Taxa
Uppdragsverksamhet inom
Bygg- och miljönämnden

Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 188
Senaste ändring av timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av
Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 188
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Taxa för uppdrag inom Byggoch miljönämndens verksamhet
Inledande bestämmelser
1 § Enligt denna taxa ska avgift betalas av uppdragsgivare för vissa
tjänster inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och
naturvård som inte är av myndighetskaraktär och som går utöver byggoch miljönämndens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen.
2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 915 kronor per hel
timme.

Avgifter
3 § Avgift tas ut för
Uppdrag
1. Mätningar med intyg/utlåtanden och som berör
bygg- och miljönämndens verksamhetsområden
enligt § 1.

timavgift

2. Provtagning av strandbad, badanläggning, övrigt
vatten, jord, livsmedel m.m.

timavgift

3. Vassklippning, slamsugning eller motsvarande i
kustområden, dammar, våtmarker och dylikt
Etablering

500 kr/uppdrag

Vassklippning

950 kr/tim

Resekostnader

80 kr/mil
timavgift
alternativt enligt
offert

4. Föreläsning av utbildningskaraktär

Mervärdesskatt tillkommer på ovanstående avgifter.
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Betalning av avgiften
4 § Betalning av avgiften ska ske till bygg- och miljönämnden i Torsås
kommun.
5 § Avgift enligt denna taxa betalas av uppdragsgivaren mot faktura när
denne tillställts bygg- och miljönämndens resultat av utfört arbete.
6 § Betalas inte avgiften inom föreskriven tid tillkommer dröjsmålsränta
enligt räntelagen.

Kostnadsuppräkning av taxan
7 § Kommunfullmäktige 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
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på
SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen
är oktober månad 2018.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. Taxan tillämpas på
uppdrag som utförs efter denna dag.
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