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Taxa för prövning och tillsyn inom 
strålskyddslagens område 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och 
bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet. 

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.  

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte 
kräver utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt 
strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av 
strålskyddslagen överklagas.  

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift 
fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), 

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

 

Timtaxa 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1017 kronor per hel 
timme handläggningstid. 

 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
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inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för 
varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

7 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från 
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober 
månad året före det år taxan börjar gälla. 
  
Miljö - och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) 
med den procentsats för PKV som är publicerad på Sverige kommuners 
och regioners (SKR:s) webbplats för oktober månad före avgiftsåret. 
 

Avgifter med anledning av anmälan 

8 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan. 

Om en anmälan omfattar flera verksamheter ska full avgift betalas för 
den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

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

 

9 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver 
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte 
ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

 

10 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift 
för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  
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Avgift för övrig tillsyn  

11 § Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. 

 

12 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift 

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned 
eller efterskänkas. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Växjö kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

 

Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § Enligt 10 kap. § 2 strålskyddslagen överklagas kommunal nämnds 
beslut om avgift hos allmän förvaltningsdomstol.  

 
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna 
dag. 
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Taxebilaga 1 Avgifter för handläggning av anmälan 

 
Anmälan AVGIFT 
Handläggning av anmälan avseende solarier enligt 10 § 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5 

4h 
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