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2.4. 9

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område
Fastställd av kommunfullmäktige 2013-06-17, § 85 med stöd av strålskyddslagen
(1988:220), 16a§ strålskyddsförordningen (1988:293) och 13§ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier. Gällande från 2013-07-01.
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Vallentuna kommuns tillsyn enligt
strålskyddslagen (1998:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av
strålskyddslagen.
2 § Avgiftsskyldig är de som driver solarium eller tillhandahåller solarium med
sollampor som omfattas av strålskyddslagen.
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat
2. Handläggning som föranleds av att beslut av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden överklagas
5 § Gällande timavgift för strålskyddstillsyn är den senaste fastställda timavgiften i
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Avgift för anmälan
6 § Handläggning av anmälan av solarieverksamhet enligt
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5) debiteras en
fast avgift som motsvarar timavgiften multiplicerat med tre.
Avgift för tillsyn
7 § För tillsyn i övrigt tas avgift ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter,
inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut.
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För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie avgift.
Beslut om avgift
8 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Betalning av avgift ska ske till Vallentuna kommun och
ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.
Nedsättning av avgift
9 § Miljö och samhällsbyggnadsnämnden får om det finns särskilda skäl med hänsyn
till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och
övriga omständigheter besluta om nedsättning eller efterskänkande av avgiften.
Verkställighetsfrågor
10 § Enligt 42 § strålskyddslagen (1998:220) överklagas miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut enligt denna taxa till förvaltningsrätten.
______________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2013. I ärenden om anmälningar tillämpas taxan
på ärenden som kommer in efter denna dag.
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