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§ 20 Taxa inom strålskyddslagens område för 
2023
(KS-2022-00606-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23 (KS-2022-
00606), inom strålskyddslagens område,

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya timavgiften
blir 1 307 kronor,

att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt

att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex förkommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla.

Ärendet
Miljönämnden har rätt enligt strålskyddslagen, att ta ut avgift för den
tillsyn och kontroll som utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan
i de fall förändringar skiljer sig från indexuppräkning. Ärendet gäller 
miljönämndens förslag till en sådan taxa för 2023.

Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till attsats 1, avslag till attsatserna 2, 3 
och 4, samt bifall till två tilläggsattsatser: 

att timavgiften inom strålskyddslagens område för 2023 
förblir oförändrad
att avgiften debiteras i efterhand efter utförd tillsynskontroll

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
yrkande.

Kjell Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe 
Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen 
Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie 
Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Jan-Erik Iversen (M), Ina Lindström Skandevall 
(L), Michael Westin (L) och Elise Backman (L) reserverar sig mot 
beslutet.

Beslutsunderlag
 Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 201
 Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 74
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00606-2
 Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 42
 Taxa inom strålskyddslagens område för 2023
 SKL Handläggningskostnad per timme MB 2022
_ _ _ _
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Taxa inom strålskyddslagens (2018:396) område
Timavgiften för 2023 är 1307 kronor och regleras årligen enligt 4 § nedan.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen 
och tillhörande bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som: 

1. bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som
omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter,

2. är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat,

2. handläggning som sker med anledning av att beslut som fattats av miljönämnden enligt
strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen
överklagas.

4 § Miljönämnden får för varje kalenderår höja timtaxan med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) hemsida i oktober månad året 
innan nya taxan börjar gälla.

Avgift med anledning av anmälan av solarieverksamhet

5 § Av strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter framgår att den som avser bedriva verksamhet 
där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 
miljönämnden.

Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solarieverksamhet tas 
ut med tre timmar multiplicerat med timavgiften.

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

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en 
timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden gälla. Avgiften framräknas genom 
att multiplicera gällande handläggningstid med timavgiften.

Tillsyn av solarieverksamhet

6 § För tillsyn av verksamheter enligt 2 § punkt 1 betalas fast avgift motsvarande tre timmar 
per år.
Fast avgift betalas från och med året efter det att verksamheten anmälts till miljönämnden 
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.
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7 § Utöver avgiften i 5 §och 6 § ska miljönämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för kontrollköp vid 
kosmetiskt solarium

Tillsyn av radon i bostäder och lokaler
8 § Avgiftsuttag sker enligt 2 § punkt 2 

1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift).

2. Enligt de andra grunderna som anges i taxan.

Avgifter enligt 2 § punkt 1 och punkt 2
9 § Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 

mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, eller som föranleds av 
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas 
timavgift ut, motsvarande nedlagd handläggningstid multiplicerat med timavgift.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 
myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett 
och samma resetillfälle överstiger två timmar.

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

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

Nedsättning av avgift
10 § Om det finns särskilda skäl, får miljönämnden – med hänsyn till verksamhetens 

omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka 
avgiften.
Nedsättning ska ske med beaktande av de kriterier för nedsättning som beslutats av 
miljönämnden.

Avgiftens erläggande
11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljönämnden Sundsvalls kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura

_________

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023.
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