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TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-31 § 168 

Gäller från 2023-01-01 

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 
strålskyddslagen (2018:396), får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 
tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt strål-
skyddslagen (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattade av miljö- och 

byggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med 
stöd av lagen överklagas,  

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
miljö- och byggnadsnämnden. 

Timavgift 
5 § Aktuell timavgift är 1145 kronor. 
Miljö- och byggnadsnämnden har varje år möjligheten att justera timavgiften med 
den procentsats för Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) i oktober månad, 
året före avgiftsåret. 
 
6 § Avgifts uttag sker  
 

1. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (ti-
mavgift). 

2. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 
har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
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kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revision-
er och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt före-
dragning av beslut. 
 
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sam-
manlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 
och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, mid-
sommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Avgift med anledning av anmälan  
8 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella sol-
ningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vil-
ken kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna anmäl-
ningspliktiga verksamhet.  
 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan.  
 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som an-
mälan avser. Avgift tas inte ut om anmälan återtas innan handläggning påbörjas.  
 
9 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma 

Avgift för tillsyn i övrigt  
10 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 
 
11 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verk-
samheten eller vidta åtgärd som föranleder tillsynen. 
 

Avgiftens erläggande 
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Timrå kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Ikraftträdande 
13 § Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. I ärenden som rör anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag 
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