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Upplands-Bro kommun 

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122, rev 2018-11-21 § 135 

Enligt 16 a § Strålskyddsförordningen (1988:293) får Kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgift för kostnader för tillsynsverksamhet som utövas av en kommunal 
nämnd.  

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift ska betalas enligt denna taxa för Upplands-Bro kommuns kostnader för 
tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. 

2 § Avgift ska betalas av den som inom Upplands-Bro kommun bedriver verksamhet i vilken 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter om anmälningsplikt. 

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden. Betalning av avgift 
ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild 
faktura. 

4 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.  

5 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i  
denna taxa antagna timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015. 

Avgift för handläggning av anmälan och tillsyn 

6 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning av anmälan och tillsyn av 
solarieverksamhet enligt strålskyddsförordningen (1988:293). Avgiften bestäms genom att 
handläggnings- eller tillsynstiden multipliceras med timtaxan. 

7 § Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat eller att 
handläggning som föranleds av att beslut av bygg- och miljönämnden enligt strålskyddslagen 
eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 

Timtaxa och timavgift 

8 § Timavgiften är 1 280 kronor vid tillämpning av denna taxa. Timavgift tas ut för varje 
påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med handläggnings- eller tillsynstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid bygg- och miljönämnden har använt för 
hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av ett ärende 
eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, 
inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid, beslutsskrivande och 
administration i övrigt samt eventuell föredragning i nämnden. I handläggnings- eller 
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tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två 
timmar. För inspektioner 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. 

Dröjsmålsavgift 

9 § Om inte avgift enligt denna taxa betalas i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt 3, 6 
och 9 §§ räntelagen (1993:635) tas ut. 
___________________________________________________________ 
Denna taxa gäller från den 1 januari 2019. I ärenden som rör anmälan tillämpas taxan på 
ärenden som kommer in efter denna dag. 
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