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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Gnesta kommuns kostnader för offentlig tillsyn
och anmälan enligt strålskyddslagen (1988:220) samt de föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av inlämnad anmälan
2. handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning av ett ärende som har samband med att det har överklagats.
4 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa
fastställd timavgift med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
5 § Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun får på kommunfullmäktiges
vägnar besluta att göra ändringar enligt 4 § denna taxa.

Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1022 kronor per timme
tillsynstid. Timavgiften är densamma som Gnesta kommuns gällande timavgift för
tillsyn enligt miljöbalken. Timbaserat avgiftsuttag sker när ärendet är avslutat
alternativt i efterhand vid annat av tillsynsmyndigheten ansett lämpligt tillfälle och
då i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses med
tillsynstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
 inläsning, förberedelse och efterarbete av ärendet
 kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter
 inspektioner, revisioner, provtagning och tillsyner i övrigt
 beredning i övrigt av ärendet
 föredragning av ärendet för berörda och utformning av skriftlig
dokumentation, till exempel beslut.
För inspektioner, mätningar och annan offentlig tillsyn 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.
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Avgift för anmälan
7 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av
solarieverksamhet tas ut med 3 timmar handläggningstid. Om faktisk
handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en (1)
timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
8 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet eller tillhandahåller
solarium som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
anmälningsplikt.

Tillsynsavgift
9 § Avgift för offentlig tillsyn ska betalas av verksamhetsutövaren av ett solarium
enligt 7 § i denna taxa.

Avgift för extra och övrig offentlig tillsyn
10 § Om verksamhetsutövaren visar bristande efterlevnad av de för verksamheten
gällande reglerna och detta medför extra offentlig tillsyn som är utöver den
normala tillsyn tas en timbaserad avgift ut för den nedlagda tillsynstiden.

Nedsättning av avgift m.m.
11 § Beslut om att i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgiften för
kommunens offentliga tillsyn fattas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Avgiftens erläggande m.m.
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gnesta kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

13 § Av 42 § fjärde stycket strålskyddslagen framgår att beslut som meddelats med
stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat bestäms.
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