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Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för Miljönämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen (2018:396).
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat
2. handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljönämnden enligt
strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas.

Avgiftsskyldig
4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver kosmetiskt solarium enligt
strålskyddslagen.

Anmälan
5 § Av 10 § statens strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier och artificiella
solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) ska den som avser att bedriva verksamhet där
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten anmäla detta till den kommunala nämnd
som fullgör uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Avgift för handläggningen med anledning av anmälan om solarieverksamhet tas ut med 3
timmar 3060 kronor. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som anmälan avser.

Årlig avgift för tillsyn
6 § För regelbunden tillsyn över solarieverksamhet ska betalas en årlig tillsynsavgift.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tidsfaktorn (TF) multipliceras med
timtaxan för aktuellt år. Timtaxan är 1020 kronor per timme. Tidsfaktorn för
solarieverksamhet är 2 timmar.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen av
solarieverksamheter, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden
multiplicerad med timtaxan. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök.

Timtaxa
7 § Timavgift ska betalas med 1020 kronor för varje hel timme eller 510 kronor för
varje hel halvtimme nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift).
8 § Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner
och kontroller, beredning i övrigt i ärendet, föredragning, beslut och restid. 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.
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9 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de 12
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.

Nedsättning av avgift
10 § Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka
avgiften.

Betalning av avgift
11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Örebro kommun. Betalning ska ske
inom den tid som anges i beslut om avgift eller på fakturan.

Verkställighetsfrågor
12 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396) framgår det att beslut som meddelas
med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat bestäms.
13 § Enligt 19 kap. 2 § andra stycket strålskyddslagen (2018:396) överklagas
Miljönämndens beslut till allmän förvaltningsdomstol.
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