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Inledande bestämmelser 
Med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) och 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) gäller i Varbergs kommun följande taxa:  

§ 1 Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen.  

§ 2 Avgiftsskyldig är den som utan särskilt tillstånd från strålskyddsinstitutet bedriver 
verksamhet i vilken kosmetisk sollampa används eller upplåts för personbestrålning.  

§ 3 För tillsyn tas timavgift ut motsvarande taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.   

Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid, vilket avser den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 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.  

§ 4 Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö- och hälsoskyddsnämnden mot 
räkning.  

§ 5 Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller övriga omständigheter, medge nedsättning 
av avgift enligt denna taxa.  

§ 6 Avgifterna i taxan grundar sig på en debiteringsfaktor som multipliceras med 
grundbeloppet. Grundbeloppet (timavgiften) ska varje kalenderår regleras, med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring enl. Statistiska 
Centralbyråns lönekostnadsindex.  

Taxan har antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2002 § 170, reviderad senast 
av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 19 december 2022 § 88. 
_____________________  

Denna taxa gäller fr.o.m. 1 januari 2023 
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