FÖRFATTNINGSSAMLING

VINGAKERS KOMMUN

Flik 11.7
Sida 2(24)

Fastställd av kf 2002-12-16,§ 100. Gäller från 2003-01-01

Taxa för Miljönämndens uppdrag mm inom miljöm och
hälsoskyddsområdet
Inledande bestämmelser
§1
Denna taxa gäller avgifter för Vingåkers kommuns kost11ader i samband med Miljönämndens tjänster av
servicekaraktär och som utförs på uppdrag eller som en del av tillsyn med stöd av livsmedelslagen.
§2

Avgift tas ut enligt de1ma taxa för,

Tjänster som utförs av Miljönänmden efter framställa från uppdragsgivare
Uppföljande provtagning av livsmedel
Kost11ader för material och tjänster som uppstår i samband med tjänster eller provtagning.
§3
Miljönämnden får för varje kalenderår(avgiftsår) besluta att höja fasta avgifter och timavgifter i denna
taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex. Basmånad
för uppräkningen är oktober månad 2002.
Avgift för uppdrag eller tjänst
§4
Avgift för uppdrag eller tjänst tas ut med angivet belopp(fast avgift) eller med 610 kr per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift). Avgift ska betalas för va1je avgiftsbelagd tjänst som taxan avser.
§5
Timavgift tas ut för varje påbö1jad halv timme nedlagd handläggningstid. För tjänster som vardagar
mellan kl 19.00 och 07 .00, lördagar, söndagar och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 ggr ordinarie timavgift.
§6
För avgifter so1
eddelats med stöd av livsmedelsverkets föreskrifter(SLVFS 1990: I 0) om
livsmedelstillsyn nm 0 ä, r de högsta belopp som framgår av 11 - 13 §§ i föreskrifterna.
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§7

Avgift för prövning erläggs av sökanden och skall betalas även om ansökan avslås.

§8

Avgiften ska erläggas i samband med att Miljönämnden meddelar resultatet av tjänsten eller prövningen.

Betalning av avgiften
Avgift enligt denna taxa ska erläggas till Vingåkers konunun. Betalning ska ske inom tid som anges i
§9
beslut om avgift eller i räkning.
§ 10 För tjänster som inte utgörs av myndighetetsutövning utgår lagstadgad moms
Avgifter
§ 11
Tjänster
Uppfölja
Prövnin
Prövnin
Ersätt11i
Förbru
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a ena

nligt livsmedelslagen
tillstånd att hantera livsmedel(§ 16)
ä1mande av livsmedelslokal
ser eller andra inköpta tjänster

Startavgift för miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen
Företag < I 0 anställda
Företag I 0-30 anställda
Företag >30 anställda

610 kr/tim
610 kr/tim
610 kr/tim
610 kr/tim
En! faktura + 50 kr
Enl faktma + 50 kr
3 500 kronor
4 500 kronor
5 500 kronor

Revision och miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen 2 000 kronor.
Återkommande revision, inom två år, och miljödiplomcring
Företag <10 anställda
Företag 10-30 anställda
Företag >30 anställda

T,4-- Denna taxa t1·äder i kraft den 1 jan 2003
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2 500 kronor
3 500 kronor
4 500 kronor

