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INFORMATION OM TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ansvarar för tillsynen av solarieverksamhet enligt
strålskyddslagen inom Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Kommunerna har, enligt 8 kap 2
§ Strålskyddslagen (2018:396) samt 8 kap 2 § Strålskyddsförordningen (2018:506) rätt att ta ut
avgifter av den som bedriver solarieverksamhet för denna tillsyn.
Vilken blir avgiften vid Er verksamhet?
Det finns både fasta avgifter och timtaxor. Gemensamt för dessa är att de utgår från den timtaxa
som fastställts till 994 kr under 2019(indexreglerad).
Fasta årsavgifter
Årlig tillsynsavgift ska betalas av verksamheter som ska ha återkommande planerad förebyggande
tillsyn, t ex tillsyn/inspektion vart 3:e år. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. För att
bestämma årsavgiften klassas verksamheten enligt kommunens fastställda taxa för tillsyn inom
strålskyddslagen. Den årliga tillsynsavgiften baseras utifrån antalet solariebäddar i verksamheten: 12 solariebäddar har en tillsynsavgift beräknat på 2 timmar, 3 eller fler solariebäddar har en
tillsynsavgift beräknat på 2,5 timmar. Observera att kontrollerna normalt sker vart tredje år och att
all kontrolltid för tre år utnyttjas vid det tillfället (d.v.s. 6 timmar).
Avgifter för extra kontroll
För extra tillsyn, t ex för att kontrollera att avvikelser som noterats vid den ordinarie inspektionen
åtgärdats, att förelägganden och förbud följs, vid befogade klagomål, tas en timavgift på 994 kr ut.
Extra kontrollavgift debiteras i efterhand efter utförd kontroll. Avgift för extra tillsyn ingår inte i
den ordinarie tillsynen som är inräknad i den fasta årliga avgiften.

Vad ingår i tillsynsavgiften?
I den avgift som tas ut för tillsyn av solarieverksamhet ingår en rad olika kostnader för Miljö- och byggnadsnämnden.
Det arbete som miljöinspektören utför vid verksamheten kan t ex vara;
 inläsning av ärendet
 resor, inspektionsbesök, upprättande av inspektionsrapporter och andra skrivelser
 föredragning i miljö- och byggnadsnämnden och dess beredning
 samråd med annan tillsynsmyndighet, juridisk konsultation
 branschträffar eller information
Taxan bygger dock på total kostnad och omfattar även andra omkostnader, som t ex;
 personal- och lokalkostnader
 administration, registrering, arkivering och övrigt, t.ex. ekonomiskt arbete
 arvoden till miljö- och byggnadsnämndens politiker
 övriga kostnader, t ex facklitteratur, utbildning, data, telefon, porto, kontorsmaterial

Frågor kring avgifter kan besvaras av miljöenhetens personal via växeln 0226-64 54 54
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