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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

   

 

 

Inledande bestämmelser 
§ 1 

Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt 

strålskyddslagen.                

        

Avgiftsskyldig         
§ 2       

Avgiftsskyldig är den som 

1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som 

omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt. 

2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som 

omfattas skyldigheten att optimera strålskyddet ifråga om radon. 

 

Avgifter 
§ 3 

Verksamheter, som är avgiftsskyldiga enligt denna taxa, betalar timavgift med  

1086 kr per nedlagd handläggningstimme. För halv timme eller kortare tid betalas  

halv timavgift. 

 

Avgift med anledning av anmälan 
§ 4 

För handläggning av anmälan av solarieverksamhet enligt 10 § strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) uttages en 

avgift om 3 timmar. 

 

Fast årlig tillsynsavgift 
§ 5 

För regelbunden tillsyn över kosmetiska solarier betalar verksamhetsutövaren en fast årlig 

tillsynsavgift om 2 timmar per år 

 

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 avgiften. 

 

Övriga bestämmelser 
§ 7 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja   

timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar det tolv senaste månadernas  

förändring, fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %)  

och lönekostnadsökning (till en del av 75%), räknad fram till 1 oktober före avgiftsåret.  

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2022.  

 



§ 8 

Intentionen vid tillämpning av taxan är att taxeuttag skall motsvaras av prestation. 

 

§ 7 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bemyndigas att utfärda föreskrifter för tillämpningen 

av denna taxa. 

__________________ 

 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01.  

 

 

 

Tidigare beslut 

 
Kommunfullmäktige har fastställt taxan 2000-12-21 § 157 (Dnr 2000-KS0476) att gälla fr.o.m.  

2001-01-01 

 

Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar: 

2002-11-28 § 116 (Dnr 2002-KS0451); 2003-11-27 § 112 (Dnr 2003-KS0306); 2004-12-16 § 186 

(Dnr 2004-KS0350); 2006-11-30 § 156 (Dnr 2006-KS0311); 2009-11-26 § 181 (Dnr 2009-KS0329);  

2011-12-20 § 236 (dnr KS 2011-471); 2015-11-24 § 189 (dnr KS 2015-333), 2019-11-26 § 240 (dnr 

KS 2019/469), 2021-01-26 § 14 (KS 2020/458) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-12-12 § 94 (Dnr 2007-KS0364), 2010-12-08 § 70, 2011-11-09 

§ 63, 2012-12-12 § 108 (dnr 2012-2354); 2013-12-11 § 101 (dnr 2013-2142); 2014-12-10 § 84 (dnr 

2014-2102); 2016-12-14 § 71 (dnr M-2016-2394), 2017-12-13 § 88 (dnr M-2017-2250); 2018-12-13 § 

184 (dnr M-2018-2585). 2019-12-11 § 106 (dnr M-2019-2810), 2020-12-09 § 98 (dnr M-2020-2788) 

2021-12-08 § 133 (dnr M-2021-2969) 

 

 

 

 

 


