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Skaraborg den 8 juni 2018, § 12.

Taxa för uppdragsverksamhet
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa för
uppdragsverksamhet som upphör att gälla den 31 december 2018.
§1
Enligt denna taxa tar Miljönämnden östra Skaraborg ut en avgift av
uppdragsgivare för:
a) Miljönämnden östra Skaraborgs tjänster som utförs på uppdrag (ta fram
viss information, sammanställa data, utfärda intyg, utföra undersökningar
m.m.).
b) Kopiering och utskrifter av allmänna handlingar
§2
Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad 2018.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
Miljönämnden östra Skaraborg.
§3
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn 1 081 kronor.
Storleken på de avgifter som nämnden tar ut beror på:
1. den debiteringsfaktor som i taxan anges för ärendet (fast avgift)
2. den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda uppdraget
(timavgift)
Fast avgift fås fram genom att tilldelad debiteringsfaktor multipliceras med
grundfaktorn.
Timavgiften fås fram genom att ett uppdrags handläggningstid multipliceras med
grundfaktorn.
§4
Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme.
§5
För uppdrag som utförs vardagar mellan klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar,
helgaftnar och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie avgift.

1

§6
Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden östra Skaraborg, med hänsyn till
uppdragets omfattning och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka
avgiften.
§7
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
Miljönämnden östra Skaraborg som är ansvarig för handläggning av uppdrag som
medför avgiftsskyldighet. Nämnden tar också emot avgiften. Betalning ska ske
inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
§8
Timavgifter tas ut för alla typer av uppdrag utom kopiering eller utskrift på
papper.
§9
Avgift för kopia eller utskrift på papper:
a. 1–9 sidor:
b. 10 sidor:
c. Från och med 11 sidor:

0 kr
50 kr
2 kronor per sida

När avgiftsbelagda kopior eller utskrifter skickas med post ska även kostnaderna
för porto samt eventuella mottagningsbevis betalas av mottagaren.
Undantag från avgift:
•
•
•

Avgift tas inte ut för kopior som Miljösamverkans förtroendevalda begär
för att kunna fullfölja sina uppdrag.
Avgift tas inte ut för kopior som statliga och landstingskommunala
myndigheter eller andra kommuner begär för att kunna fullfölja sina
uppdrag.
Avgift tas inte ut för kopior som massmedia begär.

När avgift för kopia eller utskrift på papper tas ut tillämpas avgiftsförordningen
(1992:191).
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