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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för handläggning av anmälan och 

tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av 

strålskyddslagen. Taxan är meddelad 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. 

 

2 §  

Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljönämndens prövning och tillsynsverksamhet enligt 

strålskyddslagen. 

 

3 § 

Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. 

Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden avrundas till närmast högre halvtimme. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten 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. 

 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19 och 07, 

lördagar, söndagar och helgdagar tas avgift ut med 1,5 ggr ordinarie timtaxa. I handläggningstiden 

ingår inte restid som vid ett restillfälle överstiger två timmar. Avgift tas inte ut för handläggning 

av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.  

 

4 § 

Utöver timavgiften i 3 § 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. 

 

5 § 

Avgiftsskyldig är den som 

a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, och 

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. 

 

6 § 

Timtaxa för nämndens handläggning enligt denna taxa är densamma som gällande timtaxa för 

miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. 

 

7 §  

Om det finns särskilda skäl får miljönämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, 

tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 

8 § 

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Mora Orsa miljönämnd. Betalning av avgift ska ske 

till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

 

9 § 

Bestämmelser om överklagande av Mora Orsa miljönämnds 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 1 januari 2020. I ärenden om anmälningar tillämpas taxan på ärenden 

som kommer in efter denna dag. 

 

 


