Laholms kommuns författningssamling

2.8.3

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen;
antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2020, § 113.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021, då taxan antagen av
kommunfullmäktige den 26 november 2019 § 138 ska upphöra att gälla.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2021, § 163, att
höja timavgiften i denna taxa med stöd av 4 § i denna författning. Den nya
avgiften gäller från och med den 1 januari 2022.
Laholms kommun föreskriver följande med stöd av kapitel 8 § 14
strålskyddsförordningen (2018:506).
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet enligt strålskyddslagen.
2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 053 kronor per hel timme
handläggningstid. Denna timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme.
3 § Avgifter för tillsyn ska betalas i form av timavgift (h) genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan
eller enligt de grunder som i övrigt anges.
4 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta
att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2014.
Avgiftsskyldig
5 § Avgiftsskyldig är den som driver ett kosmetiskt solarium eller
tillhandahåller solarium med sollampor av kategori UV- typ 3 enligt
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella
solningsanläggningar SSMFS 2012:5.
Avgiftsskyldig är den som är ansvarig för radon i bostäder och lokaler som
allmänheten har tillträde till.
Avgifter
6 § Den som driver ett solarium ska betala en årlig tillsynsavgift
motsvarande 1 timmas handläggningstid. Tillsynsbesök sker vartannat år.
Den som anmäler en solarieverksamhet enligt § 10 föreskrifter om solarier
och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) ska betala avgift för
handläggning av anmälan. Avgiften motsvarar 2 timmars handläggningstid.

LFS
Nedsättning av avgift
7 § Om det finns särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn
till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter,
sätta ned eller efterskänka avgiften.
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