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Taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område
Inledande bestämmelser

1§
Denna taxa gäller avgifter för myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors
tillsyn enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av
strålskyddslagen (1988:220)
2§
Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium.
3§
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslutar om avgift, samt
nedsättning eller efterskänkande av avgift.
Avgift för tillsyn

4§
Avgifter för tillsyn och kontroll betalas i form av timbaserad avgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för registrering och komplettering av ärendet, inläsning,
kontakter med parter, interna och externa kontakter med sakkunniga och
myndigheter, inspektioner, kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet,
skrivelser, föredragning, beslut och arkivering.
Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen
avgift ut. Den restid som vid ett och samma tillfälle överstiger 2 timmar ska inte
tas med.
För tillsyn och kontroll som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Timavgift och avgiftsuttag

5§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 957 kronor (2018 års nivå) per hel
timme handläggningstid.
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6§
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor i Falu kommun får för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och
timavgifterna 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 2017.
Nedsättning av avgift

7§
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa
sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.

8§
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Falu kommun. Betalning ska ske
inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.
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