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Antagen i kommunfullmäktige 2009-12-07, § 230 med ändring 2014-12-08, § 8 samt 201611-14, § 18

Taxa för Tillsynsnämnden i Huddinge kommuns verksamhet
enligt strålskyddslagen
Enligt 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293), med hänvisning till 16 §,
får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal
nämnds kostnader för tillsyn över solarieverksamhet.
Inledande bestämmelser
1§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för Tillsynsnämnden i Huddinge
kommuns (i fortsättningen nämnden) kostnader för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen (1988:293) och de föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.
2§
Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet
som omfattas av strålskyddslagen.
3§
Avgift tas inte ut för
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogat
och där verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på
egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
2. Handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut
4§
Nämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift
med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
Timavgift
5§
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1140 kronor per hel timme
handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för
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inläsning av ärendet
kontakter med parter
samråd med experter och myndigheter
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt
restid
beredning i övrigt i ärendet (t.ex. framtagande av information1)
föredragning och beslut

Timavgift 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, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift. Förhöjd avgift enligt denna bestämmelse tas dock
endast om det fanns synnerliga skäl till inspektionen, mätningen eller
kontrollen var särskilt påkallad och uppgiften inte kunde vänta.
Avgift med anledning av anmälan
6§
Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier
och artificiella solningsanläggningar framgår att den som bedriver
verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten ska anmäla
verksamheten till nämnden.
För handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet ska
betalas motsvarande sju timmars handläggningstid. För anmälningspliktiga
förändringar av befintlig verksamhet ska betalas motsvarande två timmars
handläggningstid. Avgiften framräknas genom att multiplicera antalet timmar
med timavgiften enligt 5 §.
Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden
med mer än 30 minuter ska avgift för den faktiska handläggningstiden
betalas.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser.
Om det i beslut i anmälningsärende föreskrivs att en anordning inte får tas i
bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för
en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och
1

Mark‐ och miljööverdomstolens dom den 3/6 2016 i mål nr M 836‐16

SIDA

2 (4)

HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 4240

besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för nämndens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
Avgift för tillsyn
7§
För återkommande tillsyn av solarieverksamhet tas en fast årlig avgift ut
motsvarande två timmars handläggningstid. Betalar inte verksamheten en fast
årlig avgift tas en timavgift ut.
Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden
med mer än en timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
Årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp från beslut om tillstånd/godkännande till
verksamheten har meddelats, eller ansökan/anmälan har skett, eller i de fall
tillstånd eller anmälan inte krävs verksamheten har påbörjats. Årsavgiften ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det
kalenderår som följer efter det att verksamheten har upphört.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att
verksamhetsutövaren inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift enligt 5 § ut.
Nedsättning av avgiften
8§
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehov och övriga omständigheter får tillsynsnämnden besluta att sätta
ner eller efterskänka avgiften.
Betalning av avgiften
9§
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Huddinge kommuns
tillsynsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller
i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
10 §
Bestämmelser om överklagande av nämndens beslut enligt denna taxa finns i
42 § första stycket strålskyddslagen. Av 42 § fjärde stycket strålskyddslagen
följer att beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte
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något annat följer av beslutet.
Nämnden får besluta om redaktionella ändringar i bilagorna till denna taxa för
att korrigera fel eller förbättra läsbarheten.

______________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017. I ärenden som rör anmälningar
eller tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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