
Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen

Meddelad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220), 16 a § strålskyddsförordningen
(1988:293) och 13 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier.

Inledande bestämmelser
1 §
Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet
enligt strålskyddslagen.

Avgiftsskyldig
2 §
Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet eller tillhandahåller solarium med
sollampor som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.

Timavgift
3 §
Gällande timavgift för strålskyddstillsyn är den senast fastställda timavgiften i taxan för
verksamhet enligt miljöbalken.

Avgift med anledning av anmälan
4 §
Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet, enligt 8 § Strål-
säkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier, tas ut med 3 timmar x
gällande timavgift. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som anmälan avser.

Avgift vid tillsyn
5 §
Avgift tas ut i efterskott för varje påbörjad timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av
ärende samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid
som vid ett och samma restillfälle (tur- och returresa) överstiger två timmar.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift
6 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.



Övrigt
7 §
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av
avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
särskild faktura.
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