Taxa 2021

För verksamhet inom strålskyddslagens område

Meddelad med stöd av strålskyddsförordningen (SFS 1988:293) 16a § och
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier 13 §.

Fastställda av kommunfullmäktige 2020-12-14, att gälla från och med 2021-01-01.
Bygg- och miljönämndens timtaxa

För år 2021 är Bygg- och miljönämndens timtaxa 1270 kronor (+ uppräkning med PKV i oktober
2020).

Inledande bestämmelser

1§
Avgift enligt denna taxa erläggs för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen.
Gällande timavgift är den senast fastställda timavgiften för verksamhet inom miljöbalkens område.
2§
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut.
3§
Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori
UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts nomenklatur.
4§
Kommunfullmäktige beslutar om taxan. Kommunfullmäktige har delegerat till Bygg- och
miljönämnden att för varje kalender år (avgiftsår) ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna
och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år.
5 § Avgift för anmälan
Handläggning av anmälan enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om
solarier 8 §.
Avgift: Tidsdebitering
6 § Avgift för tillsyn
För kommunens tillsyn i övrigt av solarium.
Avgift: Tidsdebitering
7 § Nedsättning av avgift
Bygg- och miljönämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständligheter.
8 § Avgiftens erläggande
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Bygg- och miljönämnden. Betalning av avgift ska ske till
Norrtälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i särskild faktura.
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