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TAXA FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN
Antagen av kommunfullmäktige 2003-12-10, § 179.
Taxan skall träda i kraft 2004-01-01.
1§
Avgift för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken skall betalas av
den som i Nynäshamns kommun utövar eller ämnar utöva verksamhet i enlighet med denna taxa
samt bilagan till denna taxa. Detsamma gäller den som har utövat sådan verksamhet, om
verksamheten trots att den har upphört, föranleder miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
verksamhet enligt miljöbalken.
2§
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillsyn över verksamhet som har tagits i drift skall
avgiftsklass bestämmas, om det i bilagan till denna taxa finns någon avgiftsklass som är tillämplig
på verksamheten.
Bestämd avgiftsklass för tillsyn gäller från och med den 1 januari året efter det att avgiftsklass
har bestämts för verksamheten till den 1 januari året efter det att verksamheten har upphört.
Avgift för handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, anmälan
eller dispens ska betalas i enlighet med i bilagan fastställda avgiftsklasser om det i bilagan till
denna taxa finns någon avgiftsklass som är tillämplig på verksamheten. I annat fall skall avgift
betalas enligt timtaxa.
3§
För verksamhet för vilken avgiftsklass gäller utgår fast årsavgift med det belopp som anges i bilagan till denna taxa. Fast årsavgift omfattar endast tillsyn. För tillsyn av verksamhet för vilken
avgiftsklass inte gäller utgår avgift enligt den timtaxa som finns intagen i bilagan.
För handläggning av ansökningar om tillstånd, anmälan eller dispens utgår fast avgift med det
belopp som anges i bilagan till denna taxa om någon tillämplig fastställd avgiftsklass finns. I annat
fall utgår avgift enligt timtaxa.
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken i övrigt utgår avgift
enligt den timtaxa, som finns intagen i bilagan. Detta gäller även avgift för handläggning av
remisser i tillståndsärenden där kommunen är tillsynsmyndighet.
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Utöver vad som i första-tredje styckena sägs, utgår avgift för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnad för kungörelse med den verkliga kostnaden.
4§
Om fast årsavgift för tillsyn skall utgå skall avgiften betalas av den som utövar verksamheten den
1 januari avgiftsåret.
5§
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar erforderliga beslut om avgiftsklass och avgift enligt
denna taxa.
6§
Om det finns särskilda skäl får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgift.
7§
Fast årsavgift för tillsyn skall betalas senast den 31 januari avgiftsåret.
Avgift för prövning, handläggning av anmälan, dispens, enligt timtaxa och för kungörelse skall
betalas i efterskott.
Avgift skall betalas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
8§
Om en avgift inte betalas inom föreskriven tid, skall den avgiftsskyldige i särskilt beslut åläggas
att betala avgiften jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för beslutet tills betalning sker.
Har fastställd avgift betalats, men avgiften därefter genom lagakraftvunnet beslut ändrats till lägre
belopp, skall miljö- och samhällsbyggnadsnämnden återbetala mellanskillnaden jämte ränta enligt 5 § räntelagen från betalningsdagen tills återbetalning sker.
9§
I bilagan fastställda avgiftsbelopp skall från och med avgiftsår 2005 årligen indexregleras, varvid
omräkning skall ske enligt förändringen i konsumentprisindex för varje föregående oktober
månad i förhållande till oktober 2003, vilken månad utgör basindex. Beräkning av
indexförhållandet skall göras med en decimal. Vid beräkningen erhållna avgiftsbelopp skall
avrundas till närmast lägre hela femtiotal kronor vid avgiftsbelopp under 1000 kronor, till
närmast lägre hela femhundratal kronor vid avgiftsbelopp över 1000 kronor men högst 10000
kronor samt till närmast lägre hela tusental kronor vid avgiftsbelopp över 10000 kronor.

