TAXA

FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS
PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT
STRÅLSKYDDSLAGEN

ÅKF: 2020:08
Dnr: KS 2020/426
Antagen: Kommunfullmäktige § 79, 2020-09-30
Reviderad:Dokumentansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg- och miljökontoret
Dokumentet gäller för: Bygg- och miljönämnden
Dokumentet gäller till och med: Tills vidare
Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se
www.atvidaberg.se

Sida 2(4)

RIKTLINJE
Miljökontoret

Datum

2020-09-30

Diarienummer

KS 2020/426

Innehållsförteckning
Inledande bestämmelser ...............................................................................3
Timtaxa ........................................................................................................3
Avgifter för handläggning och tillsyn ..........................................................4
Nedsättning av avgift ...................................................................................4
Avgiftens erläggande ...................................................................................4

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Bruksgatan 3 · Postadress: Box 206, 597 30 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post miljo@atvidaberg.se
www.atvidaberg.se

Sida 3(4)

RIKTLINJE
Datum

Miljökontoret

2020-09-30

Diarienummer

KS 2020/426

Inledande bestämmelser
1§

Avgift enligt denna taxa erläggs för bygg- och miljönämnden i Åtvidabergs
kommuns verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396) och de
föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av lagen.

2§

Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva
solarieverksamhet som omfattas av strålskyddslagen.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt
strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av
strålskyddslagen överklagas.

4§

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden.

Timtaxa
5§

Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 890 kronor (2021 års prisnivå)
per hel timme handläggningstid (timavgift), se dock § 7

6§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, tillsynsbesök, resor, revisioner, provtagning
och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år
tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller
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

7§

Nämnden 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 SKR:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020
(kommunfullmäktiges beslutsår).
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Avgifter för handläggning och tillsyn
8§

För handläggning och tillsyn enligt strålskyddslagen tas timavgift ut i
förhållande till nedlagd tid.

9§

Verksamhetsutövare som har solarier där tillsynsmyndigheten bedömer att
det finns behov av att anlita utomstående expertis debiteras i efterhand den
faktiska kostnaden för detta eller andra eventuellt för ärendet aktuella
analys- och utredningskostnader.

Nedsättning av avgift
10 § Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta
ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande
11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet eller i räkning.

--------------------------Denna taxa träder i kraft 1 januari 2021.
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