SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dnr 2016-1734

MILJÖ

Taxa för Tjörns kommun verksamhet enligt
strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Tjörns Kommun, kommunstyrelsens miljöoch samhällsbyggnadsutskotts tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)
samt föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen.
Avgiftsskyldighet
2§
Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet i vilken kosmetisk
sollampa används eller upplåtes för personbestrålning.
Tillsynsavgift
3§
Tillsynsavgift tas ut som timavgift.
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Vad
som avses med handläggningstid är den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv
timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut.
För tillsyn, inspektioner, mätningar och andra kontroller som med hänsyn
till aktuell verksamhets eller åtgärds beskaffenhet, utförs vardagar mellan
klockan 18.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift (förhöjd timavgift).
Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 850 kronor per hel timme
handläggningstid.
Nedsättning av avgift
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4§
Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka
avgiften.

Avgiftens erläggande
5§
Avgift enligt denna taxa skall betalas till Tjörns kommun inom den tid
som anges i beslut om avgift eller på fakturan. Betalas inte avgiften inom
angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt
belopp.
Indexjustering
6§
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott får besluta om
årlig anpassning av taxans avgift upp till självkostnadstäckning efter
delegation från Kommunfullmäktige.

Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 och ersätter Taxa för Tjörns
kommun verksamhet enligt strålskyddslagen som antogs i och med
2014/384-406, KF § 238.
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