Taxa för verksamhet
inom Strålskyddslagens
område för Vaxholms
stad

Taxan gäller från och med den 1 januari 2017
Fastställd av Vaxholms stads kommunfullmäktige 2016-11-14, § 67 med stöd av
Strålskyddsförordningen (SFS 1988:293), 16 a § och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5), 19 §.
Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2016-09-14, § 51/16
Dnr: SRMH SRMH 2016-001029.54
Timtaxan för 2017 är 1 240 kr
Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2016
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Taxa för verksamhet inom Strålskyddslagens område
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
verksamhet enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av
strålskyddslagen i Vaxholms stad.
2 § Timtaxan är den senast fastställda timtaxan för verksamhet inom miljöbalkens område.
3 § Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, en
halvtimmes restid enligt schablon, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut.
4 § Timavgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

Avgiftsskyldig
5 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor
av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens beteckning.

Avgift för anmälan
6 § För handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) ska en avgift som motsvarar 4
timmars handläggningstid betalas.

Avgift för tillsyn
7 § Tillsynstiden är samordnad med avgifterna i Taxa inom miljöbalkens område.
Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i
förskott. Avgifter bestäms genom att den handläggningstid som anges för verksamheten
multipliceras med timtaxan. I den återkommande tillsynen ingår ett ordinarie tillsynsbesök.
Utöver årsavgiften för tillsyn kan avgift tas ut i form av timavgift. Avgiften i form av
timavgift bestäms genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan.

2016-XX-XX

Dnr: SRMH 2016-001029.54

Beskrivning

Tillsynstid

Bemannad solarieverksamhet med högst 5 bäddar.

5 timmar

Bemannad solarieverksamhet med fler än 5 bäddar.

7 timmar

Obemannad solarieverksamhet med högst 5 bäddar

6 timmar

Obemannad solarieverksamhet med fler än 5 bäddar

8 timmar

För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften

Timavgift
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Timtaxan för 2017 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.

Nedsättning av avgift
8§ Om det finns särskilda skäl, får Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd med
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter
sätta ned eller efterskänka avgiften.

Betalning av avgift
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor
10 § Enligt 42 § strålskyddslagen överklagas Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnds beslut enligt denna taxa till förvaltningsrätten.
____________
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 och ersätter tidigare Taxa för verksamhet inom
Strålskyddslagens område som upphör att gälla 2016-12-31. I ärenden som rör
anmälningar tillämpas den nya taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

