
      
    
   

    
      

 

  
 
 
 
 

   

  
 

       
                

       
        

  
               

           

        

            
     

               
          

              
 

 
               

  

              
            

            
           

              
   

             
            

            

Nummer: 60:11 Blad [1] 

Kommunala författningssamling Utg: JAN-2023 Ers: JAN-2021 

Miljönämnden 

Kommunala författningssamling 

Dnr MIL.2022.993 

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
Denna taxa meddelas med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ekerö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver 

1. verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller 

2. är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som 
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljönämnden. 

Timavgift 
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 400 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 
kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. 

Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, 
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söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

5 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 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 Sveriges 
kommuner och regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för anmälningsärenden 
6 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solarieverksamhet ska 
betalas med det belopp som anges nedan. 

 Anmälan av ny verksamhet 7 timmar 
 Anmälningspliktiga förändringar av befintlig verksamhet 2 timmar (10 § SSMFS 

2012:5) 

Tiden multipliceras med timavgiften som framgår av 4 §. 

Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en 
timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. 

Avgift för tillsyn 
7 § Handläggning i samband med tillsyn debiteras med timavgift. Den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timavgiften. 

8 § Utöver timavgiften har Ekerö kommun rätt att ta ut avgift motsvarande de faktiska 
kostnaderna för provtagning och analys till följd av tillsynen samt för kontrollköp vid 
kosmetiskt solarium enligt 8 kap 5 § strålskyddslagen. 

Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen av 
solarieverksamheter, ska avgift betalas för den faktiska handläggningstiden multiplicerad 
med timtaxan. Avgiften debiteras i efterhand efter utförd handläggning. 

Nedsättning av avgift 
9 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt 
fall sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ekerö kommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Övriga bestämmelser 
11 § Bestämmelser om överklagande av miljönämndens beslut enligt denna taxa finns i 10 
kap. 2 § strålskyddslagen. Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift gäller 
omedelbart även om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet. 

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01. I ärenden som rör anmälningar eller tillsyn 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Fastställd av Ekerö Kommunfullmäktige 2022-11-22 § 118 
Dnr KS22/293 

Ersätter tidigare reglemente: 
Dnr KS20/140 


