Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)
inom Jönköpings kommun
Beslutad av kommunfullmäktige 2020-06-17 § 134, 2020-12-10 § 262
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för tillsyn enligt
strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen eller förordningen.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som
1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.
2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas
av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.
Avgifter
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet.
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som sker vid hantering av överklagande.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
5 § Avgiftsuttag sker i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda
ärendet (timavgift).
6 § Utöver timavgift i 7 § ska miljö- och hälsoskyddsnämnden ersättas för de faktiska
kostnaderna för provtagning och undersökning av prover till följd av tillsynen, samt för sådana
kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 8 kap. 5 §
strålskyddslagen.

Timtaxa (timavgift)
7 § För påbörjad handläggningstid upp till en timme tas en timavgift om 1 155 kronor ut.
Därefter tas avgift ut om 578 kronor för varje halv timmes påbörjad handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och
kontroller, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
När timavgift tas ut debiteras en restid om 30 minuter i de fall resor förekommer i samband med
ärendet. För restid gäller samma timavgift som för handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och
07:00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna
taxa fastställd timavgift med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)
(totalindex) räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret.
Avgiftens erläggande m.m.
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften inom
angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) erläggas på obetalt belopp.
Nedsättning av avgift
10 § Finns det särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned
eller efterskänkas.
11 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Verkställighetsfrågor m.m.
12 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen (2018:396) följer att miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
13 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396) följer att alla beslut som meddelas med stöd av
strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat beslutas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
___________________________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2020.

