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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kostnader för 

tillsyn och prövning enligt 43 § strålskyddslagen (1998:220), 16 a § strålskyddsförordningen 

(1988:293) och 10 § strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier 

och artificiella solningsanläggningar. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska tas ut för handläggning och andra åtgärder med anledning 

av anmälan av anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd samt för handläggning och andra 

åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift tas ut av den som är avgiftsskyldig och bedriver solarieverksamhet eller 

tillhandahåller solarium som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

anmälningsplikt. 

 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 

vara obefogat, tid för handläggning av överklagan. 

 

Timtaxa 
 

5 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman på miljöförbundet har använt 

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 

samt föredragning och beslut. Inställelsetid är generellt 1 timme för fram – och återresa. 

Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.  

 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 

och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 

6 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en 

procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex (LÖItk 

totalindex) räknat fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för 

indexuppräkning är juni månad 2009. 

 

Avgifter med anledning av anmälan 
 

7 § För handläggning av anmälan om solarieverksamhet tas en fast avgift ut motsvarande 

fyra (4) timmars handläggningstid. 
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8 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  

 

9 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

 

Ärende med fast avgift får debiteras i förskott. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

 

10 § För regelbunden tillsyn över solarieverksamhet tas en fast årlig tillsynsavgift ut 

motsvarande två (2) timmars handläggningstid. 

 

11 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Avgiften ska betalas av den som bedriver 

verksamhet den 1 januari det år som avgiften avser.  
 

12 § Årlig tillsynsavgift skickas ut senast den sista februari. Vid ägarbyte under innevarande 

år sker ingen förnyad debitering av årsavgiften.  

 

13 § Om bristande efterlevnad samt vid klagomål som medför tillsyn som går utöver den 

normala tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden. 
 

Nedsättning av avgift 
 

14 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 

fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  

 

Avgiftens erläggande m.m. 
 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 

16 § Betalas inte avgiften inom utsatt inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen erläggas på obetalt belopp. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 

17 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, framgår att direktionen för Ystad-Österlenregionens 

miljöförbunds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

 

 

18 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, framgår att direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

får förorda att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

19 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas direktionen för Ystad-Österlenregionens 

miljöförbunds beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
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20 § Miljöförbundet får för varje kalenderår/avgiftsår besluta att justera de i bilagorna 

angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per timme handläggningstid med en 

procentsats i löneindex (LÖItk totalindex) räknat fram den 1 september året före avgiftsår. 

Basmånad för indexuppräkning är juni månad 2009. 

 

20 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i bilagorna till 

denna taxa för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten. 

____________ 

Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Redaktionell ändring av laghänvisning har 

gjorts 2016-09-19.  
 

 

 

 


