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TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT 
STRÅLSKYDDSLAGEN 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunfullmäktige 
meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal nämnds kostnader för 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396). 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 
1 §   Avgifter enligt denna taxa erläggs för bygg- och miljönämndens 
kostnader för kontroll enligt strålskyddslagen (2018:396) och föreskrifter 
meddelade med stöd av denna lag. 

AVGIFTSSKYLDIG 
2 §   Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 
eller ansvarar för en åtgärd som omfattas av bygg- och miljönämndens tillsyn 
enligt strålskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

AVGIFTER 
3 §   Avgift för anmälan och kontroll tas ut med en timavgift om 1 010 
kronor. 

4 §   Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt i ärendet. I handläggningstiden inräknas även restid.  

5 §   För inspektioner, mätningar och kontroller som utförs vardagar mellan 
kl 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

6 §   Utöver timavgiften har bygg- och miljönämnden rätt att ta ut avgift 
motsvarande de faktiska kostnaderna för provtagning och analys till följd av 
tillsynen samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium enligt 8 kap. 5 § 
strålskyddslagen. 
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AVGIFTENS ERLÄGGANDE MED MERA 
7 §   Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av behörig nämnd. Betalning av 
avgift enligt denna taxa ska ske till Höganäs kommun. Betalning ska ske inom 
den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. Vid betalning efter den 
på fakturan angivna förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. Vidare debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt övriga 
ersättningar för kostnader som är förenade med dröjsmålet. 

NEDSÄTTNING AV AVGIFT 
8 §   Om det finns särskilda skäl får behörig nämnd med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta 
ned eller efterge avgiften. 

ÖVERKLAGANDE 
9 §   Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att bygg- och miljönämndens 
beslut enligt denna taxa överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

10 §   Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att alla beslut som meddelas med 
stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat beslutas av bygg- 
och miljönämndens. 

INDEXREGLERING AV AVGIFTSNIVÅN 
11 §   Behörig nämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
denna taxa antagna timavgiften med en procentsats som motsvarar 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. För detta används SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 
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