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Taxa för miljönämndens tillsyn enligt strålskyddslagen
Bilagor:
Förslag till taxa för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen

Ärendebeskrivning
Sedan den 1 augusti 2007 har miljönämnden tillsynsansvar enligt
strålskyddslagen (1988:220) över solarieverksamheter. Kommunfullmäktige
får meddela föreskrifter om avgifter för kostnaderna för sådan tillsynsverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås därför fastställa en taxa för
miljönämndens tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. Timtaxan föreslås
vara den samma som föreslagen timtaxa enligt miljöbalken, 750 kr år 2009.
Bakgrund
I Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:2) om solarier finns krav
på tillstånd från Statens strålskyddsinstitut (SSI) för visst innehav och
användning av solarier. Denna tillståndsplikt gäller dock inte för enklare
solarier av UV 3-typ. Dessa omfattas istället av anmälningsplikt. Tidigare
gjordes denna anmälan hos SSI, eller hos kommunen i de fall solarietillsynen
efter ansökan från kommunen delegerats av SSI. Sedan den 1 augusti 2007 är
det dock obligatoriskt för kommunen att bedriva tillsyn enligt strålskyddslagen och dess föreskrifter, vilket framgår av 16 § strålskyddsförordningen
(1988:293).
Tillsynsansvaret innebär att miljönämnden ska ta emot och granska
anmälningar från anmälningspliktiga solarieverksamheter samt i övrigt
kontrollera att dessa verksamheter följer strålskyddsförfattningarnas krav på
strålskydd. Enligt 16a § strålskyddsförordningen får kommunfullmäktige
meddela föreskrifter om avgifter för kostnader för sådan tillsynsverksamhet
som utövas av en kommunal nämnd enligt 16 § första stycket. Av 13 §
solarieföreskrifterna framgår att kommunen får ta ut avgift som motsvarar
kostnaderna för tillsynen av dem som bedriver verksamheten.
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Taxeförslaget
Miljönämnden i Luleå har sedan hälsoskyddslagens tid haft visst ansvar för
strålskydd. När strålskyddslagstiftningen kom 1988 gjordes solarietillsynen
delegerbar från SSI till kommunerna. Eftersom solarier utgör så kallade
hygienlokaler som omfattas av anmälningsplikt enligt miljö- och hälsoskyddsförfattningarna har miljönämnden haft tillsyn av hygienaspekten hos solarier.
Luleå har emellertid inte begärt att SSI delegerar ansvaret för den egentliga
strålskyddstillsynen på solarier.
Sedan den 1 januari 2008 är solarier inte längre anmälningspliktiga hygienlokaler enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Ändringen i anmälningsplikten innebär dock ingen ändring i
nämndens allmänna tillsynsansvar över hygienen i solarieverksamheter.
Genom en ändring av strålskyddsförordningen som trädde ikraft den 1
augusti 2007 har solarietillsynen från strålskyddssynpunkt gjorts obligatorisk
för kommunerna. I 43 § strålskyddslagen finns ett bemyndigande för
regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsverksamhet enligt
lagen. Av 16 a § strålskyddsförordningen framgår att regeringen med stöd av
detta bemyndigande har lämnat kommunfullmäktige en rätt att bestämma
taxa för denna tillsyn. Med detta som bakgrund vill miljökontoret nu föreslå
att en taxa för strålskyddstillsynen tillskapas.
I förslaget till taxa, som framgår av bilagan, föreslås timtaxan bli den samma
som den föreslagna timtaxan enligt miljöbalken, 750 kr år 2009. Avgiftsskyldig
är den som bedriver sådan solarieverksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt solarieföreskrifterna. Avgift bör tas ut i efterskott för varje
påbörjad halvtimme handläggningstid. Övriga taxebestämmelser, exempelvis
avseende grunderna för nedsättning och dylikt, följer i allt väsentligt övriga
taxor för nämndens verksamhet.
Taxan föreslås träda ikraft den 1 januari 2009.
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Miljönämndens förslag till beslut
Miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

med stöd av 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) anta bilagd taxa
för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen.

att

taxan ska gälla från och med 2009-01-01.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med miljönämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

med stöd av 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) anta bilagd taxa
för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen.

taxan ska gälla från och med 2009-01-01.
_____

Beslutsexpediering
Miljönämnden
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