2019
Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-27 § 86

Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

Avgifterna uppräknas 1 januari varje år med prisbasbelopp
för oktober månad föregående år som basmånad.
I händelse av ett negativt index görs ingen justering.
Tillämpningsanvisningar taxa för samhällsbyggnadsnämnden
(se bifogat pdfdokument)
Timtaxa (Miljö- och hälsoskydd)
Timtaxa (Livsmedel)
Timtaxa (Extra offentlig kontroll livsmedel)
Timtaxa (Plan och bygg)
Timtaxa (Alkohol, tobak, läkemedel)

950
1 150
1 100
950
950

950
1 150
1 100
950
950

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter
för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från
föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne,
djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Miljötaxa
Se "Tillämpningsanvisning taxa" se Miljötaxa
SKYDD AV NATUREN

Prövning

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 vatten
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

skyddsområde

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

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

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. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter

6 x Timtaxa

6 x Timtaxa

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

7 x Timtaxa

7 x Timtaxa

Tillsyn

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

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvin-
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

1. Bergvärmepump
2. Övriga anläggningar

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

ning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
enligt vad kommunen föreskrivit avseende:

Prövning av ansökan om tidsbegränsad användning av
växtskyddsmedel enligt 40,41§ § förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel:

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

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
"Tillämpningsanvisningar taxa" Se Miljötaxa taxebilaga 2 och 3, Riskkolumn 0 i Riskbedömningstabell
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (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 och hälsoskydd
avseende:
1. Bergvärmepump
2. Övriga anläggningar

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

4 x Timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa

2 x Timtaxa
2 x Timtaxa
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

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 "Tillämpningsanvingar
taxa" Se Miljötaxa - taxebilaga 2 och 3
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter
som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa
1 x Timtaxa

Timtaxa
1 x Timtaxa

LANTBRUK
Lantbruk < 30 djurenheter
Nedgrävning av död häst
(anvisning och godkännande av plats)
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

MILJÖSKADOR

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

Timtaxa

Timtaxa

Handläggning med anledning av underättelse om
påträffad förorening som kan innebära skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
enligt 10 kap. 11 § miljöbalken

Timtaxa

Timtaxa

Handläggning med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare om överhängande fara
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig
miljöskada uppstått enligt 10 kap. 14 § miljöbalken

Timtaxa

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
4 x Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Återkommande tillsyn av följande mark- och
vattenområden, grundvatten, byggnader eller
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt
10 kap. miljöbalken:
1. Lidssjöbotten
2. Metallhydroxidslam i Lid
3. Nedlagd soptipp Gnosjö
4. Nedlagd soptipp Hillerstorp (Pulkabacken)
5. Nedlagd soptipp Kulltorp
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
VATTENVERKSAMHET
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Prövning

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

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

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

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

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd:
* Naturlig gödsel och slam

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

Timtaxa

Timtaxa

Anmälan

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

Prövning
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

2. Latrinkompost

Timtaxa

Timtaxa

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

1,5 x Timtaxa

1,5 x Timtaxa

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser
enligt lokala föreskrifter för människors hälsa

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 vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett
2. Latrinkompost

Timtaxa
Timtaxa

Timtaxa
Timtaxa

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
* Anlägga gödselstad

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Anmälan

Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 § för-
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ordningen 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 används 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
eller resurscenter

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

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

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

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

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
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

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 "Tillämpningsanvisningar - Taxa"
Se Miljötaxa - Taxebilaga 2

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt "Tillämpningsanvisningar - Taxa"

Se Miljötaxa

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter
som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timtaxa

Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 14 § förordningen
(2016:1128) om flourerade växthusgaser
av anläggning som innehåller
CFC, HCFC, halon, HFC

Timtaxa

Timtaxa

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

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

KEMISKA PRODUKTER

Prövning

Prövning av ansökan förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel

Anmälan
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

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

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

Timtaxa

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

Timtaxa

Timtaxa

1,5 x Timtaxa

1,5 x Timtaxa

2 x Timtaxa

2 x Timtaxa

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 enligt 1:2 § som
avses att installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller
eldningsolja i öppen cistern i mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är
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 14 § förordningen (2016:1128) om flourerade växthusgaser
2. Granskning av årlig kontrollrapport gällande
anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter,
CFC, HCFC, halon, HFC enligt 15 § förordningen
(2016:1128) om flourerade växthusgaser
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR

Prövning

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

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt
avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).

Timtaxa

Timtaxa

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timtaxa

Timtaxa

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

Tillsyn i övrigt

Livsmedelstaxa
PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

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

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

Extra offentlig provtagning

Avgift per uttaget prov

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

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
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

Alkohol-, tobak- och läkemedelstaxa
Se "Tillämpningsanvisningar taxa" se Alkohol-, tobak-,
och läkemdelstaxa
ANSÖKNINGSAVGIFTER SERVERINGSTILLSTÅND

Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd
Nyansökning/ägarskifte, stadigvarande tillstånd
Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform
Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 %
Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande)
Utökad serveringstid eller serveringsyta
Fler dryckesslag
Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare
Gemensam serveringsyta

9500
5200
5200
3000
3000
1000
5200
5200

9500
5200
5200
3000
3000
1000
5200
5200

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift.
Vid avslag betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 1 900 kr.
Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 2 månader
Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar
Slutet sällskap, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 2 månader
Slutet sällskap, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar
Anmälan provsmakning
Gemensam serveringsyta
Utökad serveringsyta eller serveringstid
Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd

6200
4700
1500
1000
1000
1500
1000
1000

6200
4700
1500
1000
1000
1500
1000
1000

TILLSYNSAVGIFTER SERVERINGSTILLSTÅND

Stadigvarande servering till allmänheten
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fast avgift
Restaurang med över 31 % alkoholförsäljning*
Restaurang med 21 – 30 % alkoholförsäljning
Restaurang med 11 – 20 % alkoholförsäljning
Restaurang med 0 – 10 % alkoholförsäljning

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

12300
9500
7500
6200

Rörlig avgift
1000
Sen serveringstid (efter 01.00)
2000
Sen serveringstid (efter 02.00)
500
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse
1000
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2
15000
Utebliven restaurangrapport 1 maj
Tillsynstid
x
Timtaxa
Vid behov av extra tillsyn

12300
9500
7500
6200
1000
2000
500
1000
15000
Tillsynstid x Timtaxa

*procentuell alkoholförsäljning av den totala omsättningen
Uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in genom föregående års restaurangrapport.
Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.
Nyöppnade restauranger, två första åren
Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt antagen timtaxa
För andra året utgår tillsynsavgift enligt restaurangrapporten.
Stadigvarande servering till slutet sällskap
Stadigvarande till slutet sällskap
Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap
Provsmakning på tillverkningsställe

1500
1500
1500

1500
1500
1500

ANSÖKNINGSAVGIFTER TOBAKSTILLSTÅND
Tillstånd försäljning av tobaksvaror
Stadigvarande försäljningstillstånd
Tillfälligt försäljningstillstillstånd
Ändrade förutsättningar i bolag (nya bolagsmän/ägare)
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen

6000
4500
4500
2500
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

RECEPTFRIA LÄKEMDEL, TOBAKSVAROR, FOLKÖL
SAMT E-CIGARETTER & PÅFYLLNADSBEHÅLLARE
Registreringsavgift
Anmälan om försäljning folköl och receptfria läkemedel

Tillsynsavgifter

Folköl
Tobak
Elektroniska cigarretter och påfyllningsbehållare
Receptfria läkemedel
Folköl och tobak
Tobak och receptfria läkemedel
Tobak och e-cig
Folköl, tobak och e-cig
Folköl, tobak och receptfria läkemedel
Folköl, tobak, e-cig och receptfria läkemedel
Vid behov av extra tillsyn

1 X timtaxa
per anmälan
1500
1500
1500
1500
1900
1900
1900
2100
2100
2400
Tillsynstid x Timtaxa

1500
1500
1500
1500
1900
1900
1900
2100
2100
2400
Tillsynstid x Timtaxa
1900

Avgift inre tillsyn tobaksvaror
Ingen tillsynsavgift utgår för anmälningsåret. Vid behov av tillsyn i samband med anmälan debiteras timtaxa.

Plan- och bygglovtaxa
Plan- och bygglovstaxan 2018 beräknas enligt
"Tillämpningsanvisningar taxa" Se Plan- och
bygglovstaxa

Bygglovsavgift för "kärlfållor"

1500

Attefallsbestämmelser

Ärenden som hanteras av PBL 9 kap §§ 4a, 4b,
4c, ska beräknas enligt (HF1+HF2) x OF x mPBB x N
För att beräkna kostnad enligt ovanstående formel se
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

"Tillämpningsanvisningar taxa" Se Plan- och
bygglovstaxa, tabell 1, 3 och 4

16

2019
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

100 x mPBB x N
Antal timmar
Timtaxa
Timtaxa
200 x mPBB x N

100 x mPBB x N
Antal timmar
Timtaxa
Timtaxa
200 x mPBB x N

Handläggningstid x Timtaxa
2 x Timtaxa

Handläggningstid x Timtaxa
2 x Timtaxa

AVGIFT FÖR BESKED

Typ av besked

Förhandsbesked (utanför planlagt område)
Ingripandebesked (minst 1 tim)
Planbesked (se nedan) + faktiska kostnader
Villkorsbesked (dock minst 50 mPBB)
Strandskyddsdispens
För att beräkna kostnad enligt ovanstående formel se
"Tillämpningsanvisningar taxa" Se Plan- och bygglovstaxa
PLANARBETE
Avgift
Plankostnader
Kommunicering med berörda sakägare

Planbesked

Positiva besked debiteras med 100 %.
Negativa besked debiteras med 60 %.

Nybyggnadskartor taxa

Avgift för nybbygnadskartor regleras och faktureras av tekniska förvaltningen
Nybyggnadskarta standard - Inom detaljplan
En/tvåbostadshus/enstaka byggnader (Oavsett fastighetsarea) 5 340
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerbostadshus, övriga byggnader och anläggningar
Area som ingår i nybbyggnadskarta 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
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Gnosjö kommuns taxebilaga

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Fastställd taxa 2018
exkl moms

Fastställd
Förslag taxa
taxa 2018 inkl Förslag taxa 2019 exkl 2019 inkl
moms
moms
moms

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".

Utskrifter
UTSKRIFTER UR ARKIVA
Pappersformat
A4
A3
A2
A1
A0

25
25
50
75
138

Elektroniskt format
Samtliga storlekar

25

För utskrifter och kopiering tillämpas kommunens gemensamma taxa
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