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Inledning
Nämnder och styrelser ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella
förslag till förändringar ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs av
kommunfullmäktige. Endast i undantagsfall behandlas taxor och avgifter vid
andra tillfällen under året eftersom dessa, tillsammans med skatter och
utjämning utgör en viktig del av finansieringen av kommunens verksamheter
I detta dokument redovisas vilka taxor som finns i Marks kommun under 2019.
Taxorna redovisas per ansvarig nämnd med förslag till förändrade taxor och
avgifter, en förteckning av nämndens samtliga taxor och avgifter samt en
sammanställning av nämndens taxeintäkter.
Särskilt omfattande taxor som förändras redovisas i bilaga.
Med avgift avses i detta sammanhang priset på en vara eller tjänst. Taxa
omfattar även regler för avgiftsuttag, olika föreskrifter mm.
Beloppen ska fastställas exklusive mervärdesskatt (moms) för att undvika att
nya beslut behöver tas på grund av förändringar av mervärdesskatten. Om
avvikelse skett mot detta bör det klart framgå. Priser ska dock alltid presenteras
för kund och brukare inklusive eventuell moms så att det klart framgår vilket
belopp som kommer att debiteras.
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Taxor och avgifter i Marks kommun
I Marks kommun finns följande taxor:
Kommunstyrelsen
• Taxa för parkeringsköp
• Taxa för mark till verksamheter
• Tomtpristaxa
• Jaktarrende
• Taxa för kopior och avskrifter
• Jordbruksarrende
Barn- och utbildningsnämnden
• Taxa för förskola och skolbarnsomsorg
Kultur- och fritidsnämnden
• Avgifter och hyror för kommunala lokaler för fritidsändamål
• Avgifter för inom- och utomhusbad
• Avgifter för Rydals Museum
• Avgifter inom biblioteksverksamheten
• Avgifter för lotteritillstånd
• Kulturskoletaxa
Miljönämnden
• Miljöbalkstaxa
• Livsmedelstaxa
• Taxa för solarietillsyn enligt strålskyddslagen
• Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter
Plan- och byggnadsnämnden
•
•

Plan- och bygglovstaxan
Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt
miljöbalken

Socialnämnden
• Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt boende
• Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnsomsorg
• Ansökningsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen
• Tillsynsavgifter enligt alkohollagen
• Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen
• Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter
Teknik- och servicenämnden
• Taxa för torgplatser
• Taxa för parkeringsplatser
• Taxa för hushållsvatten i tank
• Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten
• Felparkeringsavgifter
• Kontrollavgift för parkering på kvartersmark
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•
•
•
•
•
•

Renhållningstaxa
VA-taxa
Uthyrning av plats på gemensamma skyltar
Avgift vid schaktning på allmän plats
Gravplatsavgift på kommunal begravningsplats för sällskapsdjur
Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär

Äldreomsorgsnämnden
• Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende
• Matdistribution/abonnemang, eget boende samt avgifter på
äldreboendenas restauranger
• Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt boende
• Avgift för vaccination
• Färdtjänstavgifter
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Kommunstyrelsen
Förändrade taxor
Taxa

Taxa 2018

Taxa 2019

Taxa för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
myndighetsutövning

Kommentarer
Lagstadgad moms gäller ej
vid myndighetsutövning.

Tillsyn enligt Lagen skydd mot
olyckor, grundavgift

1 716 kr

1 767 kr

Tillsyn enligt Lagen skydd mot
olyckor, timavgift

1 449 kr

1 767 kr

Tillsyn enligt Lagen
brandfarliga och explosiva
varor, grundavgift

1 716 kr

1 767 kr

Tillsyn enligt Lagen
brandfarliga och explosiva
varor, timavgift

1 449 kr

1 767 kr

Hantering av tillstånd enligt
Lagen brandfarliga och
explosiva varor, timavgift

1 449 kr

1 767 kr

Taxa för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) myndighetsutövning
Marks kommun är sedan 2010 medlem i SÄRF vilket innebär att
räddningstjänsten i kommunen sedan detta datum är överfört till
räddningsförbundet. Enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska
ingående medlemskommuner, inte kommunalförbundet, besluta om taxa som
grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning. Detta innebär att
kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxa inom SÄRFs
verksamhetsområde. Det är direktionen för SÄRF som lämnar förslag till nya
taxor.
SÄRF:s genomförde inför 2017 uträkning enligt SKL:s modell för att beräkna
handläggningskostnad för kommunala taxor avseende lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE). Direktionen tog 2016-09-29 beslut att den ökning som måste göras
för att de ska ha kostnadstäckning ska fördelas över tre år.
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Sammandrag av samtliga taxor och avgifter

Taxa/taxeområde

Kort beskrivning
av taxan

Taxa för
parkeringsköp

Avser rätten att
utnyttja
kommunägd
kvartersmark i
anslutning till
flerbostadsfastighet

Belopp 2018
40 000 –

Senaste
ändring av
taxan i KF
(åååå-mm)

Förslag till
ny taxa
2019

Nytt taxebelopp 2019
efter indexuppräkning
eller uppräkning på
annat fastställt sätt
(om uppräkning, ange
vilket index/sätt)

1993–06

55 000 kr

Taxa för mark
till
verksamheter

20-150 kr/m2

2016–09

Tomter prissätts olika
beroende på läge samt
tomtens beskaffenhet
och grundförutsättningar.

Tomtpristaxa
för småhus

30 000 – 500
000 kr

2014-12-15

Tomter prissätts olika
beroende på läge samt
tomtens beskaffenhet
och grundförutsättningar.

Jaktarrende

110 kr/ha

2015-11-26

Jordbruksarrende

250 kr/ha - 1 000
kr/ha

2015-11-26

Trädgårdsodling för
privatperson

350 kr/upplåtelse

Master för
tele,
teknikbod o.d.

10 000 kr/år

Taxa för
kopior och
avskrifter

Kommunens taxa
för papperskopior,
bild- och
ljudupptagning osv.

2016-11-24
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Taxa för kopior och avskrifter
Papperskopior
Format A4

Svartvitt

1–9 sidor

Färg

Kostnadsfritt

10 sidor
-varje sida därutöver
Format A3
Betyg, bestyrkt

Kostnadsfritt

30 kr

60 kr

3 kr/sida

6 kr/sida

10 kr/sida

20 kr/sida

50 kr

Kopia av bild- och
ljudupptagning
Kopia av videobandupptagning

600 kr/band

Kopior av ljudbandupptagningar
eller andra media med ljud- eller
bildupptagning

120 kr/band/CD/U
SB

Avskrift av allmän handling
inklusive utskrift av ljudupptagningar

125 kr per
påbörjad fjärdedels
arbetstimme

Portokostnad
När försändelsen väger mer än 100
gram

Portokostnad

När försändelsen skickas mot
postförskott eller liknande

Portokostnad eller
annan kostnad för
sändningen

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa
Jordbruksarrende
Taxa för småhus
(avgifter från
tomtkö)
Summa (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

365

403

403

427

30

15

15

15

395

418

418

442
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Barn- och utbildningsnämnden
Förändrade taxor
Barn- och utbildningsnämnden har inte lämnat förslag på förändrade taxor för
2019.

Sammandrag av samtliga taxor och avgifter

Taxa/taxeområde
Förskola,
fritidshem

Kort beskrivning
av taxan
Marks kommun
använder den
nationella
maxtaxan, vilket
innebär att
vårdnadshavaren
betalar en viss
procent av
hushållets
bruttoinkomst.

Belopp 2018
Avgift styrs av
dels hushållets
bruttoinkomst
och ett
lagstyrt index
som förändras
årligen.

Senaste
ändring
av taxan i
KF (ååååmm)

Förslag till
ny taxa
2019

2015–11

Nytt taxebelopp 2019
efter indexuppräkning
eller uppräkning på
annat fastställt sätt (om
uppräkning, ange vilket
index/sätt)
Skolverket kommer senast 1
oktober lämna uppgifter om
inkomsttak och högsta avgift
för 2019.

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa
Barnomsorg
Summa (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

24 225

25 020

25 020

25 646

24 225

25 020

25 020

25 646
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Kultur- och fritidsnämnden
Förändrade taxor
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdaterar varje år taxor- och avgifter som led i
framtagande av nämndens budget. Varje enskilt belopp ändras dock inte varje år
utan ses över med ett par års mellanrum. Inför 2019 har i stort sett samtliga
priser setts över och räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet
avrundat till jämna 5 kr.
Utöver denna förändring kan följande större förändringsförslag noteras:
Rydals museum:
Verksamheten har gått igenom sitt utbud och utifrån det anpassat taxor samt
rubriceringar.
Kaskad:
Verksamheten har sett över sitt utbud och förändrat delar av rubriceringar samt
justerat några taxor utöver indexregleringen.
Avgifterna presenteras i sin helhet i bilaga till detta dokument.

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa
Folkhälsa
Kulturskolan
Kultur- och fritid
Bibliotek
Summa (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

0

0

0

0

124

83

83

116

6 598

6 737

6 737

7 173

103

90

90

90

6 825

6 910

6 910

7 394
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Miljönämnden
Förändrade taxor
Taxa
Miljöbalkstaxa – avgift för
tillsyn av enskilda avlopp med
WC-anslutning

Taxa 2018

Taxa 2019

Kommentarer

6h * timtaxa

7h * timtaxa

Justeras för att bättre
motsvara den faktiska
tillsynstiden som åtgår vid
handläggning.

Miljöbalkstaxa – timtaxan

900 kr/h

1 028 kr/h

Justeras enligt SKL:s
beräkningsunderlag för
faktisk handläggningskostnad inom miljöbalkens
område.

Taxa för solarietillsyn enligt
strålskyddslagen

900 kr/h

1 028 kr/h

Justeras enligt SKL:s
beräkningsunderlag för
faktisk handläggningskostnad inom miljöbalkens
område.

Taxa för offentlig kontroll enligt
Lag om foder och animaliska biprodukter

900 kr/h

1 028 kr/h

Justeras enligt SKL:s
beräkningsunderlag för
faktisk handläggningskostnad inom miljöbalkens
område.

Kommentar till Miljönämndens taxeförslag
En översyn av miljönämndens taxor och avgifter har gjorts i förhållande till andra
kommuner, till SKL:s rekommendationer, samt till verklig tidsåtgång. Där
framkom att miljöbalkstaxan behöver justeras med 100 kr per timme för att följa
SKL:s rekommendationer för beräkning av den faktiska handläggningskostnaden
per timme. Det framgick även att avgiften för prövning av tillstånd för enskilt
avlopp behöver justeras för att bättre motsvara den faktiska tillsynstid som åtgår
vid handläggning. Den faktiska tillsynstiden ligger på 8 timmar. Miljönämnden
bedömer dock att i kombination med timtaxans höjning blir taxehöjningen för ett
avloppstillstånd alltför kännbar för kunden med ett påslag om 2 timmar. Antalet
handläggningstimmar för tillståndsansökningar enskilda avlopp med WCanslutning föreslås därför höjas från 6 till 7 timmar.
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Sammandrag av samtliga taxor och avgifter

Taxa/taxeområde

Kort beskrivning av
taxan

Miljöbalkstaxa

Taxan består av tabellverk
där olika verksamheter
klassificeras beroende på
vilken tidsåtgång som
krävs för tillsynen.
Avgiften som verksamheten ska betala
beräknas som tidsåtgången multiplicerat
med fastställd timtaxa.
Uppräkning sker årligen
med PKV.

900 kr

Taxa för
solarietillsy
n enligt
strålskydds
lagen

Taxa för solarietillsyn
enligt strålskyddslagen har
för ökad tydlighet brutits
ur sammanblandningen
med miljöbalkstaxan.

900 kr/h

Taxa för
offentlig
kontroll
enligt Lag
om foder
och
animaliska
biprodukter

Denna taxa är ny och ger
möjlighet att ta ut avgifter
för det arbete som
miljönämnden utför enligt
gällande lagstiftning inom
området foder och
animaliska biprodukter.

900 kr/h

Livsmedels
-taxa

Taxan består av tabellverk
där olika verksamheter
klassificeras beroende på
vilken tidsåtgång
verksamheten bedöms
kräva för livmedelskontrollen. Avgiften som
verksamheten ska betala
beräknas som
tidsåtgången multiplicerat
med fastställd timtaxa.
Uppräkning sker årligen
med PKV.

1 434 kr för
årlig kontroll
och 1 202 kr för
registrering och
godkännande
samt för extra
offentlig
kontroll.

Belopp 2018

Senaste
ändring av
taxan i KF
(åååå-mm)
2017–11

Förslag till
ny taxa
2019

Nytt taxebelopp
2019 efter
indexuppräkning
eller uppräkning på
annat fastställt sätt
(om uppräkning,
ange vilket
index/sätt)

Timtaxan
multipliceras
med handläggninstid
vilken
förändras
enligt ovan.
1 028 kr/h

Uppräknas med PKV

Timtaxan
multipliceras
med handläggninstid.

Uppräknas med PKV

Ny timtaxa
1 028 kr/h
Timtaxan
multipliceras
med handläggninstid.

Uppräknas med PKV

Ny timtaxa
1 028 kr/h
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2017–11

Uppräknas med PKV

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

Livsmedelstaxa

1 385

1 846

1 761

1 901

Miljöbalkstaxa

3 358

6 637

5 364

7 620

Summa (tkr)

4 743

8 483

7 125

9 521
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Plan- och byggnadsnämnden
Förändrade taxor
Taxa

Taxa 2018

Taxa 2019

Kommentarer

Plan- och Bygglovstaxan

Se bilaga

Se bilaga

Justeras för att bättre
motsvara den faktiska
tillsynstiden som åtgår vid
handläggning.

Taxa för tillsyn och prövning av
strandskydd och kulturreservat
enligt miljöbalken

900 kr/h

1 028 kr/h

Justeras enligt SKL:s
beräkningsunderlag för
faktisk handläggningskostnad inom miljöbalkens
område.

Kommentar till Plan- och byggnadsnämndens taxeförslag
Plan- och bygglovstaxan bifogas i sin helhet, förändringar har rödmarkerats.

Sammandrag av samtliga taxor och avgifter

Taxa/taxeområde

Kort beskrivning
av taxan

Belopp 2018

Senaste
ändring
av
taxan i
KF
(ååååmm)

Förslag till ny
taxa 2019
(samt kort
motivering)

Justeras för att
motsvara den
faktiska
handläggningstiden som åtgår
vid
handläggning.

Plan-och
bygglovstaxan

Nytt taxebelopp
2019 efter
indexuppräkning
eller uppräkning
på annat fastställt
sätt (om
uppräkning, ange
vilket index/sätt)

Taxan reglerar
avgifter inom
bygglov och planer

900 kr/h

2017–11

Taxa för tillsyn
och prövning av
strandskydd och
kulturreservat
enligt
miljöbalken

Taxan baseras på
miljöbalkstaxans
timdebitering och
att
handläggningstiden
beräknas till 8
timmar.

900 kr/h

2017–11

Räknas upp med
PKV.

Taxa för tillsyn
och prövning av
strandskydd och
kulturreservat
enligt
miljöbalken

Förlängning av
strandskyddsdispens: Taxan ska
baseras på
miljöbalkstaxans
timdebitering som
år 2016 uppgår till
850 kr per timme
och
handläggningstiden
ska beräknas till 4
timmar.

900 kr/h

2017–11

Räknas upp med
PKV.

15

Räknas upp med
PKV.

Taxa/taxeområde
Taxa för tillsyn
och prövning av
strandskydd och
kulturreservat
enligt
miljöbalken

Kort beskrivning
av taxan
Återkallande av
ärende:
Timdebitering dock
max 8 timmar.
Taxan ska baseras
på miljöbalkstaxans
timdebitering

Belopp 2018

Senaste
ändring
av
taxan i
KF
(ååååmm)

900 kr/h

2017–11

Förslag till ny
taxa 2019
(samt kort
motivering)

Nytt taxebelopp
2019 efter
indexuppräkning
eller uppräkning
på annat fastställt
sätt (om
uppräkning, ange
vilket index/sätt)

Räknas upp med
PKV.

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

Planverksamhet

1 456

1 846

2 250

2 601

Kart- och
mätverksamhet

566

580

580

597

Bygglovsverksamhet

5 366

6 159

5 400

6 963

Summa (tkr)

7 388

8 585

8 230

10 161
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Socialnämnden
Förändrade taxor
Taxa

Taxa 2018

Taxa 2019

Kommentarer

Avgift för matkostnad vid
korttidsvistelse/ förlängd
skolbarnomsorg

Se nedan

Se nedan

Justeras för att bättre
motsvara den faktiska
tillsynstiden som åtgår vid
handläggning.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen

Se nedan

Se nedan

Justeras enligt SKL:s
beräkningsunderlag för
faktisk handläggningskostnad inom miljöbalkens
område.

Kommentar till Socialnämndens taxeförslag
Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg har inte
förändrats sedan 2009 men har setts över i årets budgetprocess. Taxan ändras
så debiteringen framöver följer genomsnittlig livsmedelskostnad enligt
konsumentverkets beräkningar som publiceras under fjärde kvartalet.
Nuvarande avgift för
matkostnad

Ålder 0-7 år

Frukost
Huvudmål
Mellanmål
Kvällsmål
Debiteringsbelopp
Föreslagen beräkningsmodell
avgift för matkostnad

Ålder 8-15 Ålder 16-20 Ålder 21-

8
22
10
10

10
30
10
15
65

50

13
36
10
18
77

20
41
10
21
92

(Parentesen visar nivå för 2018)

Livsmedelskostnaden 0–60 år enligt
konsumentverkets beräkningar
Snitt livsmedelskostnad vuxen per månad
enligt konsumentverket
(Uppskattad andel av kostnad vuxna)

18–30 år

31–60 år

Summa/2/30 dgr

X (2 500 kr)

X (2 360 kr)

X (81 kr)

Ålder 0–7
(70 %)

Ålder 8–
15 (89 %)

Ålder 16(100 %)

Frukost

23%

X (13 kr)

24% X (17 kr)

24%

X (19 kr)

Huvudmål
Mellanmål
Kvällsmål

39%
12%
26%

X (22 kr)
X (7 kr)
X (15 kr)

39% X (28 kr)
10% X (7 kr)
27% X (19 kr)

39%
10%
27%

X (32 kr)
X (8 kr)
X (22 kr)

57

72

Debiteringsbelopp (kr)
17

81

Avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen har setts över för att bättre
motsvara handläggningskostnaden. I samband med översynen har även taxan
förenklats på så vis att flera avgifter utgår för att i stället ingå i avgiften
förändring av tillstånd.
Avgifter för ansökan och tillsyn
enligt alkohollagen
Serveringstillstånd

Nuvarande ansökan

Avgift
2018

Föreslagen
ansökan
Stadigvarande
tillstånd för
servering, catering
eller provsmakning.

Föreslagen
grundnivå
för indexuppräkning
2019

Föreslagen
uppräkningsmodell

Kommentar

Stadigvarande tillstånd
för servering eller
provsmakning.

9 200 kr

Ändrade
ägarförhållanden, mer
än 25% förändring av
ägandet i verksamheten.

5 800 kr

Utgår

Ingår i ändringar
av
serveringstillstånd.

Ändring av
styrelseledamot,
firmatecknare, VD,
platschef och liknande
personer utan
aktieinnehav eller med
aktieinnehav mindre än
25%.

5 800 kr

Utgår

-ll-

Ny bolagsform, samma
person

4 200 kr

Utgår

Utvidgat av
servervingsyta i
befintligt tillstånd

4 200 kr

Utgår

Utökad serveringstid,
ändring i tillstånd

3 000 kr

Utgår

Förändringar i befintliga
tillstånd, ej gällande yta.

3 000 kr

Ändringar i
serveringstillstånd

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd för
servering eller
provsmakning till
allmänheten

4 700 kr

Tillfälligt tillstånd för
servering eller
provsmakning till
allmänheten

6 500 kr

Tillfälligt tillstånd för
servering i slutet
sällskap

500 kr

Tillfälligt tillstånd för
servering i slutet
sällskap

1 200 kr

Tillfälligt utökad
serveringstid, tillfälligt
utökat
serveringsområde,
tillfällig uteservering

500 kr

12 000 kr

Utgår
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Taxeuppräkning
från 2019 sker
i enlighet med
prisindex
kommunal
verksamhet
(PKV)

-ll-

-ll-ll-

Ingår i ändringar
av tillfälligt
serveringstillstånd.

Ansökan om
stadigvarande
serveringstillstånd för
gemensamt
serveringsutrymme (per
sökande)
Ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd för
gemensamt
serveringsutrymme (per
sökande)
Kunskapsprov per
person och tillfälle
Förseningsavgift,
restaurangrapport

2 900 kr

1 100 kr

Kunskapsprov per
person och tillfälle
Förseningsavgift,
1 000 kr
restaurangrapport
m.m.
Ny ansökan efter
avslag p.g.a. ej
godkänt
kunskapsprov av
Stadigvarande
tillstånd för servering,
catering eller
provsmakning. Avgift
för kunskapsprov
tillkommer.
Tillfällig ändring av
serveringstillstånd
Tillfälligt tillstånd för
servering till
allmänheten i
obetydlig omfattning
Anmälan av lokal för
catering till slutet
sällskap
1 100 kr

Fast tillsynsavgift
Fast tillsynsavgift vid
stadigvarande servering
till allmänheten

2 900 kr

Fast tillsynsavgift vid
stadigvarande servering i
slutet sällskap

2 900 kr

Fast tillsynsavgift
Årlig tillsynsavgift vid
stadigvarande
servering i slutna
sällskap, per tillstånd
Årlig tillsynsavgift vid
stadigvarande
servering till
allmänheten, per
tillstånd
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Utgår

Ingår i ändringar
av serveringstillstånd.

Utgår

Ingår i ändringar
av tillfälligt
serveringstillstånd.

1 500 kr
5 000 kr

1 500 kr

1 200 kr

1 800 kr

500 kr

3 100 kr

3 100 kr

Rörlig tillsynsavgift vid
servering till
allmänheten utifrån
årsomsättning
- 250 000
250 001 - 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
2 000 001 - 4 000 000
4 000 001 - 6 000 000
6 000 001 - 8 000 000
8 001 000 - 12 000 000
12 000 001 - 16 000 000
16 000 001 Tillsynsavgifter enligt
alkohol- och
tobakslagen

Folköl*
Tobak*
Folköl och tobak*
Kontrollavgift för
läkemedelsförsäljning i
enskilda verksamheter.

Rörlig tillsynsavgift
vid stadigvarande
servering till
allmänheten per år
2 900 kr
4 300 kr
Den rörliga avgiften
5 700 kr
är 1,25% av
7 900 kr
omsättningen på
9 300 kr
försäljning av
alkoholdrycker
10 700 kr
exklusive
moms.
12 100 kr
Dock minst 3 500 kr
15 700 kr
och högst 35 000 kr.
19 000 kr
21 500 kr
*Halv
*Halv avgift
avgift om
Tillsynsavgifter enligt om anmälan
anmälan
alkohol- och
inkommit
inkommit
tobakslagen
efter 1
efter 1
oktober
juli
Anmälningsavgift,
2 100 kr motsvarar en timmas
1 122
tillsynstid
2 100 kr
Folköl
3 000
2 800 kr
Tobak
3 000
854 kr/år

Elektroniska
cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare
Vissa receptfria
läkemedel
Kombination av 2
eller 3 av
ovanstående
Alla ovanstående
Uppföljningsavgift vid
avvikelser
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3 000

3 000
4 000
5 000
1 122

Sammandrag av samtliga taxor och avgifter

Taxa/taxeområde

Kort beskrivning av taxan

Belopp 2018

Senaste
ändring
av taxan
i KF
(ååååmm)

Förslag
till ny
taxa
2019

Nytt taxebelopp 2019
efter indexuppräkning
eller uppräkning på
annat fastställt sätt (om
uppräkning, ange vilket
index/sätt)

Avgifter
inom
handikappomsorgen,
särskilt
boende
Serviceavgift/

2 044 kr/mån

2007–11

Följer årligt belopp för
högkostnadsskydd fastställt
av regeringen.

2 100 kr/mån

2007–11

Följer årligt belopp för
högkostnadsskydd fastställt
av regeringen.

Egenavgift vid stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär för personer med
missbruks-problematik

100 kr/dygn

2014–12

100 kr/dygn Följer västra
götalandsregionens
egenavgift

Måltidsabonnemang,
helpension

3 340 kr/mån

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Måltidsabonnemang,
halvpension

2 171 kr/mån

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Måltidsabonnemang, middag

1 403 kr/mån

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

0–7 år

frukost 8:-

brukare
Serviceavgift/
brukare bostad i sådant
särskilt boende som inte utgör
ett hyresförhållande
(Psykiatri)

Avgift för
matkostnad
vid korttidsvistelse/
förlängd
skolbarnomsorg

8–15 år

16–20 år

21 år och äldre

2009–11

Se nedan

frukost X:-

lunch 22:-

lunch X:-

mellanmål 10:-

mellanmål X:-

kvällsmat 10:-

kvällsmat X:-

frukost 10:-

2009–11

Se nedan

frukost X:-

lunch 30:-

lunch X:-

mellanmål 10:-

mellanmål X:-

kvällsmat 15:-

kvällsmat X:-

frukost 13:-

2009–11

Se nedan

frukost X:-

lunch 36:-

lunch X:-

mellanmål 10:-

mellanmål X:-

kvällsmat 18:-

kvällsmat X:-

frukost 20:lunch 41:mellanmål 10:kvällsmat 21:-
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2009–11

Se nedan

Utgår eftersom
åldersgruppen ändras till att
omfatta 16 och äldre

Taxa/taxeområde

Kort beskrivning av taxan

Ansökningsavgifter
serveringstillstånd
enligt
alkohollagen

Se nytt förslag ovan

Tillsyn enligt
alkohollagen

Se nytt förslag ovan

Tillsynsavgifter
enligt
alkohol- och
tobakslagen

Se nytt förslag ovan

Kontrollavgift för
läkemdelsförsäljning i
enskilda
verksamheter

Se nytt förslag ovan

Belopp 2018

Senaste
ändring
av taxan
i KF
(ååååmm)

Förslag
till ny
taxa
2019

Nytt taxebelopp 2019
efter indexuppräkning
eller uppräkning på
annat fastställt sätt (om
uppräkning, ange vilket
index/sätt)

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

Omsorgsavgifter

616

782

500

600

Måltidsdebitering

1 498

1 970

1 500

1 500

Tillsyn alkohol,
tobak, läkemedel

306

240

300

400

2 420

2 992

2 300

2 500

Summa (tkr)
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Teknik- och servicenämnden
Förändrade taxor
Taxa

Taxa 2018

Taxa 2019

Kommentarer

VA

Se nedan/bilaga

Se nedan/bilaga

Avgifterna höjs med 5 procent till följd av
ökade kapitalkostnader. Stora
investeringar görs nu i form av nya
överföringsledningar och pumpstationer
samt renoveringar av anläggningar.

Brukningsavgifter
för industriellt
avloppsvatten från
textilindustrin

Se nedan/bilaga

Se nedan/bilaga

Avgiften höjs enligt inriktningsbeslut från
KF 2016-11-24

Avfall

Se nedan/bilaga

Se nedan/bilaga

Ingen generell taxehöjning är föreslagen
för 2019. Viss justering/ komplettering i
taxekonstruktionen är gjord avseende
bland annat kostnad för gångavstånd,
hämtning av grovavfall vid tomtgräns,
extra avgifter vid felsortering eller
överfullt kärl samt minskad kostnad för
byte till mindre kärlstorlek. Några av
justeringarna är gjorda med syftet att
motivera människor att göra rätt dvs
sortera i allt högre utsträckning och
minimera sitt avfall.
Kostnadsbilden har stora osäkerheter
pga ny upphandling samt en pågående
avtalstvist. Taxeförslag kan därför
komma att behöva revideras.

Måltidstaxa vid
äldreboendenas
restauranger,
extern gäst - ej
pensionär

49 kr inkl. moms

85 kr inkl. moms

Som en följd av Äldreomsorgens förslag
om taxeändring för pensionärer har även
måltidspriset för övriga utretts av
kostenheten med förslag på ändring till
85 kr per portion inkl. moms.

Vatten- och avloppstaxa
Svensk VA-försörjning står inför en mängd olika utmaningar och det har medfört att
flera kommuner börjat höja sina va-taxor med 10-15 %. Kapitalkostnaderna för 2019
blir ca 19 miljoner kr förutsatt att nuvarande investeringsplan håller, vilket är en ökning
från budget 2018 med ca 4,3 miljoner kr.
Med anledning av ökade kapitalkostnader behöver taxan ökas med cirka 5 % årligen
under flera år framöver. Förslaget för 2019 innebär ca 5 % ökning på i princip alla olika
delar. Avgifter under § 18 lämnas oförändrade med undantag av avgift för frusen eller
skadad mätare där en anpassning gjorts till verkligt kostnadsläge för denna specifika
tjänst. Exempel på avgifter före och efter höjning visas i nedanstående tabell.
paragraf

5.1 a)

beskrivning

en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.
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Taxa 2018

Taxa 2019

(utan moms)

(utan moms)

114 330 kr

120 046 kr

5.1 b)

en avgift för var och en av lägenheterna nr 1 t
o m nr 15

paragraf

beskrivning

48 160 kr

50 568 kr

Taxa 2018

Taxa 2019

(utan moms)

(utan moms)

23 260 kr

24 423 kr

10 590 kr

11 120 kr

158 890 kr

166 834 kr

32,76 kr

34,40 kr

15 290 kr

16 054 kr

43,68 kr

45,84 kr

en avgift för varje därpå följande lägenhet fr o
m nr 16 t o m nr 30. Fr o m lägenhet nr 31 tas
ingen avgift ut.
5.1 c)

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

6.1 a)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df.

6.1 b)

en avgift per m2 tomtyta för delen 010 000 m2.

6.1 c)

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

9

en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

14.1 a)

en fast avgift per år och fastighet

2 126 kr

2 232 kr

14.1 b1)

en avgift per år och lägenhet för

559,40 kr

587,20 kr

437 kr

459 kr

156 kr

164 kr

26,36 kr

27,68 kr

bostadsfastighet (villor och flerbostadshus).
14.1 b2)

en avgift per år och bruttoareaenhet för
fastighet jämställd med bostadsfastighet och
utrymmen och annan fastighet enligt § 3. För
definition av lägenhet se § 3. From ekv.
lägenhet nr 51 tas ingen avgift ut.

14.1 c)

för mätare med pulsräkneverk tillkommer en
avgift per år om

14.1 d)

en avgift per m3 levererat vatten
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14.1 e)

en avgift per år och varje påbörjad 100-tal m2

43,68 kr

45,84 kr

tomtyta
15

en avgift per m2 allmän platsmark för

0,378 kr

0,40 kr

890 kr

1 000 kr

bortledning av dagvatten
18

Frusen eller skadad mätare

Sammandrag av samtliga taxor och avgifter

Taxa/taxeområde
Taxa för
torgplatser

Kort beskrivning
av taxan
I Marks kommun
finns det tre
torgplatser. Mor
Kerstins torg i
Kinna, Parktorget i
Skene och Fritsla
torg i Fritsla. En
torghandlare får
högst använda två
torgplatser per
tillfälle. Alla avgifter
gäller förutsatt att
säljare samlar ihop
och tar bort sitt
skräp från sin
torgplats.

Taxa för
parkeringsplatser

Belopp 2018

Senast
e
ändrin
g av
taxan i
KF
(ååååmm)

En torgplats
kostar 250
kr/dag
alternativt en
fast avgift om
5 500 kr per
plats och år.
En torgplats är
ca 22 kvm.

2016–
11

P-däck, 275
kr/månad,
motorvärmaruttag, 30 kr/
månad, Pplats 60
kr/månad.

2013–
11

Taxa för
hushållsvatten i
tank

Utkörning av
hushållsvatten i
tank

2 000
kr/utkörning

2007–
11

Brukningsavgifter för
industriellt
avloppsvatten
från
textilindustrin

Gäller vissa
namngivna
industrier. De
berörda industrierna
är Almedahls AB,
Sanden Textiles AB,
Sjuhäradsbygdens
Färgeri AB, Ludvig
Svensson AB samt
Hagmans Kemi AB.
Avgift (kr) =
grundavgift (kr) +
mängd spillvatten
(m3) x avgift (kr/m3)

Avgift 2018 =
8 039 kr +
mängd
spillvatten
(m3) x 7,97 kr
+ TOC (kg) x
3,36 kr.

2017–
11
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Förslag till ny
taxa 2019

Avgift 2019 = 8
039 kr + mängd
spillvatten (m3) x
10,49 kr + TOC
(kg) x 3,36 kr
Taxan är höjd
enligt KF beslut
2016-11-24 som
går ut på att den
förmånliga
avgiften avvecklas
stegvis, 10 %
2017, 20 % 2018,
20 % 2019, 20 %
2020 samt 30 %

Nytt taxebelopp
2019 efter
indexuppräkning
eller uppräkning
på annat fastställt
sätt (om
uppräkning, ange
vilket index/sätt)

Avgift 2019 = 8 039 kr
+ mängd spillvatten
(m3) x 10,49 kr +
TOC (kg) x 3,36 kr

Taxa/taxeområde

Kort beskrivning
av taxan

Belopp 2018

Senast
e
ändrin
g av
taxan i
KF
(ååååmm)

+ TOC (kg) avgift
(kr/kg).

Förslag till ny
taxa 2019

Nytt taxebelopp
2019 efter
indexuppräkning
eller uppräkning
på annat fastställt
sätt (om
uppräkning, ange
vilket index/sätt)

2021.Ändras
stegvis för att
möjliggöra för
företagen att
anpassa sig till
denna högre
kostnad.

Felparkeringsavgifter

Gäller allmän
platsmark

600 kr på
ordinarie
parkeringsplat
ser och 1 000
kr på
parkeringsplatser
avsedda för
rörelsehindrade.

2017–
11

Kontrollavgift för
felparkering på
kvartersmark.

Gäller
kvartersmark. Får
inte vara högre än
taxa för
felparkering.

600 kr

2011–
11

Renhållningstaxa

Avgiften är
uppbyggd med en
fast grundavgift per
antal lägenheter i
kombination med
hämtningsavgift
grundad på
hämtningsintervaller. Genom
producentansvaret
kommer i stort sett
all återvinning att
finansieras på annat
sätt och ingår inte i
kommunens
renhållningsavgift.

Se bilaga

2017–
11

Se bilaga

Ingen generell
höjning av taxan
2019.

VA-taxa

Avgiften för vattenoch avlopp (VA)
består av olika
delar. En fast
grundavgift, en fast
lägenhetsavgift, en
rörlig del beroende
på vattenförbrukningen, samt
en del för
omhändertagande
av dagvatten från
gator och
fastigheter.

Se bilaga

2017–
11

Se bilaga

Avgifterna höjs med
5%
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Taxa/taxeområde

Kort beskrivning
av taxan

Uthyrning av
plats på
gemensamma
skyltar
Avgift vid
schaktning på
allmän plats

Vid schaktning på
allmän plats
faktureras den som
orsakar schaktning
den självkostnad
som kommunen
faktureras av den
entreprenör som
enligt gällande avtal
utför återställningsarbetet.

Belopp 2018

Senast
e
ändrin
g av
taxan i
KF
(ååååmm)

125 kr/månad

2008–
11

Förhöjd avgift
om
schaktningsar
beten
genomförs i
beläggningar
yngre än eller
lika med 3 år.
Avgiften
beräknas
utgående från
självkostnad
för
återställningsa
rbetet
multiplicerat
med:

2010–
12

Förslag till ny
taxa 2019

Nytt taxebelopp
2019 efter
indexuppräkning
eller uppräkning
på annat fastställt
sätt (om
uppräkning, ange
vilket index/sätt)

År 1 5 ggr
självkostnad
(beläggningsår
et)
År 2 4 ggr
självkostnad
År 3 2 ggr
självkostnad
År 4 1 ggr
självkostnad
Gravplatsavgift
på kommunal
begravningsplats för
sällskapsdjur
Måltidstaxa vid
äldreboendenas
restauranger,
extern gäst - ej
pensionär

Avgift uppgår
till 500 kronor
för en
tioårsperiod.
Moms utgår
ej.
Taxa för måltider
för ej pensionär vid
äldreboendenas
restauranger

49 kr inkl.
moms
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2010–
09

85 kr inkl. moms

Som en följd av
Äldreomsorgens
förslag om
taxeändring för
pensionärer har även
måltidspriset för
övriga utretts av
kostenheten med
förslag på ändring till
85 kr per portion inkl.
moms.

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

Vatten- och
avloppsförsörjning

57 570

59 299

59 299

63 113

Avfallshantering

26 831

25 822

25 822

25 823

241

232

232

232

84 642

85 353

85 353

89 168

Gata/Park
Summa (tkr)
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Äldreomsorgsnämnden
Förändrade taxor
Äldreomsorgsnämnden har föreslagit att avgiften för måltider vid äldreboendenas
restauranger höjs från 49 kr till 60 kr inkl. moms.

Sammandrag av samtliga taxor och avgifter
Taxa/
Taxe-område

Avgifter inom
äldre- och
handikappomsorgen,
eget boende

Belopp
2018

Senaste
ändring
av taxan
i KF
(ååååmm)

Omsorgsavgift
/brukare exkl.
ledsagarservic
e

212 kr/tim

2009–11

Följer prisbasbeloppets utveckling

Omsorgsavgift
/brukare,
ledsagarservice

212 kr/tim.
Max 636
kr/mån

2012–11

Följer prisbasbeloppets utveckling

Hemsjukvård/
brukare
endast HSL

294 kr/mån

2010–12

Hemsjukvård/
brukare med
hemtjänst

Se omsorgsavgift

Kort
beskrivning
av taxan

Förslag
till ny
taxa
2019

Nytt taxebelopp 2019 efter
indexuppräkning eller uppräkning
på annat fastställt sätt (om
uppräkning, ange vilket
index/sätt)

Följer prisbasbeloppets utveckling

Se omsorgsavgift

Hemsjukvård
enstaka
tillfällen

90 kr/tillfälle

2007–11

Trygghetslarm

230 kr/mån

2012–03

Följer prisbasbeloppets utveckling

Korttidsplats helpension
(måltidsavgift
ingår)

139 kr/dygn

2007–11

Följer prisbasbeloppets utveckling

90 kr/dag

2007–11

Dagvård
(måltidsavgift
ingår)

Följer prisbasbeloppets utveckling

Följer prisbasbeloppets utveckling
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Taxa/
Taxe-område

Matdistribution/ abonnemang,
eget boende
samt avgifter
på äldreboendenas
restauranger

Avgifter inom
äldre- och
handikappomsorgen,
särskilt
boende

Avgift för
vaccination

Belopp
2018

Senaste
ändring
av taxan
i KF
(ååååmm)

Serviceavgift
(uttages för
brukare som
inte har
insatser där
omsorgsavgift
utgår)

304 kr/mån

2008–11

Följer prisbasbeloppets utveckling

Huvudrätt pris
per portion

53 kr/port

2017–11

Följer prisbasbeloppet samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Efterrätt pris
per portion

11 kr/port

2017–11

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Avgift för
måltider på
äldreboendena
s restauranger
– pensionär

49 kronor
per portion
inkl. moms

2010 och
för
Rönnäng
2016-02

60 kr per
portion
inkl.
moms

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Serviceavgift/
brukare

2 044kr/mån

2016–06

Taxan
följer
maxtaxa
enligt lag

Ev. höjning enl regeringsbeslut som
meddelas av Socialstyrelsen vanligen i
november.

Serviceavgift/
brukare
bostad i
sådant särskilt
boende som
inte utgör ett
hyresförhållande

2 100kr/mån

2016–06

Taxan
följer
maxtaxa
enligt lag

Ev. höjning enl regeringsbeslut som
meddelas av Socialstyrelsen vanligen i
november.

Måltidsabonne
mang,
helpension

3 340kr/mån

2013–11

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Måltidsabonne
mang,
halvpension

2 171kr/mån

2013–11

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Måltidsabonne
mang, middag

1 403kr/mån

2013–11

Prisbasbeloppet 2019 samt
konsumentverkets skäliga
livsmedelskostnader

Avgift för
hembesök för
vaccinering
inkl. vaccin

150 kr per
tillfälle inkl.
vaccin

2012–11

Kort
beskrivning
av taxan

30

Förslag
till ny
taxa
2019

Nytt taxebelopp 2019 efter
indexuppräkning eller uppräkning
på annat fastställt sätt (om
uppräkning, ange vilket
index/sätt)

Taxa/
Taxe-område

Färdtjänst

Kort
beskrivning
av taxan

Belopp
2018

Resor inom en
kommun inom
Marks
kommuns
färdtjänstområde

Västtrafiks
vid var
tidpunkt
gällande
baspris med
ett påslag på
30 %. Dock
ska den taxa
(egenavgift)
som gäller
dagtid även
gälla kväll
och natt

Resor till, från
och emellan
kommuner där
färdtjänsttillst
ånd från
Marks
kommun
gäller

Västtrafiks
vid var
tidpunkt
gällande
baspris med
ett påslag på
70 %. Dock
ska den taxa
(egenavgift)
som gäller
dagtid även
gälla kväll
och natt

Resor till och
från
lönearbete
samt resor till
och från
studieplats
inom Marks
kommuns
färdtjänstområ
de
(pendlingsavst
ånd) för
studier som
motsvarar
Komvux eller
universitetets
högskolestudier

Kollektivtrafi
kens taxa
inklusive
rabatter som
gäller för
den tidpunkt
som resan
utfördes

Resor till och
från daglig
verksamhet
som beviljats
enligt LSS,
samt resor till
och från daglig
verksamhet
enligt SOL

Kollektivtrafikens
månadskort
för vuxen
och ungdom.
Rabatter till
ungdomar
ska beaktas.
Lägsta taxa
tillämpas
även om
resan går

Senaste
ändring
av taxan
i KF
(ååååmm)
2012-03

Förslag
till ny
taxa
2019

Nytt taxebelopp 2019 efter
indexuppräkning eller uppräkning
på annat fastställt sätt (om
uppräkning, ange vilket
index/sätt)
Vid taxeändring inom Västtrafik

Vid taxeändring inom Västtrafik

2012-03

Vid taxeändring inom Västtrafik

Vid taxeändring inom Västtrafik
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Taxa/
Taxe-område

Kort
beskrivning
av taxan

Senaste
ändring
av taxan
i KF
(ååååmm)

Belopp
2018

Förslag
till ny
taxa
2019

Nytt taxebelopp 2019 efter
indexuppräkning eller uppräkning
på annat fastställt sätt (om
uppräkning, ange vilket
index/sätt)

genom flera
taxezoner

Ledsagare och
medresande
barn

Se "Riktlinjer
färdtjänst"

Anslutningsres
or

Se "Riktlinjer
färdtjänst"

Taxeintäkter, belopp i tkr
Taxa
Omsorgsavgifter
Färdtjänst
Kost
Summa (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

15 000

14 500

14 500

14 600

500

300

300

300

16 000

15 600

15 600

15 800

31 500

30 400

30 400

30 700
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Bilaga 1. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § xxx.
Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Marks kommun.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Marks 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. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg (dagvatten
gata) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls,
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§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 bostadsfastighet 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;
- Hotell
- Restauranger
- Sjukvård
- Konferensanläggning.
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 bebyggelse men inte
ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där
begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som i övrigt motsvarar sådan mark.
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§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

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

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 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmänna
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
§5
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
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Avgift utgår per fastighet med:

5.1 a)

5.1
b)**

5.1
c)*

Utan moms

Med moms

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df.

120 046 kr

150 057,50 kr

en avgift för var och en av lägenheterna
nr 1 t o m nr 15

50 568 kr

63 210 kr

en avgift för varje därpå följande
lägenhet fr o m nr 16 t o m nr 30. Fr o m
lägenhet nr 31 tas ingen avgift ut.

24 423 kr

30 528,75 kr

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

11 120 kr

13 900 kr

* Avgift enligt 5.1 c) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt
5.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
**Villa (enbostadsfastighet) räknas som en lägenhet
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av
avgiften enligt 5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan
fastigheterna.
5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.4

Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1a).

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för varje tillkommande
lägenhet.
5.6 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 c).
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§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

6.1 a)

6.1 b)

Utan moms

Med moms

166 834 kr

208 542,50 kr

34,40 kr

43 kr

En avgift per m2 tomtyta för delen
10 001-30 000 m2. Fr o m 30 000 m2 tas
ingen avgift ut.

22 kr

27,50 kr

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

16 054 kr

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df.
en avgift per m2 tomtyta för delen 010 000 m2.

6.1 b)

6.1
c)*

20 067,50 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt
6.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av
avgiften enligt 6.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen 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 tills vidare 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 tomtyteavgift 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

Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgift enligt 6.1 a).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
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6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).
§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med
Bostadsfastighet
Avgift per uppsättning FP

5.1 a)

Annan
fastighet

100 %

6.1 a)

100 %

-

6.1 b)

70 %

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 b)

0%

Grundavgift för Df, om FP för Df inte
upprättats

5.1 c)

100 %

6.1 c)

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 b)

100 %

Annan fastighet
6.1 b)

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

35 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a).

Två ledningar

40 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a).

Tre ledningar

50 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a).
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Avgifter i övrigt
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 a)

15 %

25 %

10 %

-

Lägenhetsavgift

5.1 b)

30 %

60 %

-

10 %

Grundavgift Df utan FP

5.1 c)

Avgift per FP

6.1 a)

15 %

25 %

10 %

-

Tomtyteavgift

6.1 b)

30 %

60 %

-

10 %

Grundavgift Df utan FP

6.1 c)

100 %

100 %

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 c)
eller 6.1 a) respektive 6.1 c).
Avgifterna är uttryckta i procent till full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga
förbindelsepunkter för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 2 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförts i samband med
framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

45,84 kr

57,30 kr

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet i konsumentprisindex, KPI för oktober
månad det år som kommunfullmäktige antar taxan. När detta index ändras, har
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
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§ 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.
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 5.6, 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 fastighetsägaren 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 överenskomma 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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§ 14
Avgifter med allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
14.1 a)

en fast avgift per år och fastighet

14.1 b1)*

en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet (villor och flerbostadshus).

14.1 b2)

14.1 c)

Med moms

2 232 kr

2 790 kr

587,20 kr

734 kr

459 kr

573,75 kr

164 kr

205 kr

27,68 kr

34,60 kr

45,84 kr

57,30 kr

en avgift per år och bruttoareaenhet för
fastighet jämställd med bostadsfastighet
och utrymmen och annan fastighet enligt §
3. För definition av lägenhet se § 3. From
ekv. lägenhet nr 51 tas ingen avgift ut.

för mätare med pulsräkneverk tillkommer
en avgift per år om

14.1 d)

en avgift per m3 levererat vatten

14.1 e)

en avgift per år och varje påbörjad 100-tal
m2 tomtyta

För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt e) ut för högst 1 200 m2.
*Villa (enbostadsfastighet) räknas som en lägenhet
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

Dg

Fast avgift

14.1 a

42 %

48 %

6%

4%

Avgift per lägenhet/BTA-enhet

14.1 b

42 %

48 %

6%

4%

Avgift per m3

14.1 d

45 %

55 %

-

-

Avgift efter tomtyta

14.1 e

70 %

30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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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 d) ut efter en antagen förbrukning
om 200 m3/lägenhet/BTA-enhet och år i permanentbostad och med 150 m3/lägenhet och
år för fritidsbostad.
14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om mätning inte
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgår till 30 m 3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift
med ett belopp motsvarande 50 % 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
Mark- och Miljödomstolen.
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 15 % av avgiften enligt 14.1
d).

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
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Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av
dagvatten

0,40 kr

0,50 kr

§ 16
Tillförs avloppsnäten 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
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

Fast avgift

14.1 a)

V

S

Df

Dg

42 %

48 %

6%

4%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift
§ 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

470 kr

587,50 kr

Uppsättning av vattenmätare

470 kr

587,50 kr

Avstängning av vattentillförseln

470 kr

587,50 kr

Påsläpp av vattentillförseln

470 kr

587,50 kr

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare

470 kr

587,50 kr
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Undersökning av vattenmätare

470 kr

587,50 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

470 kr

587,50 kr

Förgäves besök

470 kr

587,50 kr

Frusen eller skadad mätare

1 000 kr*

* Moms utgår ej då detta är förvaltningens egendom.
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.
§ 19
För uthyrning av brandpostmätare utgår avgifter med:

En avgift för varje påbörjad hyresmånad

En avgift per m3 levererat vatten

Utan moms

Med moms

200 kr

250 kr

12,40 kr

15,50 kr

§ 20
Om för viss del 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 §§ 14-17 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
§ 21
Avgift enligt 14.1 a, b, c, e) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd 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 12.2.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning
och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år.
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Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning
av fastighetsöverlåtelse.
§ 22
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.
§ 23
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet i konsumentprisindex (KPI) för oktober
månad det år som fullmäktige antar taxan. När detta index ändras får huvudmannen
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 24
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. 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 Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § Lagen om
allmänna vattentjänster.
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Bilaga 2 Renhållningstaxa 2019
Fastställd av kommunfullmäktige 17 december 2018, § xxx
Gäller från och med 2019-01-01
Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap 4-6 § Miljöbalken (SFS 1998:808 med ändring
till SFS 2005:939) om renhållning kan utgå för hantering (bortforsling, omhändertagande
och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen omfattar kommunens hela
område i den mån dispens inte beviljats av miljöskyddsnämnden eller annan myndighet
som har att besluta i denna fråga.
Avgifterna anges inklusive och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).
1. Allmänna bestämmelser
1.1
Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är:
fastighetsägaren
den som i fastighetsägarens ställe är skattskyldig för fastigheten enligt
kommunalskattelagen, eller
ägare av hus på ofri grund
Avgiftsskyldighet i övrigt tilldelas den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat
avgiftsbelagt avfall vid av kommunen anvisad återvinningscentral.
-

Den fasta avgiften (grundavgift) betalas av alla fastigheter/abonnenter
(Renhållningsordningen). I den fasta avgiften ingår bl.a. kostnader för
återvinningscentralen.
Normala renhållningsabonnemang för permanent boende debiteras 4 ggr/år.
Förfallodagen ligger i slutet av debiteringsperioden. Fritidsabonnemang debiteras med
förfallodag i början av debiteringsperioden. Övriga abonnemang och tjänster debiteras
med tätare intervall.
Alla avgifter skall tilldelas till kommunen.
1.2

Mottagningsplats och viktbestämning
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Mottagningspersonalen vid återvinningscentralen äger rätt att avgöra vikten/storleken av
avfall enligt punkt Fel! Hittar inte referenskälla..
1.3
Hämtnings- och tömningsförhållanden
Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till
Teknik- och serviceförvaltningen.
Fastighetsägare är skyldig att snarast möjligt meddela entreprenören eller kommunen
om tömning av avfall uteblivit, så att entreprenören får möjlighet att i första hand se till
att tömning utförs, alternativt bereda möjlighet för fastighetsägaren att lämna avfallet på
annat sätt. Om avfallet trots detta inte hämtas och orsaken inte är fastighetsägarens är
denna berättigad till återbetalning av den del av avgiften som motsvarar den utebliven
tömning. Om kärlavfallet inte kunnat tömmas på grund av hinder som orsakats av
fastighetsägaren t ex inte hållit väg framkomlig till behållare, tas full renhållningsavgift
ut.
1.4
Övrigt
För prestation, som inte kan debiteras enligt denna taxa, debiteras självkostnaden.
2
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Renhållningsavgiften är uppdelad på en del per bostadsfastighet och en tömningsavgift
per behållare.
2.1
Fast avgift (grundavgift) för gemensam service
Den fasta avgiften för hushållsavfall omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som
alla abonnenter solidariskt ska dela på, d v s kostnader för tjänster och service som alla
abonnenter tar del av eller kan ta del av. Den fasta avgiften omfattas av de kostnader
som bland annat avser;
Återvinningscentral
Ambulerande återvinningscentral
Övrig hantering av återvinningsmaterial
Hanteringen av hushållens farliga avfall och kylmöbler
Den administration som är oberoende av hur mycket avfall som kunderna genererar
Avfallsplanering
Datasystem för fakturering av renhållningsavgifter
Driftkontroll vid nedlagda avfallsupplag
Lakvattenhantering
Övriga kostnader som kommunen har som huvudman för avfallshanteringen.

-

2.1.1

Fast avgift för bostadsfastigheter (villor, fritidshus,
hyreslägenheter, bostadsrätter, äldreboende)
Inkl

Fast avgift per lägenhet och år

Exkl

Moms (kr) Moms (kr)

-

fristående villor, radhus, kedjehus och parhus

760

608,00

-

lägenheter i flerfamiljshus med mer än två lägenheter

502

401,60

-

fritidshus

485

388,00

Områden med hyreslägenheter i form av radhus, kedjehus
med gemensam kärlplacering, räknas som flerfamiljshus
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-

äldreboende (servicehus, särskilt boende)

359

287,20

Vid särskilt boende inom, äldrevården räknas två rum/plats
som en lägenhet. Servicelägenhet med kokvrå/kök räknas
som en lägenhet.

2.1.2
Fast avgift för annan fastighet
Annan fastighet är fastighet som uteslutande används eller är bebyggd för annat
ändamål än bostadsändamål. Fastighet med både bostäder och lokaler för annan
verksamhet som exempelvis affärs- och kontorsverksamhet, räknas som annan fastighet.
För annan fastighet tilldelas den fasta avgiften efter antalet ekvivalenta lägenheter enligt
bilaga 1 till Marks kommuns renhållningstaxa.

-

fast avgift per ekvivalent lägenhet

Inkl

Exkl

Moms (kr)

Moms (kr)

760

608,00

2.2
Tömningsavgift kärlavfall
Tömningsavgiften omfattas av de kostnader som avser;
-

behållarstorlek och tömningsfrekvens
behandlingskostnader i regionala anläggningar för rötning, förbränning och
kompostering av avfall.
tillhandahållandet av biopåsar för matavfallsinsamling.
övriga kostnader som är knutna till insamling och behandlingen
För större kärl än vad som finns angivet, eller annan typ av hämtning, träffas särskild
överenskommelse.
2.2.1
Kärlavfall, åretruntboende
Tömningsavgiften varierar beroende på kärlets/kärlens storlek samt hur ofta de töms.
Matavfall ska alltid sorteras ut från resterande avfall. Anslutning till matavfallsinsamling
kostar inget extra utan ingår i restavfallets tömning avgift, se priser i Tabell 1.
Matavfallet slängs i en biologiskt nedbrytbar påse som kommunen tillhandahåller och
läggs därefter i biokärlet. Påsen ska förslutas. Resterande avfall (förslutet i valfri
avfallspåse) läggs i restavfallskärlet. Biokärl och restavfallskärl töms samtidigt med
samma tömningsintervall.
Då matavfall inte bör bli liggande en längre tid i biokärlet så får inte tömningsintervallet
vara längre än två veckor. Alternativt kan matavfall, efter anmälan och beslut från
miljönämnden, omhändertas på fastigheten genom kompostering. I detta fall kan ett
längre tömningsintervall väljas för restavfall.
Inom ett och samma boendeområde ska samma tömningsintervall eftersträvas. Därför
utförs tömningsintervallet en gång i veckan enbart i centralorten (Kinna, Skene och
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Örby) eller vid särskilda omständigheter. Tömningsintervallet två gånger i veckan utförs
enbart i tätorterna Kinna och Skene. Vid byte av kärlstorlek utgår en avgift enligt tabell 2
i bilaga 2.

Tömningsavgift- Åretruntboende (kr /år)
Kärlvolym
Restavfall

2 gånger/vecka

1 gång /vecka

varannan vecka

var 4:e vecka

4 gånger/år

Ink.

Ink.

Ink.

Exkl

Ink.

Exkl

Ink.

Exkl

Moms

moms

Moms

moms

Moms

moms

140 liter

-

-

-

-

919

735,20

563

450,40

183

146,40

190 liter

-

-

2 360 1 888,00 1 180

944,00

655

524,00

215

172,00

2 868 2 294,40 1 434

1 147,20

750

600,00

250

200,00

3 976 3 180,80 1 988

1 590,40

1 040 832,00

365

292,00

-

-

240 liter
370 liter

7952

6361,60

660 liter 13 776

11 020 ,80

Exkl

Exkl

Moms moms Moms moms

6 888 5 510,40 3 444 2 755,20

-

-

Tabell 1 Årlig tömningsavgifter för åretruntboende.
2.2.2
Kärlavfall, fritidsbostäder
Tömning utförs 5 gånger (var 4:e vecka) eller 10 gånger (varannan vecka) under
perioden vecka 19–38.

Tömningsavgift- Fritidsboende (kr/år)
Kärlvolym
Restavfall

Varannan vecka
Ink. Moms

var 4:e vecka

Exkl moms Ink. Moms

Exkl moms

140 liter

442

353,40

213

170,40

190 liter

570

456,00

253

202,40

240 liter

694

555,20

290

232,00

370 liter

1 026

820,80

-

-

660 liter

1 781

1 424,80

-

-
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Tabell 2 Årlig tömningsavgift för abonnemang med tömning under vecka 19- 38.

2.3
Särskilda avgifter
2.3.1
Extra tömning
Om kärlet tillfälligt behöver tömmas kan en extra budning beställas. Avgifterna i tabell 3
är kr per tillfälle per kärl.
Extra tömning av kärlavfall
Budning/ extra säck

Ink. Moms

Exkl moms

Budning 140- 370 liter (kr/st)

380

304

Budning 660 liter (kr/st)

550

440

Säck bredvid kärl vid ordinarie tömning (kr/st)

100

80

Tabell 3 Avgift vid extratömning av kärlavfall, avgift per aktivitet.
2.3.2
Tömning av verksamheters matavfall
Tömning av utsorterat matavfall där abonnemanget är skiljt från restavfallsinsamling.
Tömning av matavfall för verksamheter(kr/år)
1 gång /vecka

varannan vecka

Kärl för matavfall

Ink. Moms

Exkl moms

Ink. Moms

Exkl moms

140 liter

1 838

1 470,40

919

735,20

190 liter

2 360

1 888,00

1 180

944,00

240 liter

2 968

2 294,40

1 434

1 147,20

370 liter

3 976

3 180,80

1 988

1 590,40

Tabell 4 Årlig avgift för matavfallsinsamling hos verksamheter.
2.3.3
Tömning av verksamheters restavfall
Tömning av utsorterat restavfall.
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Tömning av restavfall för verksamheter (kr/år)
1 gång /vecka

Kärl för

Varannan vecka

restavfall

Ink. Moms

Exkl moms

Ink. Moms

Exkl moms

140 liter

1 838

1 470,40

919

735,20

190 liter

2 360

1 888,00

1 180

944,00

240 liter

2 868

2 294,40

1 434

1 147,20

370 liter

3 976

3 180,80

1 988

1 590,40

660 liter

6 888

5 510,40

3 444

2 755,20

Tabell 5 Årlig avgift för restavfallsinsamling för verksamheter.
2.3.4
Tilläggsavgifter för gångavstånd
Normal tömningsplats är alltid vid fastighetsgräns eller tomtgräns så nära
uppställningsplats/angöringsplats för hämtningsfordon som möjligt.
En- och tvåfamiljsfastigheter
I begreppet fastighetsgräns ingår upp till 2 meters transportväg, s.k. gångavstånd, från
angöringsplatsen vid framfartsväg för enbostadshus, parhus, radhus och därmed
jämförlig fastighet. Gångavstånd räknas från fastighets-/tomtgräns och till närmaste kärl.
Stängd grind räknas som 1 m.
Ansökan för att erhålla gångavstånd skall sändas skriftligen, via vanlig post eller mail, till
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen.
För gångavstånd utgår en tilläggsavgift per behållare, exklusive matavfallskärl, och år,
enligt nedan.
Övriga fastigheter
Hit räknas fastigheter med fler lägenheter än två (flerfamiljshus), eller andra fastigheter
som har gemensam kärlplacering in. Om fordon kan köra in på fastigheten räknas
gångavstånd från fordonets närmaste angöringspunkt istället för fastighets-/tomtgräns.
Angöringspunkten får inte vara beroende av att en lång backning utförs, då det är en
arbetsmiljörisk, i så fall kan angöringspunkten blir längre ifrån. Gångavstånd räknas fram
till närmaste kärl alternativ till dörr på sophus/rum. Stängd dörr eller grind räknas som 1
m gångavstånd. Upp till 3 meters gångavstånd ingår. Tillstånd för gångavstånd behöver
inte sökas, men tilläggsavgift ska betalas per behållare, exklusive matavfallskärl, och år,
enligt nedan.
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Fritid 10 ggr

Fritid 10 ggr

Fritid 5 ggr

Fritid 5 ggr

Vecko-

Vecko-

Varannan

Varannan

4 ggr/år

4 ggr/år

hämtning

hämtning

vecka

vecka

Var 4:e vecka

Var 4:e vecka

Exkl moms

Inkl moms

Exkl moms

Inkl moms

Exkl moms

Inkl moms

2,1 – 10,0 m

400,00

500

200,00

250

80

100

10,1 – 20,0 m

752,00

940

376,00

470

101,60

127

20,1 – 30,0 m

1 248,00

1 560

624,00

780

168,00

210

30,1 – 40,0 m

1 744,00

2 180

872,00

1 090

234,40

293

40,1 – 50,0 m

2 240,00

2 800

1 120,00

1 400

301,60

377

376,00

470

188,00

235

72

90

470

101,23

127

Behållare mindre än
400 liter (kr/år)

Per 10 m
därutöver

Behållare större än 400 liter och mindre än 1 000 liter
2,1-10,0 m

752,00

940

848

För hämtning två gånger per vecka: Priset för veckohämtning multiplicerat med 2 i alla fallen ovan.
2.3.5
Tömning av restavfall i storbehållare
Hämtning sker efter överenskommet schema eller efter budning/avrop.
2.3.6
Tömningsavgifter
För tömning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall från flerbostadshus, skolor,
vårdinrättningar och liknande verksamhet utgår avgifter enligt gällande
entreprenadavtal.
2.3.7
Storbehållare (containerhyra)
Avgift utgår enligt valfri entreprenörs prislista.
2.3.8
Behandlingsavgift
För avfall hämtat i storbehållare (container) uttas en behandlingsavgift vars storlek är
beroende på avfallsslag och gällande taxa vid regional behandlingsanläggning när avfallet
levereras direkt till denna anläggning. Avfallets vikt används vid beräkningen av
behandlingsavgiften, om ej annat överenskommits.

2.3.9

Grovavfall

För beställd hämtning av grovavfall vid fastighetsgräns. Priset gäller per två kollin. Max 2
x 2 kollin per beställning. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en barnvagn, en
skottkärra eller ett par skidor. Ett kolli ska kunna bäras av max två personer. Se exempel
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på grovavfall som inte hämtas här nedan. Säckar som innehåller det som normalt kan
slängas i det vanliga restavfallet budas istället som extra säck enligt 2.3.1.
Hämtning utförs inom fyra veckor efter beställning.
Exempel på grovavfall som inte hämtas
• Handfat, badkar, toalettstolar, värmepannor, värmepumpar, stuprör, radiatorer,
heltäckningsmattor och fasta garderober (och annat avfall från rivning,
ombyggnad och reparationer).
• Trädgårdsavfall, jord och sten.
• Bilar, bildelar och maskiner,
• Avfall från kontor, handel, hantverk och liknande.

- Avgift per två kollin
2.4

Övriga avgifter

2.4.1

Ändringsavgift

- Ändring av tömningsintervall per anläggning (per
tillfälle), kr

Inkl

Exkl

Moms

Moms

750

680

Inkl

Exkl

Moms

Moms

75

60

2.4.2
Utkörning- och bytesavgift för behållare
Vid utkörning av nytt kärl tas en utkörningsavgift samt en avgift motsvarande kärlets
kostnad. Se tabell 1 i bilaga 2 för kärlavgifter. Utkörningsavgift och kärlavgift bortses om
utkörningen avser ett kompletterande biokärl då ett restavfallsabonnemang redan är
tecknat.

- Utkörningsavgift av nytt kärl (kr/st)

Inkl

Exkl

Moms

Moms

244

195,20

Vid byte av kärlstorlek tas en bytesavgift ut, se tabell 2 i bilaga 2 för utbytesavgifter. Det
gamla kärlet lämnas tillbaka när det nya levereras.
2.4.3

Extra avgift
Inkl
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Exkl

Moms

Moms

- Extra avgift vid överfullt kärl (kr per kärl och tillfälle)

180

144

- Extra avgift vid felsorterat i kärlen (kr per kärl och

350

280

tillfälle)

Avgiften faktureras då kärlet varit överfullt eller felsorterat vid upprepade tillfällen, minst
3 ggr under de senaste 10 hämtningarna.
3

Slam från enskilda avloppsanläggningar, t ex slamavskiljare och
slutna tankar

Avgift utgår per gång och anläggning.
För sugning, borttransport och behandling av slam och slutna tankar utgår avgifter enligt
nedan, per tillfälle. Vid svårtillgänglig placering av tank där behov av specialfordon krävs,
bekostas extraavgift av kunden, exempelvis fordon, transport personalkostnad.
Slamavskiljare
Volym

Sluten tank

Exkl moms (kr)

Inkl moms (kr)

Exkl moms (kr)

Inkl moms (kr)

0-2,9 m3

656

820

580

725

3-5,9 m3

856

1 070

756

945

6-8,9 m3

1 492

1 865

1 212

1 515

1 492+136

1 865+170

1 212+136kr/extra m3

1 515+170 kr/extra m3

> 9 m3

För extra tömning efter beställning utanför ordinarie körtur
tillkommer en framkörningskostnad kr per tillfälle

Inkl

Exkl

Moms
(kr)

Moms
(kr)

- Tömning inom 5 arbetsdagar

365

292

- Tömning inom 36 timmar

665

532

- Bomkörningsavgift

500

400

För extra slanglängd över 20 m utgår tilläggskostnad

53

Kr per 10 m och tillfälle

-

Tilläggskostnad, kr per 10 m och tillfälle

Inkl

Exkl

Moms

Moms

90

72

3.1
Fettavskiljare placerade före allmän avloppsanläggning
Avgift utgår per gång och anläggning.
Enligt Marks kommuns renhållningsordning sker besök med tömning minst en gång per
år av nämnden anlitad entreprenör.
För sugning, borttransport och behandling av fett från avskiljare, faktureras tidsåtgången
per tillfälle samt behandlingsavgift.

- Timpris (kr/tim)
- Behandlingsavgift (kr/m3)

4.

Inkl

Exkl

Moms

Moms

1 210

968

210

168

Återvinningscentralen Skene skog

För fraktioner som får lämnas till Skene skogs återvinningscentral hänvisas till
renhållningsföreskrifterna.
För att lämna avfall på återvinningscentralen krävs ett återvinningscentralskort (ÅVCkort). ÅVC-kortet skickas automatiskt ut till alla renhållningsabonnenter. Kortet dras vid
inpassering på återvinningscentralen och ger rätt till obegränsat antal fria besök per år.
Fordonet eller fordonen som används vid besöket får ha en maximal vikt på 3,5 ton och
en maximal längd på 10 meter. Avfallslämnaren är skyldig att se till så att avfallet blir
sorterat och inlämnat korrekt. Under centralens öppettider finns alltid kunnig personal
tillgänglig för rådgivning.
Ansvaret för att inlämnat avfall är rätt deklarerat tillkommer transportören. Skada som
uppkommit genom att ett avfall deklareras felaktigt debiteras transportören.
Återvinningscentralen tar inte emot matavfall, större mängder bygg- och rivningsavfall,
ensilagesplast, avfall från husdjurslatrin eller större mängder asbest.

4.1

Tillträde till återvinningscentralen – för de som har ett
renhållningsabonnemang

54

Alla hushåll och verksamheter som är knutna till ett renhållningsabonnemang i
kommunen har obegränsat antal fria besök på återvinningscentralen. Det inkluderar även
hushåll och verksamheter som indirekt betalar renhållningsavgift genom sitt
hyreskontrakt.
4.2

Tillträde till återvinningscentralen – för de som inte har ett
renhållningsabonnemang
För de som inte betalar renhållningstaxa i kommunen kommer en avgift på 100 kr att
debiteras varje gång som återvinningscentralen besöks. Innan första besöket krävs en
registrering genom kommunens kundtjänst. Därefter kan ett ÅVC-kort hämtas ut mot en
avgift på 400 kronor inkl. moms.
4.3
Avgifter vid felsortering
Besökaren på återvinningscentralen ansvara själv för att avfallet blir sorterat korrekt. Vid
minsta osäkerhet ska personal kontaktas. Alla säckar ska tömmas i containrarna i syfte
att få plats med mer avfall i containrarna. Extrakostnader kopplade till felsortering så
som saneringskostnad vid asbestförorening av containrar bekostas av förorenaren.

Exkl
moms
-

Sorteringsavgift för felaktigt sorterat avfall
(kr/tillfälle)

Inkl
Moms

344

430

Bilaga 1 till Marks kommuns renhållningstaxa
Antal ekvivalenta lägenheter för verksamheter (affärer, industrier, hantverk,
kontor, service och liknande)
HämtKärltyp inter-

Antal kärl per anläggning/abonnemang/hämtställe

vall
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K140

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K140

13

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

K190

52

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

K190

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K190

13

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
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K240

52

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

K240

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K240

13

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

K370

52

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

K370

26

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

K370

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K660

104

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96 104 112 120

K660

52

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96 104 112 120

K660

26

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

K660

13

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Förekommer flera olika kärltyper på samma abonnemang etc summeras antalet
ekvivalenta lägenheter.
Exempel: En fastighet med 2 st 370 liters kärl som hämtas varannan vecka debiteras 4
ekvivalenta lägenhetsavgifter.

Bilaga 2 till Marks kommuns renhållningstaxa
Tabell 1. Kärlkostnad

Nytt kärl

Begagnat kärl *)

Kärlkostnad kr/kärl
Inkl moms

Exkl moms

Inkl moms

Exkl moms

140 Restavfall

625

500,00

188

150,40

190 Restavfall

663

530,40

199

159,20

240 Restavfall

763

610,40

229

183,20

370 Restavfall

1188

950,40

356

284,80

660 Restavfall

2313

1850,40

694

555,20

140 Biokärl

725

580,00

218

174,40

*) under förutsättning att det finns i lager
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Kärlkostnad och utkörningsavgifter vid byte av kärlstorlek
Vid leverans av det nya kärlet hämtas det gamla kärlet.
Tabell 2.

Kr/Utbyte

Inkl
moms

Exkl moms

Utbyte 140 -190

525

420,00

Utbyte 140 -240

660

528,00

Utbyte 140 -370

1200

960,00

Utbyte 140 -660

2175

1740,00

Utbyte 190 -140

300

240,00

Utbyte 190 -240

660

528,00

Utbyte 190 -370

1200

960,00

Utbyte 190 -660

2213

1770,40

Utbyte 240 -140

300

240,00

Utbyte 240 -190

300

240,00

Utbyte 240 -370

1100

880,00

Utbyte 240 -660

2538

2030,40
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Utbyte 370 -140

300

240,00

Utbyte 370 -190

300

240,00

Utbyte 370 -240

300

240,00

Utbyte 370 -660

2375

1900,00

Utbyte 660 -140

300

240,00

Utbyte 660 -190

300

240,00

Utbyte 660 -240

300

240,00

Utbyte 660 -370

300

240,00

Bilaga 3. Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde i separat dokument
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Bilaga 4. Plan- och bygglovstaxa i separat dokument
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