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Älvsbyns kommuns taxa enligt 8 kap 14§ 
strålskyddsförordningen (2018:506) 

Antagen av KF 2020-04-27 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen med dess förordningar.  
 
2 § Termer och uttryck i denna taxa har samma betydelse som i Älvsbyns kommuns 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
3 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Älvsbyns kommuns gällande timavgift 
för tillsyn enligt miljöbalken. 

 
4 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med 
sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts nomenklatur. 

Avgift för tillsyn 
5 § Avgift för tillsyn sker i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden. 
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understigen en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

Handläggningsavgift 
6 § För handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar tas avgift ut med en 
timmes timavgift. 
 

Avgiftens erläggande 
7 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden. Betalning av 
avgift enligt denna taxa ska ske till Älvsbyns kommun. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 

Nedsättning av tillsynsavgift 
8 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 
Denna taxa träder ikraft 2020-06-01. Samma dag upphävs Älvsbyns kommuns taxa 
enligt 16 § Strålskyddsförordningen. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar, 
tillämpas den nya taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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