UPPDRAGSTAXA
Fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-14, § 164, reviderad 2014-11-11, § 152
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Datum

12-03-07

Taxa för nämndens för Miljö & Hälsoskydds uppdragsverksamhet
Inledande bestämmelser
§ 1 Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för:
- nämndens för Miljö & Hälsoskydd tjänster av servicekaraktär, exempelvis
undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på uppdrag och som inte är
myndighetsutövning.
Avgifter
§ 2 Avgift får tas ut för
- personalkostnad
- resekostnad
- instrumenthyra
- annan materialkostnad
- externa kostnader, t ex analyskostnader.
§ 3 Utlåning av personal för konsultuppdrag eller liknande där resultatredovisning
ingår debiteras per timme med den timavgift som är fastställd av
kommunfullmäktige. Timavgiften är densamma som gäller för tillsyn och prövning
av inom miljöbalkens- och strålskyddslagens område.
§ 4 Till avgifter enligt denna taxa tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.
Avgifternas erläggande
§ 5 Avgift enligt denna taxa skall erläggas av uppdragsgivaren till nämnden för Miljö
& Hälsoskydd efter utfört uppdrag.
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Nedsättning av taxa
§ 6 Om det finns särskilda skäl, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd, med hänsyn
till verksamhetens omfattning och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka
avgiften.
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Övriga bestämmelser
7 § Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2014.
§ 8 Betalas inte avgift inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta från räkningens
förfallodag.
§ 9 Nämndens för Miljö & Hälsoskydd bemyndigas att utfärda föreskrifter för
tillämpningen av denna taxa.

___________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2013.
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