Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET
ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT INTERNATIONELLA HOT MOT
MÄNNISKORS HÄLSA
Antagen av regionfullmäktige 2015-03-02 § 118.
Gäller från och med 1 mars 2015.
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
får kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23
§§samma lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för miljö- och hälsoskyddsnämnden undersökningar och åtgärder
enligt lagen (2006:157) om skydd mot människors hälsa, samt de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen.
§ 2 Avgiftsskyldighet är ägaren till fartyg som är föremål för undersökningar eller
åtgärder.
§ 3 Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämn- den.
§ 4 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet am avgift eller i räkning.
§ 5 Vid tillämpning av denna taxa är den gällande timavgiften för handläggningstid per
påbörjad halvtimme enligt den senast fastställda timavgiften i nämndens taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och
hälsoskyddsnämnden har använt för förberedelser i ärendet, resa till och från
undersökningen, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt samt slutlig handläggning av ärendet.
§ 6 För undersökningar eller åtgärder som utförs vardagar mellan klockan 1900 - 0700
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton eller helgdagar, tas en avgift ut som är
1,5 gånger högre än ordinarie timavgift.
Överklagande m.m.
§ 7 Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors följer att beslut om
avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift
överklagas hos länsrätten.

Timtaxa enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
För år 2014 är Miljö- och hälsoskyddsnämndens timtaxa 824:- per timme.
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