Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (2018:396) område
Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17 Kst § 2018/847
Gäller från 2019-01-01
Inledande bestämmelse
1§

Denna taxa gäller avgifter för Järfälla kommuns kostnader för tillsyn
enligt strålskyddslagen (2018:396).
Enligt 8 kap 2 § punkt 3 strålskyddsförordningen (2018:506) ska tillsyn över
att strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och
föreskrifter som meddelats med stöd av strålskyddsförordningen följs, utövas
av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i
fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga
om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom
kommunen.
Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen får en kommun meddela föreskrifter
om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.

2§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

Timavgift
4§

Vid tillämpning av denna taxa är timavgift den senast fastställda timtaxan i
Järfälla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor,
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och
beslut.

Anmälan
5§

Handläggning av anmälan av solarieverksamhet enligt
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5)
debiteras en fast avgift som motsvarar timavgiften multiplicerat med sex.

6 § När anmälan av verksamheten kräver mer tid än vad avgiften motsvarar
debiteras extra timavgift.

Tillsyn i övrigt
7 § Årlig avgift för tillsyn av solarieverksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5) debiteras en fast avgift som motsvarar
timavgiften multiplicerat med tre.
8 § Om påvisande av bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den
normala tillsynsverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid enligt timavgift.

Nedsättning av avgift
9§

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

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

