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Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn 
enligt strålskyddslagen 

Avgifter och taxor 
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Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt  
strålskyddslagen  
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för prövning och tillsyn en-
ligt strålskyddslagens bestämmelser med tillhörande förordning och föreskrifter. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden är kontrollmyndighet. 

Utöver vad som anges i denna taxa ska ersättning till miljö- och stadsbyggnadsnämnden utgå en-
ligt 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) för kostnader för provtagning 
och undersökning av prov samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsyns-
myndigheten får göra enligt 10 kap. 5 § strålskyddslagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller är fastighetsägare 
till lokaler och bostäder, vilka omfattas av miljö- och stadsbyggnadsnämndens tillsyn enligt strål-
skyddslagen med tillhörande bestämmelser.  

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åt-
gärd. 

2 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1 Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver utredning 
och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom 
det område som klagomålet avser   

2 Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut enligt strål-
skyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av denna.  

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden.  

 

Timtaxa (K= timavgift) 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid.  
Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 okto-
ber 2019 till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften är 1 040 kr år 2020. Avgiftsuttag sker i 
förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), j förhållande 
till den årliga handläggningstid som verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) eller i förhållande 
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till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende (timavgift) eller enligt de andra grun-
der som anges i taxan. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handlägg-
ningstiden i det enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften med en uppskattad 
handläggningstid (faktor K) för den aktuella ärende- eller verksamhetstypen. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med hand-
läggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för registre-
ring och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, in-
spektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt före-
dragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskaf-
ton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie ti-
mavgift. 

 

Avgift med anledning av anmälan 

8 § Avgift för handläggning av anmälan av solarieverksamhet tas ut med en fast avgift motsva-
rande sex timmars handläggningstid (6K). 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. Har hand-
läggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid dock högst motsvarande den 
fasta avgiften (6K). 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

9 § Avgift för återkommande tillsyn av solarieverksamhet tas ut med en fast årlig avgift motsva-
rande två timmars handläggningstid (2K).  

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att anmälan har skett. För tillsyn som sker dessför-
innan och som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift 
ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

11 § Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter 
förelägganden och förbud ingår inte i den fasta avgiften. Inte heller ingår tillsyn i samband med 
befogade klagomål eller i de fall brister, som kräver uppföljning, konstateras. För sådana åtgär-
der tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
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Avgiftens erläggande 

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och stadsbyggnadsnämnden mot fak-
tura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgif-
ten inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt belopp. Vid 
utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelse-
ersättning debiteras. 

 

Överklagande av avgiftsbeslut 

13 § Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om avgift får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. 

____________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 februari 2021. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på 
ärenden som kommer in efter denna dag. 
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