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F. 3.3
TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN (1988:220)
Inledande bestämmelser
1§
Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt
strålskyddslagen (1988:220).
2§
Avgiftsskyldig är den som utan särskilt tillstånd från Statens strålskyddsinstitut bedriver
verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten.
Avgifter
3§
Avgift för tillsyn tas ut med 955 kr per timme nedlagd handläggningstid avrundat till
närmaste hel eller halv timme. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid nämnden har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet. I
handläggningstiden skall inte räknas in sådan resetid som vid ett och samma restillfälle
överstiger en halv (0,5) timme.
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.
4§
Fast avgift, 2 x aktuell timavgift, tas ut för handläggning av anmälan enligt 8 § Statens
strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2).
5§
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden.
Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden, med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
6§
Betalningen av avgift enligt denna taxa skall ske till Lomma kommun. Betalningen skall ske
inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Betalas avgiften inte inom angiven tid, skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på
obetalt belopp.
7§
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos länsrätten.
Lomma kommun

Kommunfullmäktige § 140 / 2007 12 13
Miljö- och byggnadsnämnden § 63 / 2009 04 28
Kommunfullmäktige § 73 / 2013 10 24
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Delegation
8§
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera den avgift
som skall utgå per timme nedlagd handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halvtimme med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är den månad då kommunens taxa träder i kraft.
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