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TAXA FÖR SOLNA STADS TILLSYN INOM
STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för tillsyn av strålskyddet på
solarier enligt strålskyddsförordning 8 kap §14 (2018:506) eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn av
strålskyddet på solarier.
3 § Normalt samordnas tillsynen av strålskyddet med tillsyn enligt miljöbalken av hygien m.m. För tillsyn av hygien m.m. kan avgift tas ut enligt Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. För tillsyn på en solarielokal delas därför
normalt debiteringen så att en del debiteras enligt taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område och en del debiteras enligt taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar
sig obefogat.
5 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftssår) besluta att höja
de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i indexet ”Genomsnittlig månadslön
för månadsavlönade i kommunal sektor, tabell prel” som tas fram av Medlingsinstitutet
och publiceras av SCB räknat fram till och med augusti året före avgiftssåret.
För 2019 är timtaxan (T) fastställd till 1 260 kronor.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas
av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Avgift för tillsyn
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses med tillsynstid den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid, vilket innebär
att slutsumman avrundas uppåt till närmsta halvtimme. Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
8 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva solarium
med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Statens Strålskyddsinstituts nomenklatur.

Sid 2(2)

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område. Fr.o.m. 2019-01-01

Avgift för anmälan
9 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solarieverksamhet ska betalas med belopp som anges nedan:
-

Anmälan av ny verksamhet

8 h * timavgift

Årlig avgift för tillsyn
10 § För regelbunden tillsyn av solarieverksamhet ska betalas en årlig tillsynsavgift med
de belopp som anges nedan.
Årsavgift beräknad på handläggningstid med:
- Solarieverksamhet

3 h/år * timavgift

Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årlig avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att solarieverksamheten har
anmälts och som följer efter det att anmälan skett om att verksamheten har påbörjats.
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som verksamheten bedrivs.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder som överstiger det antal timmar som motsvarar
den årliga avgiften, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådan extraordinär tillsyn får
timavgift tas ut för det antal timmar som överstiger det antal timmar som den årliga
avgiften avser. Extraordinär tillsynsavgift beräknas som timavgift och debiteras i efterskott från den som är verksamhetsutövare när tillsynen sker.
Nedsättning av avgift
11 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. Betalning skall ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
13 § Beslut om debitering av avgift kan överklagas till länsrätten.
14 § i övrigt tillämpas enligt denna taxa samma bestämmelser som gäller för taxan för
prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område.
___________________
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. Den tidigare taxan upphör då att gälla. För prövningar som påbörjats innan ikraftträdandet och för tillsyn som utförs före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas.

