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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 
 

 
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område  
 
Antagen av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 153 
(Denna författningssamling ersätter KFS 2019:03) 
Gäller från och med 1 januari 2020 
 
I ärenden som gäller anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in 
efter denna dag. 
 
 

Inledande bestämmelser 

§ 1 
Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. 

§ 2 
 Avgiftsskyldig är den som 

a) bedriver kosmetiskt solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor 
som omfattas av strålskyddslagen, 

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 

c) bedriver eller avser att bedriva andra verksamheter som omfattas av tillsyn 
enligt strålskyddslagen än sådana som anges i a och b.  

§ 3 
Avgift tas inte ut för 

1. tillsyn som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade 
2. handläggning som föranleds av att nämndens beslut överklagas. 

 



2 
 

§ 4 
Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings 
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2018. 

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
Miljönämnden östra Skaraborg som är ansvarig för handläggning av den ansökan, 
anmälan eller tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 

§ 5 
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn 1 009 kronor.  

Storleken på de avgifter som nämnden tar ut beror på 
1. den debiteringsfaktor som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift) 
2. den årliga debiteringsfaktor som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats (årlig tillsynsavgift) 
3. den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift) 
 
Nämnden kan också ta ut avgifter enligt de andra grunder som anges i taxan.  

Fast avgift och årlig tillsynsavgift fås fram genom att tilldelad debiteringsfaktor 
multipliceras med grundfaktorn. Timavgiften fås fram genom att ett ärendes 
handläggningstid multipliceras med grundfaktorn.  

Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar, helgaftnar och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie avgift. 

§ 6 
Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden östra Skaraborg med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned 
eller efterskänka avgiften. 

§ 7 
Avgiften ska betalas efter beslut av Miljönämnden östra Skaraborg som också tar 
emot avgiften. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller 
i faktura. Den fasta avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Prövningsavgifter och timavgifter ska betalas efter Miljönämnden östra 
Skaraborgs prövning, kontroll, tillsyn eller annan handläggning av ärende.  

Årsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår som 
följer efter det år som anmälan skett eller om verksamheten har bedrivits utan 
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föregående anmälan, det år som följer efter det år som verksamheten påbörjades. 
Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med 
det kalenderår som följer efter det år som verksamheten har upphört.  

Avgift för anmälan 

§ 8  
Avgift för handläggning av anmälan om att bedriva verksamhet där kosmetiskt 
solarium upplåts till allmänheten tas ut med 3 grundfaktorer. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser.  

Avgift för inställelse 

§ 9 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen 
232 kronor per tillsynstillfälle. Avgift för inställelse tas ut endast vid oplanerad 
tillsyn. 

Avgift för tillsyn 

§ 10 
Årlig avgift för tillsyn (årsavgift) ska betalas med 1 grundfaktor. Avgiften ska 
betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet där kosmetiskt 
solarium upplåts till allmänheten.  

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren 
inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder 
tas timavgift ut. 

§ 11 
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift, som tas fram genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
grundfaktorn. 

§ 12 
Avgifter för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller av den som genom en åtgärd orsakar avgiften.  

Avgift för provtagning och analyser av prover 

§ 13 
Avgift får tas ut för faktiska kostnader för provtagning och analys av prover till 
följd av tillsynen samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. 
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_____________________ 
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