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Sammanfattning av ärendet 

Miljökontoret lämnar förslag till taxa 2019 för tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-07 

Förslag till taxa 2019 för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Ärendet 
Strålskyddet har en egen taxa av formella skäl eftersom tillsynen baseras på en annan 

lagstiftning än miljöbalken. 

A vgiftema baseras liksom tidigare på gällande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Strålskyddstillsynen räknas i miljökontorets planering tillsammans med tillsyn enligt 

miljöbalken. Kostnader och intäkter ingår därför i underlaget för förändringar i miljötaxan. 

Kontorets förslag till miljönämndens och kommunstyrelsens beslut: 

1 (2) 

Miljönämnden och kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till strålskyddstaxa för 2019, att gälla 

från den 1 januari 2019. 

Kontorets förslag till kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till strålskyddstaxa för 2019 att gälla från den 1 januari 

2019. 

Södertälje kommun I MIijökontoret I 151 89 Södertälje I Organisationsnr: 212000-0159 I www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 I Växel: 08-523 010 001 E-post: miljokontoret@sodertalje.se 

Ärende 6





Taxa år 2019 – förslag version 2018-08-07 
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, att gälla från den 1 januari 2019 
 

Förslag 
Taxa för miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagstiftningen (SFS 1988:220)  
 

Taxan är beslutad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220), 

16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) och  

19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier. 
 

Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för tillsyn enligt 

strålskyddslagen och bestämmelser, föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av 

strålskyddslagen.  

 

2 § Beslut om avgift fattas av miljönämnden. 

 

3 § Betalning av avgift ska ske till Södertälje kommun och ska fullgöras inom tid som anges i 

beslutet om avgift eller i faktura. 

 

4 §. Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift i enskilda fall fattas av 

miljönämnden. 

 

 

Avgiftskyldig 
 
5 § Avgiftsskyldig är den som driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan 

verksamhet som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt. 

 
Avgift 
 
6 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken.   

 
Avgift för anmälan 
 
7 § 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 h  x timavgift  

 Anmälningspliktiga förändringar av befintlig verksamhet  2 h  x timavgift 
(10 § SSMFS 2012:5) 

 

Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 
 
Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en (1) 

timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.  
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Årlig avgift för tillsyn  

 

8 § För regelbunden tillsyn av solarieverksamhet ska betalas en årlig tillsynsavgift med de 

belopp som anges nedan. 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 betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 

kalenderår som verksamheten bedrivs.  

 
Årsavgift beräknad på handläggningstid vid verksamhet med:  

 1-3 solarier   1h  x timavgift 

 4-8 solarier   2h  x timavgift 

 Fler än 8 solarier   3h  x timavgift 
 
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. Timavgift tas ut för varje 

påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 

 

9 § Bestämmelser om överklagande av miljönämndens beslut enligt denna taxa finns i 42 § 

första stycket strålskyddslagen. Av 42 § fjärde stycket strålskyddslagen följer att beslut om 

avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet. 

 

9 § I övrigt tillämpas enligt denna taxa samma bestämmelser som gäller för taxan förprövning 

och tillsyn enligt miljöbalken. 

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.  
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