
 

TAXA ENLIGT HÄLSOSKYDDS- 406-2 
FÖRORDNINGEN 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 1992-08-25, § 287. 
Ändrad av kommunfullmäktige 1995-04-27, § 181. 
 
1 §  Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa erläggs avgift för 
 
* Handläggning av i 2 § angivna tillståndsärenden enligt 
  Hälsoskyddslagen (HL) och enligt av kommunen meddelade 
  lokala hälsoskyddsföreskrifter (LHF) samt handläggning av              
  ärenden enligt 9a § Hälsoskyddsförordningen (HF). 
 
* Kontroll av bad- och dricksvatten. 
 
* Annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd enligt HL 
  eller enligt uppdrag. 
 
Avgiften innefattar 
 
- granskning av för prövningen erforderliga handlingar 
 
- erforderliga besiktningar 
 
- meddelande av eventuella beslut 
 
- annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
- kostnad för erforderliga resor. 
 
2 §  Avgifter 
 
A Prövning av ansökan om tillstånd att anordna 
  avloppsanordningar enligt 7 § HL och 1 § LHF 3.600 kr 
 
  Prövning av ansökan om tillstånd att 
  anordna vattentoalett ansluten till 
  sluten tank 2.000 kr 
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B Prövning av ansökan om tillstånd att 
  anordna mulltoalett eller latrinkompost 
  enligt 11 § Hälsoskyddsförordningen och 
  2 § LHF   500 kr 
 
C Prövning av ansökan om tillstånd för 
  djurhållning enligt 3 § LHF 1.200 kr 
 
  Prövning av ansökan om tillstånd för 
  spridning av slam eller gödsel enligt 
  4 § LHF 1.000 kr 
 
D Prövning av ansökan om tillstånd för 
  upplag enligt 5 § LHF 2.000 kr 
 
D Prövning av ansökan om tillstånd till 
  värmepump enligt 6 § LHF 1.500 kr 
 
F Provtagning, i den offentliga kontrollen, 
  av dricksvatten enligt Livsmedelverkets 
  kungörelse om dricksvatten m m  
  SLV FS 1989:30 och provtagning av 
  badvatten   290 kr 
 
  Provtagning av dricksvatten och 
  badvatten på den enskildes begäran   290 kr 
 
  Till dessa kostnader tillkommer analys- 
  kostnaden samt annan av laboratoriet 
  uttagen kostnad och särskild fraktkostnad. 
 
  Återkommande besiktning av anläggning 
  som anges i 9a § HF 1.000 kr 
 
G Handläggnign av anmälan om anläggning 
  som anges i 9a § HF 1.000 kr 
 
H Annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
  enligt HL eller enligt uppdrag. 
 
  Tiddebitering:   500 kr/t 
  Övrigt:                                       Självkostnad 
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3 § Avgifternas erläggande 
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller 
innehavaren mot räkning eller postförskott när denne 
tillställs miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut, 
protokoll eller provresultat. Den av kommunen vid varje 
tidpunkt tillämpad faktureringsavgift kan debiteras. 
 
4 § Påminnelseavgift och dröjsmålsränta 
 
Påminnelseavgift debiteras enligt lag vid påminnelse om sen 
betalning. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår 
dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodag. 
 
5 § Nedsättning av avgift 
 
Om särskilda skäl föreligger får miljö- och stadsbyggnads-
nämnden medge skälig nedsättning av avgifterna enligt denna 
taxa. Om ansökan återtages innan den behandlats av miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen uttages ingen avgift. Vid 
avslagsbeslut uttages halv avgift. 
 
6 § Särskild utredning eller undersökning 
 
Om ett ärende enligt denna taxa är av speciell natur eller 
med en mer omfattande svårighetsgrad och därför föranleder 
särskild utredning eller undersökning får miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden uttaga kostnaderna för detta. 
 
7 § Avgifternas uppräkning 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får årligen, med hänsyn till 
allmänna kostnadsläget och fullmäktiges beslut om 
eftersträvad kostnadstäckning, besluta om ändring av 
avgifterna i denna taxa. 
 
8 § Taxans ikraftträdande 
 
Denna taxa gäller från första dagen efter det att den vunnit 
laga kraft. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
 
 
 
 
 


