
Gruppbad (min 10st) vuxna
Gruppbad (min 10st) ungdom upp till 19 år
Deltagande i sommarsimskola
Babysim
TILLÄGGSAVGIFTER/UTHYRNING
Solarium UVA kr/5 minuter
Rabattkort 10 ggr
Massagesäng
Rabattkort 10 ggr
PSO per/gång
Badlakan
Handduk (extra)
Badbyxor/baddräkt
Bordtennisracket
Anm. Återställs inte förhyrd utrustning i helt
skick debiteras enl själkostnader

2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

40,00
20,00
360,00
180,00
1000,00
500,00
1600,00
100,00
gratis
800,00
400,00
36,00
18,00
175,00
560,00

16,00
144,00
20,00
180,00
4,00
16,00
8,00
16,00
8,00

LÄGERAVGIFTER
Töllstorpshallen oberoende av verksamhet enligt
offert 140% av nettokostnad

700,00

40,00
20,00
360,00
180,00
1000,00
500,00
1600,00
100,00
gratis
800,00
400,00
36,00
18,00
175,00
560,00

700,00

20,00
180,00
25,00
225,00
5,00
20,00
10,00
20,00
10,00

16,00
144,00
20,00
180,00
4,00
16,00
8,00
16,00
8,00

20,00
180,00
25,00
225,00
5,00
20,00
10,00
20,00
10,00

gäller

gäller

MATSAL TÖLLSTORP
ALLMÄN TAXA KR/GÅNG

Matsal (måndag-torsdag)
Matsal (fredag-söndag)

600,00
900,00

600,00
900,00

300,00
900,00
gäller

300,00
900,00
gäller

gäller

gäller

FÖRENINGSTAXA KR/GÅNG

Matsal (måndag-torsdag)
Matsal (fredag-söndag)
Vid förhyrning av matsalen i Töllstorp ska hyresgästen städa lokalerna och diska använt porslin
(städning gäller vid uthyrning fre-sön) I annat fall
debiteras en avgift på 300kr/gång
Lilla delen av verandan har samma taxa som
konferensrum
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2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

FRISKOTEKET
Årskort
Alt. Autogiro kr/mån
6 månadskort alternativ 1jan-30 juni, 1 juli-31 dec
Årskort
Ungdom upp till 19 år och pensionärer
Endagarskort (enbart då cafeterian är öppen,
utbildning ingår ej)
10-kort
Ungdom upp till 19 år och pensionärer
6 månadskort alternativ 1jan-30 juni, 1 juli-31 dec
Månadskort

1500,00
150,00
900,00

1500,00
150,00
900,00

1000,00
60,00

1000,00
80,00

500,00

utgår

700,00

700,00
300,00

2200,00
220,00
1100,00

2200,00
220,00
1100,00

1300,00

1300,00

800

800

1500,00
60,00
500,00
1000,00

1500,00
70,00
500,00
1000,00

3000,00
2000,00
1875,00
1250,00

3000,00
2000,00
1875,00
1250,00

40,00
40,00
40,00
100,00

40,00
40,00
40,00
100,00

200,00
750,00

200,00
750,00

1850,00

1850,00

B-PLAN
B-plan (inkl.omklädning) kr/tim

200,00

200,00

7-MANNAPLAN GRÄS

120,00

120,00

FRISKOTEK/BAD/ALT GR.TRÄN, TVÅKOMBIKORT
Årskort
Alt.Autogiro kr/mån
6 månadskort alternativ 1jan-30 juni, 1 juli-31 dec
Årskort
Ungdom upp till 19 år och pensionärer
6 månadskort ungdom upp till 19 år och pensionärer
alternativ 1jan-30 juni, 1 jul-31 dec
Gruppträning Töllstorp
Årskort vuxen
Singelkort
10-kort
Årskort pensionär, ungdom upp till 19 år

Allkort (bad/friskotek/gruppträning)
Årskort vuxen
6-månadskort (januari-juni, juli-december)
Årskort pensionär, ungdom upp till 19 år
6-månadskort (januari-juni, juli-december)
pensionär,ungdom upp till 19 år

FRISKVÅRDSCENTRAL
test på japansk våg kr/gång
konditionstest kr/gång
hälsoprofilbedömning kr/gång
Paketpris

BOLL/IDROTTSPLANER
ALLMÄN TAXA
A-PLAN

A-plan (inkl. omklädning) kr/tim
Entrébelagt arrangemang 15% av bruttoint min
kr/match
Entrébelagt arrangemang 15% av bruttoint max
kr/match
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2016

Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa Fastställd taxa
2015 exkl moms 2015 inkl moms 2016 exkl moms 2016 inkl moms

FÖRENINGSTAXA
A-PLAN

A-plan (inkl. omklädning) kr/tim
Entrébelagt arrangemang 15% av bruttoint min
kr/match
Entrébelagt arrangemang 15% av bruttoint max
kr/match

60,00
750,00

60,00
750,00

1850,00

1850,00

B-PLAN
B-plan (inkl.omklädning) kr/tim

60,00

60,00

7-MANNAPLAN GRÄS

40,00

40,00

250,00
60,00

250,00
60,00

600,00
300,00

600,00
300,00

KONSTGRÄSPLAN, FÖRENINGAR INOM KOMMUNEN
Vinter 15/10 - 15/4, per timme
Sommar 16/4 - 14/10, per timme
Taxan för konstgräsplan justeras med KPI juli 2013 bas
KONSTGRÄSPLAN, ÖVRIGA (inkl GGVV-kommunerna)
Vinter 15/10 - 15/4, per timme
Sommar 16/4 - 14/10, per timme
Taxan för konstgräsplan justeras med KPI juli 2013 bas

KOPIERING
Från och med 2016 finns dessa taxor och avgifter under kommungemensamma taxor
ALLMÄN TAXA KR/SIDA
A4 enkel, svartvitt
A4 enkel, färg
A4 dubbelsidig, svartvitt
A4 dubbelsidig, färg
A3 enkel, svartvitt
A3 enkel, färg
A3 dubbelsidig, svartvitt
A3 dubbelsidig, färg
Vid färgat papper tillkommer merkostnad

2,40
3,20
4,80
5,60
4,80
5,60
9,60
10,40

3,00
4,00
6,00
7,00
6,00
7,00
12,00
13,00

0,80
1,60
1,60
2,40
1,60
2,40
3,20
4,00

1,00
2,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
5,00

A4 0.125mm
A3 0.125mm
83x113x0.125mm

12,00
20,00
4,00

15,00
25,00
5,00

Fax inom landet kr/st
Fax utom landet kr/st
Utskrifter från datorn kr/sida

8,00
24,00
2,40

10,00
30,00
3,00

FÖRENING TAXA KR/SIDA

A4 enkel, svartvitt
A4 enkel, färg
A4 dubbelsidig, svartvitt
A4 dubbelsidig, färg
A3 enkel, svartvitt
A3 enkel, färg
A3 dubbelsidig, svartvitt
A3 dubbelsidig, färg
Vid färgat papper tillkommer merkostnad

INPLASTNING

Taxorna vid Töllstorpshallen vänder sig till idrottsutövning vilket ej momspliktigt
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TAXA
för Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 2015-12-17.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen i Gnosjö
kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Gnosjö kommun, Ekonomiavdelningen, 335 80
Gnosjö.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Gnosjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostads-fastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Sjukvård
Utbildning

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.

1

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, där begreppet lägenhet inte är
tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Vakant
4.4 Vakant
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

2

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
(avgift för att anlägga servisledningar)

om 29 015:00
kronor

om 36 268:75
kronor

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df, (avgift för den nytta fastigheten
har av att få tillgång till va)

om 43 254:00
kronor

om 54 067:50
kronor

om 9 042:00
kronor

om 11 302:50
kronor

om 7 209:00
kronor

om 9 011:25
kronor

c)

Vakant

d)

en avgift per lägenhet

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 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 inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Vakant
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6

Vakant

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
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5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 29 015:00
kronor

om 36 268:75
kronor

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df (grundavgift)

om 50 240:00
kronor

om 62 800:00
kronor

en avgift per m2 tomtyta
om 24:15 kronor om 30:18 kronor

d)*

en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 7 209:00
kronor

om 9 011:25
kronor

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
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6.7

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

6.8

Tomtyta för större fastigheter reduceras enligt nedanstående tabell.
Tomtyta
Delen 7 001 – 10 000 m2
Delen 10 001 -

§7
7.1

Reduktion, %
25
40

För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsättning
FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

-

6.1 c)

70%

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

Grundavgift för Df, om
FP för Df inte upprättats

5.1 e)

100%

6.1 d)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 d)

Annan fastighet

-

6.1 c)

100%

-

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
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Avgifter i övrigt:
V

S

5.1 b)

30%

50%

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100%

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

Avgift per uppsättning FP

Df

Tomtyteavgift

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§ 9 Vakant
§ 10 Vakant
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
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12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms
om 2 000 kronor

a)

en fast avgift per år

om 1 600kronor

b)

en avgift per m3 levererat vatten

om 18:60 kronor om 23:25 kronor

c)

Vakant

d)

Vakant

För bebyggd annan fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms
om 2 500kronor

a)

en fast avgift per år

om 2 000 kronor

b)

en avgift per m3 levererat vatten

om 23:25 kronor om 29:06 kronor

c)

Vakant

d)

Vakant

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Fast avgift

14.1 a)

50%

45%

5%

Avgift per m3

14.1 b)

50%

50%

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 60 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 60 m3 per lägenhet.
8

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.
Följande rutiner tillämpas vid debitering av vattenavgift vid onormal förbrukning som har
orsakats av fel i fastigheten:
- Nedsättning av avgift skall ske om överförbrukningen är större än normalförbrukningen
och uppgår till minst 100 m3/år.
-

Avgift för överförbrukningen i förhållande till normalförbrukningen nedsättes med 50 %.

- Om överförbrukningen inte tillförts spillavloppsnätet avräknas detta enligt
brukningsavgift för spillvattenavlopp.
-

Avgift för dagvattenavlopp skall beräknas efter fastighetens normalförbrukning.

-

Normalförbrukningen framräknas som fastighetens normalförbrukning under den
föregående treårsperioden.

-

Avgift för överförbrukningen uttages för högst 5 ggr normalförbrukningen.

- Om fastigheten underlåter att åtgärda fel i fastigheten debiteras vattenavgift enligt taxa
året efter det att reducering har erhållits.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b).
§ 15 Vakant.

§ 16
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Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
§ 17 Vakant
§ 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:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

500:00 kr

625:00 kr

Uppsättning av vattenmätare

500:00 kr

625:00 kr

Avstängning av vattentillförsel

500:00 kr

625:00 kr

Påsläpp av vattentillförsel

750:00 kr

937:50 kr

Undersökning av vattenmätare

500:00 kr

625:00 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

500:00 kr

625:00 kr

Förgäves besök

500:00 kr

625:00 kr

Påminnelseavgift

60:00 kr

60:00 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–16 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
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§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial
eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller
annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
TAXANS INFÖRANDE
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna
vattentjänster.
2014-10-02
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

Avgifterna gäller från och med 2013-01-01. Avgifterna
uppräknas 1 januari varje år med prisbasbelopp för oktober
månad föregående år som basmånad. I händelse av ett
J:\MB\
negativt index görs ingen justering.
Styrandedokument\
Tillämpningsanvisningar till taxa för Samhällsbyggnadsnämnden
(se bifogat pdfdokument)
Timtaxa (miljö- och hälsoskydd)
Timtaxa (livsmedel)
Timtaxa (Plan och bygg)
Timtaxa (Serveringstillstånd)

Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2013,
850gäller fr o m
850
20130101.pdf

850
850

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2015\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2015,
850
gäller fr o m
850
20150101.pdf

850
850

BILAGA 1 (Tabell 1-3) Miljötaxan
SKYDD AV NATUREN

Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller
2 x Timtaxa
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter
för natur- och kultur-reservat eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från
2 x Timtaxa
föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne,
djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller
åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 2 x Timtaxa
miljöbalken

2 x Timtaxa

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djuroch växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller
allemansrätten

Timtaxa

Timtaxa

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp
till mark eller vatten
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad
kommunen föreskrivit

3 x Timtaxa
5 x Timtaxa

3 x Timtaxa
5 x Timtaxa

5 x Timtaxa

5 x Timtaxa

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt
punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid
samma tillfälle
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

6 x Timtaxa

6 x Timtaxa

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

VERKSAMHETER M.M.
MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
enligt vad kommunen föreskrivit avseende:
1. Bergvärmepump
2. Övriga anläggningar

2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

7 x Timtaxa

7 x Timtaxa

J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2013,
2 x gäller
Timtaxa
fr o m
2 x20130101.pdf
Timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa
1 x Timtaxa

Timtaxa
1 x Timtaxa

Fastställd taxa
2016 inkl moms

Anmälan
Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(2013:215),
tas ut med belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamhet enligt
taxebilaga 2 och 4 enligt riskkolumn 0.
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § för-ordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning av anmälan avseende inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
avseende:
1. Bergvärmepump
2. Övriga anläggningar

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet
enligt miljöprövningsförordningen 2013:251 för
för vilken tillståndseller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § samt
U-objekt med fast avgift (enligt tillämpningsanvisningar)
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter
som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljö-balken
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt
LANTBRUK
Lantbruk < 30 djurenheter
Nedgrävning av död häst
(anvisning och godkännande av plats)

2
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan om avhjälpande
åtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde,
grundvatten eller byggnad eller en anläggning
enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken
med anledning av underrättelse om
påträffad förorening som kan innebära skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken
med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare om överhängande fara
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig
miljöskada uppstått

2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

Timtaxa
J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
Timtaxa
hetsområde 2013,
gäller fr o m
20130101.pdf

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

1. Lidssjöbotten
2. Metallhydroxidslam i Lid
3. Nedlagd soptipp Gnosjö
4. Nedlagd soptipp Hillerstorp (Pulkabacken)
5. Nedlagd soptipp Kulltorp

4 x Timtaxa
4 x Timtaxa
4 x Timtaxa
4 x Timtaxa
4 x Timtaxa

4 x Timtaxa
4 x Timtaxa
4 x Timtaxa
4 x Timtaxa
4 x Timtaxa

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga
miljöskador enligt 10 kap. miljöbal-ken

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa
1,5 x Timtaxa
1,5 x Timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa
1,5 x Timtaxa
1,5 x Timtaxa

Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och vattenområden,
grundvatten, byggnader eller anläggningar
samt allvarliga miljöskador:

VATTENVERKSAMHET

Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
9 kap. 10 § miljöbalken

Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt
enligt vad kommu-nen föreskrivit med stöd av
9 kap. 10 § miljöbalken
ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
31 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm som inte avses i 4
4. Giftig orm
Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordning-

3
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
en (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Naturlig gödsel, slam

2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

2 x Timtaxa
J:\MB\

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

2 x Timtaxa

Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
Timtaxa
hetsområde 2013,
Timtaxa
gäller fr o m
1,520130101.pdf
x Timtaxa

Timtaxa
Timtaxa
1,5 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump
med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd

1,5 x Timtaxa

1,5 x Timtaxa

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt
gödsel, slam och annan orenlighet inom område
med detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet
och hälsoskydd

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags
toalett än vattento-alett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förord-ningen(1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett
2. Latrinkompost
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa
Timtaxa

Timtaxa
Timtaxa

Anlägga gödselstad

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

4 x Timtaxa
3 x Timtaxa
2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

4 x Timtaxa
3 x Timtaxa
2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett
2. Latrinkompost
Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump
med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser
enligt lokala föreskrifter för människors hälsa

Fastställd taxa
2016 inkl moms

Anmälan

Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner
Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning,
akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten
eller som annars an-vänds av många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet
* Skola med mer än 400 elever
* Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
* Skola med högst 100 elever
* Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet

4
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2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

eller resurscenter

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller
strandbad som är upplåtet för allmänheten eller
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
badvatten NFS 2008:8.
Avgift för provtagning per provtagningstillfälle
1. Strandbad
2. Badanläggningar
3. Enstaka bassänger
4. Plaskdammar

J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2013,
1 x gäller
Timtaxa
fr o m
1 x20130101.pdf
Timtaxa

1 x Timtaxa
1 x Timtaxa

1 x Timtaxa
1 x Timtaxa
1 x Timtaxa
1 x Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 28 § förordning
(2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning som innehåller
CFC, HCFC, halon, HFC

Timtaxa

Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen
om anmälnings-skyldighet beträffande asbest i
ventilations anläggningar (1985:997)

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets 2 x Timtaxa
föreskrif-ter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Timtaxa

Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn över tas
även årlig avgift enligt Taxebilaga 2..

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt tillämpningsanvisningar
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter
som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
KEMISKA PRODUKTER

Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel

Anmälan

Information
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd
mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor om att installera anordning
enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar en-ligt 1:2 § som
avses att installeras inomhus):
3
1. Förvaring av mer än 1 m dieselolja eller
eldningsolja i öppen cistern i mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är

5
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt
spillolja
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i
öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men
högst 10 m3
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska
inom vattenskyddsområde.

Tillsyn
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon,
HFC och som kräver anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser

2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

J:\MB\
2 x Timtaxa
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
2ggnadsnämndens
x Timtaxa
verksam
hetsområde 2013,
gäller fr o m
20130101.pdf

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

2. Granskning av årlig kontrollrapport gällande
anläggningar med mer än 10 kilo CFC, HCFC,
Halon, HFC enligt köldmediekungörelsen

1,5 x Timtaxa

1,5 x Timtaxa

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv
återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten
enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde
styckena miljöbalken

Timtaxa

Timtaxa

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare om att kompostera eller på
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än
trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen
(2011:927)

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa
Timtaxa

Timtaxa
Timtaxa

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR

Prövning

Prövning av ansökan om dispens enligt vad som
föreskrivs i kommunens föreskrifter om
avfallshantering gällande:
Total befrielse
Omhändertagande av latrin

Tillsyn i övrigt

6
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Övrigt
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt
avfall med till-stånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

BILAGA 2 Livsmedelstaxa
PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER

2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Timtaxa
J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Timtaxa
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2013,
gäller fr o m
20130101.pdf

Fastställd taxa
2016 inkl moms

Timtaxa

Timtaxa

Ny prövning eller ny registrering av livsmedelsverksamhet (ny verksamhet)
KT = Kontrolltid baserad på riskklass: verksamhetstyp(känslighet)+produktionsvolym+konsumentgrupp(barn/gamla/sjuka) och erfarenhetsklass

Prövning av godkännande enl EG-förordn. 853/2004
Registrering av livsmedelsverksamhet (år 1)
Klassning av livsmedelsverksamhet (år 1)

KT x timtaxa
1 x timtaxa
KT x timtaxa

KT x Timtaxa
1 x Timtaxa
KT x Timtaxa

Förnyad prövning eller registrering av livsmedelsverksamhet (förändrad verksamhet)
KT = Kontrolltid baserad på riskklass: verksamhetstyp(känslighet)+produktionsvolym+konsumentgrupp(barn/gamla/sjuka) och erfarenhetsklass

Omprövning av redan godkänd verksamhet
Omregistrering av redan registrerad verksamhet

KT x 0,5 timtaxa
KT x 0,5 timtaxa

KT x 0,5 Timtaxa
KT x 0,5 Timtaxa

KT x timtaxa

KT x Timtaxa

Årlig kontrollavgift för livsmedelsverksamhet
Planerad årlig kontroll (tas ut fr.o.m. år 2)

Extra offentlig kontroll (uppföljande besök/provtagning)
Extra offentlig kontroll (vardag kl 8-16) per timma
Extra offentlig kontroll (vardag kl 16-8) per timma
Extra offentlig kontroll (helgdag o dag före helg) / tim

1 x timtaxa
1,5 x timtaxa
1,5 x timtaxa

1 x Timtaxa
1,5 x Timtaxa
1,5 x Timtaxa

1 x analyskostnad

1 x Analyskostnad

Extra offentlig provtagning
Avgift per uttaget prov
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2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

J:\MB\
BILAGA 3 Alkohol, tobak och läkemedelstaxa

Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
Stadigvarande serveringstillstånd (ny ansökan)
samhällsby
till allmänheten (stadigvarande restaurang)
11
x timtaxa
ggnadsnämndens
till slutna sällskap (festvånings- eller klubbrättigheter)
10 x timtaxa
verksam
hetsområde
för cateringverksamhet slutna sällskap (eget tillstånd)
10
x timtaxa2013,
fr o m
särskilt tillstånd för provsmakning (för tillverkare)
10 xgäller
timtaxa
gemensamt serveringutrymme (stadigvarande tillstånd) 1020130101.pdf
x timtaxa

ANSÖKNING - OCH TILLSYNSAVGIFTER

11 x Timtaxa
10 x Timtaxa
10 x Timtaxa
10 x Timtaxa
10 x Timtaxa

Utökade serveringstillstånd (när stadigvarande tillstånd finns)
Fler dryckesslag, uteservering, ägarskifte med
samma org.nr, utökad serveringsyta m.m.
Cateringverksamhet för slutna sällskap
som tillägg till stadigvarande tillstånd

Tillfälliga serveringstillstånd (ny ansökan)
Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag
För varje tillkommande dag på samma ansökan
Tillf. tillstånd för provsmakning vid arrangemang 1 dag
För varje tillkommande dag på samma ansökan
Tillfälligt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme
Tillfälligt utökad serveringstid (per dag)
Tillfälligt utökad serveringsyta (per dag)
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap, 1 dag
För varje tillk. dag på samma ansökan (max 11 per år)

5 x timtaxa

5 x Timtaxa

5 x timtaxa

5 x Timtaxa

6 x timtaxa
1 x timtaxa
4 x timtaxa
1 x timtaxa
2 x timtaxa
1 x timtaxa
5 x timtaxa
1 x timtaxa
0,1 x timtaxa

6 x Timtaxa
1 x Timtaxa
4 x Timtaxa
1 x Timtaxa
2 x Timtaxa
1 x Timtaxa
5 x Timtaxa
1 x Timtaxa
0,1 x timtaxa

2 x timtaxa

2 x Timtaxa

2 x timtaxa

2 x Timtaxa

Tillsynsavgifter vid folkölsförsäljning
Årsavgift per försäljningsställe

Tillsynsavgifter vid tobaksförsäljning
Årsavgift per försäljningsställe

Tillsynsavgifter vid försäljning av vissa receptfria läkemedel
Årsavgift per försäljningsställe

2 x timtaxa

2 x Timtaxa

Tillsynsavgift vid försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
Årsavgift per försäljningsställe

4 x timtaxa

4 x Timtaxa

2 x timtaxa
2 x timtaxa
2 x timtaxa
2 x timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa
2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

Tillsynsavgift för alkoholservering, årlig
Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap
Cateringtillstånd till slutna sällskap
Särskilt tillstånd för provsmakning (för tillverkare)
Gemensamt serveringutrymme

Tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Avgifterna grundas på föregående års inköp enligt restaurangrapporten.

0-100.000
100.001-250.000
250.001-500.000
500.001-100000
1000.001-2000000
2000.001-4000000
4000.001-8000000
8000.001-

6,5 x timtaxa
12 x timtaxa
18 x timtaxa
24 x timtaxa
30 x timtaxa
37 x timtaxa
42 x timtaxa
48,5 x timtaxa

6,5 x Timtaxa
12 x Timtaxa
18 x Timtaxa
24 x Timtaxa
30 x Timtaxa
37 x Timtaxa
42 x Timtaxa
48,5 x Timtaxa
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2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

BILAGA 4 (Tabell 1-24) Plan- och bygglovtaxan
TABELL 1 OBJEKTSFAKTOR
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt –
byggnader och anläggningar –
beroende på storlek. Faktorn ska
multipliceras med lämp-lig åtgärdsfaktor
enligt tabeller nedan.

J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2013,
gäller fr o m
20130101.pdf

Area (m2) – BTA + OPA (OF)
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovplik-tiga komplementbyggnader
0-49
4
50-129
6
130-199
8
200-299
10
300-499
14
500-799
20
800-1199
26
1 200-1 999
36
2 000-2 999
46
3 000-3 999
56
4 000-4 999
64
5 000-5 999
72
6 000-7 999
88
8 000-9 999
100
10 000-14 999
125
15 000-24 999
170
25 000-49 999
235
50 000-100 000
400
+ 3/1000 m

Härutöver
2

Mycket enkla byggnader < 50 m *

4
6
8
10
14
20
26
36
46
56
64
72
88
100
125
170
235
400
2

+ 3/1000 m2

2

2

40
60
120
80
5

40
60
120
80
5

Tabell 2 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs.
Taxan tillämpas även vid kommunicering
av avslagsbeslut och vid tillsyn.

Antal
Sakägare 1-5
Sakägare 6-9
Sakägare 10Kungörelse + faktisk annonskostnad
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning
+ faktisk annonskostnad
Tabell 3 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov =
Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)

Åtgärd
Administration inkl arkivering
7
Planprövning
3
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked

7
3

Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet

7

7

Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering

7

7
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2016

Fastställd taxa 2015
exkl moms

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslut-ning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
J:\MB\
Utrymnings- och räddningsvägar
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)

Se tabell 2 och tabell 5 för eventuellt tillkommande
Tabell 4 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Taxa för
samhällsby
7
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2013,
avgifter
gäller fr o m
20130101.pdf

7

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)

Åtgärd
Administration inkl arkivering och registre-ring av kontrollansvarig
7

7

Startbesked
Startbesked inkl tekniskt samråd och
fastställande av kontrollplan eller
-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller
Startbesked (gäller även rivning)

10

10

5
3

5
3

Arbetsplatsbesök
Extra arbetsplatsbesök/per styck
Slutsamråd inkl slutbesked
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slut-besked

5
5
6
3

5
5
6
3

1,25 bygglovavgift
1,2 bygglovavgift
1,1 bygglovavgift
Ingen justering
Ingen justering
0,7 bygglovavgift
0,75 bygglovavgift
0,5 bygglovavgift
0,75 bygglovavgift
0,5 bygglovavgift
0,8 bygglovavgift

1,25 Bygglovavgift
1,2 Bygglovsavgift
1,1 Bygglovsavgift
Ingen justering
Ingen justering
0,7 Bygglovavgift
0,75 Bygglovsavgift
0,5 Bygglovsavgift
0,75 Bygglovsavgift
0,5 Bygglovsavgift
0,8 Bygglovsavgift

0,3 bygglovavgift

0,3 Bygglovsavgift

Tabell 5 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan
Tillägg för prövning av liten av-vikelse
Varsamhet
Tillbyggnad
Ombyggnad
Ändring (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov
Tidsbegränsat bygglov, förläng-ning
Tidsbegränsat bygglov, säsong
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning
Förnyelse av lov = ny prövning
Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) ≥ 600 m

2
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Tabell 6 Avgift för besked

Typ av besked
Förhandsbesked (utanför planlagt område [1] (x N)
Ingripandebesked (minst 1 tim)
Planbesked (se nedan) + faktiska kostnader
Villkorsbesked (dock minst 50 mPBB)
Strandskyddsdispens

Avgift för kommunicering tillk. enl. tabell 2

J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor
100
mPBB 2013\
för
AntalTaxa
timmar
samhällsby
Timtaxa
ggnadsnämndens
Timtaxa
verksam
200
x mPBB[2]
(x N)
hetsområde
2013,
gäller fr o m
20130101.pdf

100 mPBB
Antal timmar
Timtaxa
Timtaxa
200 x m PBB[2] (xN)

Detaljplaner
Planbesked
Positiva besked debiteras med 100 %.
Negativa besked debiteras med 60 %.
Tabell 7 - 24
Enligt tillämpningsanvisningar
Kommunicering
Kommunicering med berörda sakägare
Kungörelse

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa + faktsik annonskostnad

"Attefallsbestämmelser"
Ärenden som hanteras av PBL 9 kap §§ 4a, 4b,
4c, ska ske utifrån timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Avgifter för kartor enligt riktlinjer
Nybyggnadskarta standard - Inom detaljplan
En/tvåbostadshus/enstaka byggnader (Oavsett tomtarea)
5 340
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerbostadshus, övriga byggnader och anläggningar
Tomtarea mindre eller lika med:
1 - 999 m²
5 340
1000 - 4999 m²
8 900
5000 - 9999 m²
12 460
10 000 - 15 000 m²
12 460
Över 15 000 m² görs en skälighetsbedömning
16 020
Nybyggnadskarta standard - Utanför detaljplan
Avgifter för "Nybyggnadskarta standard - Inom detaljplan" tillämpas när det bedöms behov av nybyggnadskarta.
Nybyggnadskarta enkel
Avgift tas ut med samma intervaller som "nybyggnadskarta standard".
Avgifter utgår med 60 % av avgifterna för "nybyggnadskarta standard".

Avgifter för utstakning
Huvudbyggnad - Nybyggnad (4 punkter)
1 - 199 m²
200 - 499 m²
500 - 999 m²
1000 - 1999 m²
2000 - 2999 m²
Större än 3000 m²
Tillägg per punkt utöver 4 st

3 750
4 125
4 540
4 995
5 495
6 045
200

Komplementbyggnad - Nybyggnad (4 punkter)
Garage/uthus till en- tvåbostadshus
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15 - 199 m²
Tillägg per punkt över 4 st
Tillbyggnad - Huvudbyggnad (4 punkter)
15 - 199 m²
200 - 1000 m²
Tillägg per punkt utöver 4 st
Övrig utstakning
Plank eller mur
Transformatorstation

Fastställd taxa Fastställd taxa 2016
2015 inkl moms exkl moms

Fastställd taxa
2016 inkl moms

1 460
100
J:\MB\
Styrandedokument\
Taxor\Taxor 2013\
Taxa för
samhällsby
ggnadsnämndens
verksam
hetsområde 2013,
gäller fr o m
20130101.pdf

1 050
2 100
100

1 050
1 460

Övrig utstakning enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa 2011

BILAGA 5 Utskrifter
Utskrifter ur ARKIVA
Pappersformat
A4
A3
A2
A1
A0

25
25
50
75
137,5

25
25
50
75
137,5

Elektroniskt format
Samtliga storlekar

25

25
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