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Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område1 

 
Taxan är beslutad 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 Sundbybergs stads kostnader för tillsyn enligt 
strålskyddslagen och bestämmelser, föreskrifter och villkor som har 
meddelats med stöd av strålskyddslagen. 

 

2§ Avgiftsskyldig är den som  
a) driver kosmetisk solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan 
verksamhet som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
anmälningsplikt. 
b) 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 den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den 
anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 
Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura. 
 

Timavgift 
4§ Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften densamma som den senast fastställda 
timtaxan i Sundbybergs kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner revisioner, resor, provtagning och kontroller 
i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje 
påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, 
söndagar, trettondagsafton, påskafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Anmälan 
5§ Handläggning av anmälan av solarieverksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5) debiteras med en fast avgift som motsvarar 
timavgiften multiplicerad med sex. Om faktisk handläggningstid överstigs med mer 
än en timme ska avgiften för den faktiska handläggningstiden betalas. 

 
 
 

 
1 Antagen av Kommunfullmäktige den 30 september 2019 § 475 
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Tillsyn i övrigt 
6§ För tillsyn i övrigt debiteras en timavgift för den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet. 

 
 

Nedsättning av avgift 
7§ Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa nedsättas eller efterskänkas. 
 


