
LJUSDALS KOMMUNS TAXA FÖR TILLSYN INOM STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE 

Antagen av Kf § 231, 2015-11-30 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljusdals kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen 

(1998:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen 

2 § Avgiftsskyldig är den som driver verksamhet med kosmetiskt solarium eller 

tillhandahåller solarium med sollampor som omfattas av strålskyddslagen.  

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogade. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller andra 

bestämmelser med stöd av denna överklagas. 

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift fattas av 

myndighetsnämnden. 

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall 

enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  

7 § Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i denna taxa 

antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016. 

Timavgift 

8 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 800 kronor per hel timme handläggningstid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den tillsynstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift) 

eller i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje enskilt ärende (timavgift) eller enligt 

de andra grunder som anges i taxan. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den 

aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften 

med handläggningstiden för det aktuella ärendet- eller verksamheten.  

9 § Avgiften ska betalas efter beslut av nämnden som också tar emot avgiften. Betalningen 

ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

10 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 

föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 



Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut.  

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 

och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Årsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår som följer efter det 

att anmälan skett eller om verksamheten har bedrivits utan föregående anmälan, det år som 

följer efter det att verksamheten påbörjats. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalender år som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldighet 

upphör från och med kalender år som följer efter det att verksamheten har upphört. 

Anmälan 

11 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas ut med en 

fast avgift, motsvarande tre timmars handläggningstid.   

Tillsyn 

12 § Årlig avgift för tillsyn ska tas ut med en fast avgift, motsvarande två timmars 

handläggningstid. 

13 § Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av verksamhetsutövaren inte 

åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift. 

 

-------------------------------------- 
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