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Inledande bestämmelser
1§ Avgift enligt denna taxa debiteras för kommunstyrelsens och
jävsnämndens uppgifter enligt Strålskyddslagen (SFS 2018:396) och
Strålskyddsförordningen (SFS 2018:506).
2§ Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Prövning av ansökan enligt Strålskyddslagen och
Strålskyddsförordningen,
2. Handläggning genom anmälan enligt Strålskyddslagen och
Strålskyddsförordningen,
3. Tillsyn enligt Strålskyddslagen och Strålskyddsförordningen.
3§ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat,
2. Handläggning som föranleds av att beslut överklagas.
Avgiftsskyldighet
4§ Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndsskyldig och
anmälningsskyldig verksamhet samt för radonhalten i bostäder och
lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen genom
Strålskyddslagen och Strålskyddsförordningen.
Tillsynsavgifter
5§ Vid beräkning av avgift används timpriset enligt fullmäktigebeslut om
timtaxa för miljö, hälsa och livsmedel.
6§ För handläggning av prövning och anmälan enligt Strålskyddslagen och
Strålskyddsförordningen uttas en avgift motsavarande tabell 1.
7§ För tillsyn av tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet samt för
radonhalten i bostäder och i lokaler som allmänheten har tillträde till tas
en avgift ut enligt tabell 1.
8§ För inspektion och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande
efterlevnad och som går utöver den normala tillsynen tas en avgift ut för
nedlagd tillsynstid och handläggningstid enligt tabell 1.
9§ Fast årlig avgift omfattar kalenderår och betalas i förskott eller vid
nyanmälan.
10§ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Grums kommun och
ske inom den tid som anges på fakturan.
Nedsättning av avgift
11§ Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen i det enskilda fallet
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga
omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften.

Datum

Sida

2019-07-02

3(3)

Tabell 1
Tidsfaktor (timmar):
Prövning
Tillståndpliktig verksamhet.

Timtaxa

Anmälan
Anmälan av kosmetiska
solarier.

1-2 stycken.

3

3-4 stycken.

4

5-6 stycken.

5

7 stycken eller fler.

6

Övrig anmälningspliktig verksamhet.

Timtaxa

Tillsynsavgift
Årlig avgift för tillsyn av
kosmetiska solarier.

1-2 stycken.

1

3-4 stycken.

2

5-6 stycken.

3

7 stycken eller fler.

4

Övrig tillsyn av tillståndspliktig och
anmälningspliktig verksamhet.

Timtaxa

Avgift för tillsyn och handläggning gällande
radonhalt i bostäder och lokaler som allmänheten
har tillträde till.

Timtaxa

