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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Taxa för Danderyds kommuns verksamhet inom 
strålskyddslagens (2018:396) område  

Ärende 

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya lagen med 
tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s 
strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom). 
Strålskyddslagen tillämpas i första hand istället för miljöbalken. Den nya 
strålskyddslagen (2018:396) ställer mer långtgående krav än miljöbalken. 
Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i 
bostäder och lokaler samt solarier. 

Danderyds kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva tillsyn i 
fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde 
till (8 kap. 2 § p. 3 strålskyddsförordningen). 

För att kunna ta ut avgift för den tillsyn enligt strålskyddslagen som 
genomförs behöver en ny taxa fastställas. 
Timavgift för strålskyddstillsyn är den samma som för timavgiften i taxan 
för verksamhet enligt miljöbalken.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att: 

 fastställa ny taxa enligt bilaga för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn för verksamheter enligt strålskyddslagen (2018:396) att gälla
från och med den 1 januari 2020.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning/ yttrande 

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya lagen med 
tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s 
strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom). 
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Strålskyddslagen tillämpas i första hand istället för miljöbalken. Den nya 
strålskyddslagen (2018:396) ställer mer långtgående krav än miljöbalken. 
Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i 
bostäder och lokaler samt solarier. 
Enligt 8 kap. 14 § Strålskyddsförordningen får en kommun meddela 
föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden 
utövar. Det är tillsynsmyndigheten själv som måste reglera avgiften för den 
tillsyn de utövar med stöd av strålskyddslagen. Beslutet får förenas med vite 
enligt 8 kap. 7 § strålskyddslagen och det aktuella beloppet regleras med 
stöd av lag (1985:206) om viten.    

Nuvarande taxa omfattande tidigare strålskyddslag är fastställd av 
kommunfullmäktige 2008-11-24, § 133 och 2008-12-15, § 140, reviderad 
2011-12-12 §161, med stöd av 16a§ strålskyddsförordningen (SFS 
1988:293) och 13§ Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier (SSI 
FS 1998:2). Den taxan ersätts av nuvarande taxa. 

Elisabeth Thelin Carl Johan Bernelid 
Bygg- och miljödirektör Miljöchef 
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Bilaga: Taxa för Danderyds kommuns verksamhet inom strålskyddslagen 
(2018:396) område


