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Taxa för tillsyn av solarier  

 

Avgift för tillsyn 
 
1 § För tillsyn av solarieverksamhet i enlighet med strålskyddsförordningen 8 kap 14§ 

(SFS 2018:506) utgår timavgift 1200 kr/tim. 

2 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende. I de 

fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses med tillsynstid 

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. Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv 

timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga 

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. I handläggningstiden skall inte räknas in 

sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.  

 

Nedsättning av avgift 
 
3 § Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden besluta att avgift enligt 

denna taxa ska sättas ned eller efterges.  

 

Avgiftens erläggande mm 
 
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sigtuna kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller räkning.  

5 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som 

motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal 

verksamhet, räknat fram till den 1 oktober året för avgiftsåret. Basmånad för 

indexuppräkning är oktober månad 2019. 

 

 

 


