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Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över
solarieverksamhet inom Jönköpings kommun
Beslutad av kommunfullmäktige den 2015-04-29 § 123
__________________________________________________________________

Inledande bestämmelse
1§

Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn
över att strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen följs i fråga om solarieverksamhet.

Avgiftsskyldig
2§

Avgiftsskyldig är den som bedriver eller upplåter kosmetiskt solarium till
allmänheten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur (Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och
artificiella solningsanläggningar).

Avgifter
3§

Avgift för tillsyn enligt 16 § strålskyddsförordningen (1988:293) eller för
handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar
tas ut med 911 kr för varje timmes nedlagd handläggningstid (timavgift).

4§

Timavgift om 911 kronor tas ut för minst en timme. Därefter tas avgift ut
om 456 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, restid, beredning i
övrigt i ärendet och föredragning och beslut. När timavgift tas ut ska till
tillsynstiden påföras en restid om 30 minuter i de fall resor förekommer i
samband med ärendet.
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.

5§

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 tjänstemän
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inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram till den 1 mars året före
avgiftsåret.
Nedsättning av avgift
6§

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden, med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga
omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgift.

Överklaganden av beslut om avgift
7§

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos
förvaltningsrätten.

____________________________
Denna taxa träder ikraft den 1 maj 2015.

