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Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn enligt
strålskyddslagen (2018:396)
Taxan följer prisindex för kommunal verksamhet.

Meddelad med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för
anmälningar och tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
2§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 951 kr (år 2020) per hel
timme handläggningstid.
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
reglera den i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt
för indexuppräkningen är oktober månad år 2019.
Avgiftsskyldig
3§
Avgiftsskyldig är den som
a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller
b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.
Avgifter
4§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd, och
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
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5§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av Samhällsbyggnadsnämnden eller överinstans överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
6§
För anmälan av ny verksamhet samt tillsynsbesök av befintlig verksamhet
uttas timavgift enligt nedan:
1-2 solbäddar
3 timmar
3-5 solbäddar
4 timmar
6-9 solbäddar
5 timmar
10 solbäddar och fler
6 timmar
7§
Utöver timavgiften i 6 § ska Samhällsbyggnadsnämnden ersättas för de
faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover till följd av tillsynen, samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 8 kap. 5 § strålskyddslagen.
8§
I avgiften för ett tillsynsbesök innefattas förberedelser, inspektion, efterarbete (rapportskrivning samt meddelande av råd och förelägganden) samt
en uppföljande inspektion för kontroll av efterlevanden av meddelande
råd och föreläggande. Krävs ytterligare tillsyn debiteras timtaxa.
9§
För Samhällsbyggnadsnämndens övriga tillsynsverksamhet utgår timtaxa.
10 §
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Samhällsbyggnadsnämnden.
11 §
Om det finns särskilda skäl får Samhällsbyggnadsnämnden - med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter - sätta
ned eller efterskänka avgiften.
Verkställighetsfrågor m.m.
12 §
Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla
omedelbart om inte annat bestäms.
13 §
Enligt 10 kap. § 2 strålskyddslagen överklagas kommunal nämnds beslut om
avgift hos allmän förvaltningsdomstol.
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Historik
Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 179.

