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Taxa från och med den 1 januari 2017 för miljö- och hälso-
skyddsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagstiftningen 

Denna taxa meddelas med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 
kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndig-
hetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier.  
 
Inledande bestämmelser  

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
i Botkyrka kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt strål-

skyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet eller tillhandahål-
ler solarium som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
anmälningsplikt. 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Botkyrkas miljö- och hälso-
skyddsnämnd. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. Betalas inte avgiften i rätt tid ska dröjsmålsavgift 
utgå. Dröjsmålsavgiften ska beräknas på samma sätt som enligt 3, 6 och 
9 §§ räntelagen. 

4 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift i det en-
skilda ärendet, fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 
Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 243 kronor per hel 
timme handläggningstid. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme 
nedlagd handläggningstid. 

 
Avgift för anmälan 

6 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solari-
everksamhet ska betalas med det belopp som anges i taxebilaga 1. 

 
Avgift för tillsyn 

7 § För återkommande tillsyn av solarieverksamhet tas en fast årlig avgift ut 
enligt taxebilaga 1. Betalar inte verksamheten en fast årlig avgift tas en 
timavgift ut för den tillsynstid kommunen har. 

 
Övriga bestämmelser 

8 § I övrigt tillämpas enligt denna taxa samma bestämmelser som gäller för 
taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 



 

9 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får om ändringar vidtas i strålskyddsla-
gen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) eller Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier, göra motsva-

rande ändring i bilagorna till denna taxa. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får göra redaktionella ändringar i bila-

gorna till denna taxa för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten. 

_________________  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017. I ärenden som rör anmäl-
ningar eller tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 

denna dag. 

 



 

 

 


