
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT              406-3
DJURSKYDDSLAGEN

Antagen av kommunfullmäktige 2003-06-11, § 95

Inledande bestämmelser

1 §

Avgifter enligt denna taxa erläggs för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet enligt djurskyddslagen, SFS 1988:534.

Avgiftsskyldig

2 §

Avgift skall betalas av den som håller eller avser att hålla djur på ett sådant sätt att
djurskyddslagen är tillämplig. Avgift tas inte ut för tillsyn av djur som hålls som
cirkusdjur.

Avgift för prövning

3 §

Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större  1 200 kr
omfattning föda upp eller sälja hundar eller ta emot hundar för
förvaring och utfodring (djurskyddslagen 16 § p 1).

4 §

Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större 1 200 kr
omfattning upplåta hästar eller använda hästar i
ridskoleverksamhet (djurskyddslagen 16 § p 2).

5 § 

Prövning av ansökan att yrkesmässigt eller i större omfattning 1 200 kr
föda upp pälsdjur (djurskyddslagen 16 § p 3).
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Prövning av ansökan om godkännande av lokaler och andra 1 200 kr
utrymmen för djur som används i yrkesmässig handel med
sällskapsdjur (djurskyddsförordningen 21§).

7 §

Prövning av ansökan om undantag från betesgång 1 200 kr
(djurskyddsförordningen 10, 11 §§).

8 §

Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för tillsyn

9 §

Avgift för tillsyn tas ut med 600 kronor för varje nedlagd timme hand-
läggningstid. När avgift utgår enligt timtaxa skall nedlagd tid registreras,
sammanräknas och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme. Avgift för tillsyn
på obekväm arbetstid debiteras med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Med tillsyn på
obekväm arbetstid avses den tillsyn som utövas vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar.

a) Anläggning för djurhållning oavsett antal djurenheter* (DE).
b) Zoologisk affär, djurpensionat, vilthägn eller annan
 kommersiell djurhållning.
c) Anläggning för försöksdjur med en eller flera förekommande arter. 
d) Djurparker, zoologiska trädgårdar, akvarier, terrarier eller 

annan offentlig visning av djur.
e) Djurtransporter.
f) Tillfällig djurhållning (tävlingar med djur, omlastningsstationer m.fl.).
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Även för tillsyn av verksamheter som inte finns med i uppräkningen
(a-f), skall avgift betalas med 600 kr per nedlagd timme handläggningstid i
ärendet. 

*Med djurenhet avses den definition som finns angiven i förordningen 1998:899
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avgiftens erläggande

11 §

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Nynäshamns
kommun. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
räkning.

Nedsättning av avgift

12 §

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter
sätta ned eller efterskänka avgiften.

Indexreglering

13 §

De i taxan angivna avgifterna skall anses anpassade till Statistiska centralbyråns
konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) för oktober 2002, vilket
utgör basindex. Avgifterna skall indexregleras med det procenttal varmed index
var oktober månad förändrats i förhållande till basindex. Vid ändring av avgifter
skall avrundning ske till närmast lägre tiotal kronor. Avgiftsändring skall träda
ikraft den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett reglering.
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14 §

Denna taxa träder i kraft 15 juli 2003. Taxan skall tillämpas på ärenden som
kommer in efter denna dag.


