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Taxa 2021 för administrativa tjänster vid för miljöoch hälsoskyddsnämnden
§ 1 Enligt denna taxa erläggs avgift för undersökningar, utredningar eller mätningar som begärs men som ej är myndighetsutövning.
§ 2 Avgift får tas ut för
−
−
−
−
−

personalkostnad
resor
instrumenthyra
annan materialkostnad
externa kostnader t.ex. analyskostnader

§ 3 Avgifter exklusive lagstadgad mervärdesskatt tas ut för:
Utlåning av personal för konsultuppdrag där resultatredovisning ingår,
tas timavgift ut motsvarande taxa för nämndens tillsyn enligt miljöbalken.
Timavgift tas ut för varje påbörjad timme nedlagd handläggningstid. Moms
tillkommer.
Nedan följer exempel där avgift bör tas ut:
−

Bullerprovning av fordon.

−

Vid fastighetsförsäljning eller liknande ge utlåtande om vatten
och/eller avloppsstandarden.

−

Undersökning av fukt eller mögel i fastighet i vissa fall.

−

Mätning av radondotterhalt i vissa fall. I normalfallet gör miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen en bedömning om radondotterbestämning
behövs för att klargöra om sanitär olägenhet föreligger. I en del fall,
främst i samband med fastighetsöverlåtelse, begärs mätning trots att
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömt detta ej nödvändigt ur
hälsoskyddssynpunkt. I dessa fall bör kostnaden debiteras.

−

Mätning av radondotterhalt i markluft vid nybyggnation.

§ 4 Avgifter enligt denna taxa erläggs av betalningsskyldig efter utfört uppdrag.
§ 5 Betalas inte avgift inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt
kommunens bestämmande.
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§ 6 Om särskilda skäl föreligger får miljö- och hälsoskyddsnämnden medge
skälig nedsättning av avgifterna enligt denna taxa.
§ 7 Grundbeloppet (timavgiften) ska varje kalenderår regleras, med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring enl.
Statistiska Centralbyråns lönekostnadsindex.
Taxan har antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2002 § 170,
reviderad senast av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 19 oktober 2020 § 71.
_____________________
Denna taxa gäller fr.o.m. 1 januari 2021.

