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Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 
strålskyddslagen  

 

Inledande bestämmelser 
 
1 §  
Denna taxa gäller avgifter för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kostnader för 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens bestämmelser med tillhörande förordning 
och föreskrifter.  
 
Avgift enligt denna taxa tas ut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn 
enligt strålskyddslagen. 
 
Förbundet är kontrollmyndighet för Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 
 
2 §  
Avgiftsskyldig är den som  

a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som 
omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller 
 

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 §  
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning av 

a) klagomål där verksamhetsutövaren har visat att olägenhet inte föreligger, utan att 
förbundet behövt vidta utredning i ärendet. 

b) överklaganden av förbundets eller överinstans beslut. 
 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund. 
 
5 §  
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i 
faktura.  
 
 
 



                    
                      

 

Sid 2 (3) 

6 §  
Bestämmelser om överklagande av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 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. 
 
Timavgift 
7 §  
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 280 kronor. 
 
Utöver fast avgift enligt 8 samt 9 §§ kan avgift tas för tillsyn och prövning i form av 
timavgift. Timtaxa tas ut för varje påbörjad halv timme handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbund har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och 
kontroller, handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. I handläggningstiden 
skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger två timmar. 
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. 
 
Avgift med anledning av anmälan 
8 § 
För handläggning av anmälan av kosmetisk solarieverksamhet tas en fast avgift ut 
motsvarande sju (7) timmars handläggningstid. 

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än 
en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.  

Tiden multipliceras med timavgiften som framgår av 7 §. 

 
Avgift för återkommande kontroll 

9 §  
För återkommande tillsyn av kosmetisk solarieverksamhet tas en fast årlig avgift ut 
motsvarande två (2) timmars handläggningstid. Betalar inte verksamheten en fast årlig 
avgift tas en timavgift ut för den tillsynstid förbundet har. 

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än 
en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. 

Tiden multipliceras med timavgiften som framgår av 7 §.  
 

10 § 
Utöver timavgiften i 2 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid 
kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 8 kap. 5 § strålskyddslagen. 

 

11 § 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Årsavgiften ska betalas 



                    
                      

 

Sid 3 (3) 

från och med det kalenderår som verksamheten anmäldes eller, om verksamheten har 
bedrivits utan anmälan, från och med det år Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
fick kännedom om verksamheten. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
 

I den fasta avgiften ingår  
Handläggning av planerade inspektioner. Förberedelser inför och restid i samband med 
dessa, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, upprättande av 
inspektionsprotokoll och/eller beslut och andra skrivelser, granskning av rapporter samt 
redovisningar kopplat till planerad inspektion. 
 
I den fasta avgiften ingår inte  
• Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren 

bryter mot tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har 
bristande egenkontroll. 

• Ytterligare inspektioner och andra tillsynsinsatser om det vid den planerade 
tillsynen uppstår behov av ytterligare tillsynsåtgärder med anledning av brister i 
verksamheten. 

• Handläggning av klagomål. 
 

För sådan handläggning ska, förutom den fasta årsavgiften, avgift tas ut som timavgift 
om 1 280 kr genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timavgiften. 

 

Verkställighet m.m. 

12 §  
Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla omedelbart 
om inte annat bestäms. 
 

13 §  
Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 
förvaltningsrätten. 

 
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden om prövning av tillstånds- eller 
anmälningspliktiga verksamheter tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna 
dag. 


