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Taxa för Bygg-och miljönämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen (SFS 1988:220)
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Nykvarn kommuns kostnader för tillsyn enligt
strålskyddslagen (1988:220) och bestämmelser, föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
a. Handläggning och andra åtgärder med anledning av inlämnad anmälan
b. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för offentlig tillsyn som föranletts av
a. klagomål som visar sig obefogat
b. handläggning av ett ärende som har samband med att det har överklagats.
4 § Bygg-och Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året
före avgiftsåret.
Timtaxa
5 § Avgiften är 1278 kronor för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet
(timavgift), eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxan. Timavgift tas ut i
förhållande till nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
kontoret har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, resor, mätning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas ut för varje
halv timme nedlagd 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 timtaxa.
Avgift för anmälan
6 § 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.
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Avgiftskyldig
7 § Avgiftsskyldig är den som driver solarieverksamhet eller annan verksamhet över
vilken miljönämnden har tillsyn enligt strålskyddslagen.

Avgift för extra och övrig offentlig tillsyn
8 § Om verksamhetsutövaren visar bristande efterlevnad av de för versamheten
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.
9 § Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift i enskilda fall fattas av
miljönämnden.

Avgiftens erläggande m.m.
10 §
Betalning av avgift ska ske till Nykvarns kommun genom dess Bygg-och
miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
11 §
Av 42 § fjärde stycket strålskyddslagen framgår att beslut som meddelats
med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat bestäms.
_______________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018.
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