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Dalslands miljö- och energiförbunds föreskrifter om avgifter för prövning och
ti llsyn i nom strå lskyddslagstiftnin gens om råde

Enligt 8 kap. 14 $ strålskyddsförordningen (2018:506) iförening med 10 kap.4 $
strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den
tillsyn som den kommunala nämnden utövar.

Inleda nde bestämmelser

1 $ Denna taxa gäller avgifter för Dalslands miljö- och energiförbunds kostnader för
anmälningar och tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

2 $ Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet

eller åtgärd, och
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 $ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som är obefogat och inte kräver

utredning,
2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av miljö- och energinämnden

enligt str,ålstyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen
överklagas,

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 $ Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av
Dalslands miljö- och energinämnd. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och
andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

5 $ Enligt B kap. 4 5 strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och
tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen.

Timtaxa

6 $ Avgiftsuttag sker
- i förhållande till den handläggningstid som i taxan beståmts för ärendet (fast

avgift)
- i forhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten



tilldelats (årlig tillsynsavgift)
- i förhållande till den faktiskt nedlagda handlåggningstiden i det enskilda ärendet

(timavgift), och
- enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 5 Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid XXXX kr.

B 5 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
miljö- och_energinämnden har använt för handläggning och andra åtgarder i

ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med expefter
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handlåggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00
och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift rned anledning av anmälan

9 $ Av 10 $ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella
solningsanläggningar, (SSMFS 2A72:5), framgår att den som bedriver verksamhet
i vilken kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till
miljö- och energinämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna
anmälningspliktiga verksamhet.

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för
varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan
av sådant solarium baseras på + timmars handläggningstid. Avgiften för
handläggning av anmälan beräknas genom att handläggningstiden multipliceras
med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas innan handläggning påbörjas

11 $ Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgarO anmälan avser enligt vad
som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

12 $ För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 5 betalas en årlig
tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga
tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.

13 $ Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

14 $ Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om
anmälan skett - eller i de fall anmälan inte krävs - verksamheten har påbor3ats, for
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för handläggning av
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbålopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

15 $ Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.



Nedsättning av avgift m.m.

16 5 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omståndigheter, får avgift i

ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter
eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt,
får miljö- och energinämnden besluta om en generell nedsättning eller
efterskänkning av avgiften för den typen av ärenden.

Avgiftens erläggande

17 5 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Dalslands miljö- och energinämnd
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighet m.m.

18 5 Av 10 kap, 3 5 strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla
omedelbart om inte annat bestäms.

19 $ Av 10 kap. 2 $ strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till
förva ltningsrätten.
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Dalslands Miljö- och energiförbunds taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer

Enligt 11 $ lagen (2OL4:799) om sprängämnesprekursorer får kommunfullmäktige
besluta om föreskrifter om avgift för sådan tillsyn

51 Avgifter enligt denna taxa betalas for Dalslands miljö- och
energiförbunds kostnader för tillsyn enligt lagen (20t4:799) om
sprä n gä m nespreku rsorer och Eu ropa pa rla mentets och rådets förord nin g
(EU) nr 9B/20I3 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning
av sprängämnesprekursorer.

52 Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och som
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

53 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1, Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat
2. Handläggning som föranleds av en överklagan av miljö- och

energinämndens beslut.

54 Vid tillämpning av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad
gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. Avgiftsuttag
sker i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i

taxan.

5s I de fall timavgift tas ut I förhållande till faktiskt nedlagd
handläggningstid avses med handläggningstid 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.



56 Om det finns särskilda skäl får Dalslands miljö- och energinämnd, men
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga
omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.

Betalning av avgiften enligt denna taxa ska ske till Dalslands miljö- och
energiförbund genom dess Miljö- och energinämnd. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Beslut om debitering av avgift kan överklagas till länsstyrelsen.
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Denna taxa träder i kraft 2021-01-01
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Jämförelse taxor (timavgift) inom Fyrbodals kommuner
2017-202fJ

Taxor dal

Offentl ig livsmedelskontrollMiljöbalken

Kommun 2017 2018 2019 24772020 2018 2019 2020

Dalsland 930 950 976 too2 I I eso 990 1017 ro44

Orust 9L0 940 960 985 | | rzeo 1260 1290 1290

MiMB 986 1010 1010 1030 | | rzro L240 1244 1270

Strömstad 930 930 950 I seo1088 1035 1035 1135

Tanum 874 890 915 1042 I sso 1005 t034 1055

Trollhättan 850 850 1.037 1.037 I sso 950 1085 1085

Uddevalla 928 956 985 1o1e | | roao toTL 1103 1133

Vänersborg 750 887 912 loso I I 8so 1035 ].064 1150

Åmål 9lt 940 940 ee1 I I s1.I 940 940 991

Summa 8065 8353 8685 s2o4 | | gosr 9526 9808 10153

896 928 965Medel L023 | | rooo 1058 1090 Lr28

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 3A Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www,dalsland.se

Org. nr.
222.00O.0877


