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HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-10, § 18, med ändring 2019-11-04, § 15, 20xx-xx-xx

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt alkohollagen,
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1–2 §§ lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 23 § lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Inledande bestämmelser
1§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämndens (i fortsättningen
nämnden) kostnader för tillsyn, kontroll och prövning enligt alkohollagen, lagen om tobak
och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagarna.

2§
Avgift ska betalas för
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet,
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll i övrigt.

3§
Ansökningsavgift och tillsynsavgift tas ut i enlighet med grunderna i denna taxa och till
belopp och omfattning som finns angivet i bilagan till denna taxa.

Avgifter för prövning
4§
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd av verksamhet ska betalas i form av fast
avgift enligt vad som framgår i taxebilagan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

5§
Avgift för prövning enligt denna taxa ska betalas av sökande, eller av den som särskilt anges i
ansökningen.

6§
Avgift för prövning av ansökan återbetalas inte på grund av att ansökan återtas eller på grund
av avslag.

7§
Samtliga ansökningsavgifter faktureras den som enligt 5 § är betalningsansvarig i samband
med att ansökan registreras.
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Avgifter för tillsyn
8§
Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift som framgår av
taxebilagan. Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga tillsynsbehovet med hänsyn till typ
av verksamhet och verksamhetens omfattning.

9§
Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det nästkommande år som följer nämndens beslut om tillstånd eller godkännande till
verksamheten.
För anmälningspliktiga verksamheter ska årlig avgift betalas från och med det år anmälan
skett eller den anmälningspliktiga verksamheten påbörjades.
Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

10 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver verksamheten vid tillfället för debiteringen.

Nedsättning av avgiften
11 §
Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift får fattas av nämnden om det finns
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning eller övriga omständigheter.

Övriga bestämmelser
12 §
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden. Betalning av avgift ska ske till
nämnden och ska fullgöras inom den tid som anges i beslutet eller i särskild faktura.

Delegation till bygglovs- och tillsynsnämnden
13 §
Nämnden får för varje år besluta att justera ansöknings- och tillsynsavgifter i denna taxa med
en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av
Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från
och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då
gällande taxa.
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Taxebilaga
Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel – HKF 4250
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1. Alkohollagen (2010:1622)
Nr

Beskrivning

Avgift

1.1

Tillsyn

Årlig avgift, kr

1.1.1

Tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten
Årsomsättning alkoholförsäljning, kr

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

3 000
7 500
15 000
17 500

1.1.1.6

1 – 100 000 kr
100 001 – 500 000 kr
500 005 – 2 000 000 kr
2 000 001 – 5 000 000 kr
>5 000 001 eller ej redovisat årsomsättning senast 1 april
innevarande år.
Fast grundavgift för dem som har serveringstillstånd.

1.1.1.7

Handläggning som föranleds av försenad restaurangrapport.

1 000 per
påminnelse

1.1.2
1.1.2.1

Tillsyn, folkölsförsäljning
Tillsyn av försäljning av folköl.

1 800

1.2

Prövning

Fast engångsavgift

1.2.1

Prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
(nytt tillstånd och ägarskifte). Avgift för kunskapsprov ingår.
Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande
inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att
a) samtliga ägare byts,
b) hela styrelsen byts, eller
c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag
byts.
Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande
inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande
a) byte av ägare,
b) byte av ledamot, eller
c) byte av bolagsmän i handelsbolag och
kommanditbolag.
Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande
serveringstillstånd avseende serveringstid, utökad
serveringsyta eller gemensam serveringsyta.
Prövning av ansökan om en tillfällig förändring i
serveringstillstånd avseende serveringstid eller
serveringsyta.
Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten. Kunskapsprov ingår.

17 500

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

2 500

10 000

5 000

5 000
1 500
3 000 (1 – 3 dagar)
6 000 (4 – 7 dagar)
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1.2.7

Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för
servering till slutna sällskap vid enstaka tillfälle.
Kunskapsprov ingår.
Prövning av lokal där servering ska äga rum vid
cateringverksamhet (första anmälan av lokalen).
Prövning av ansökan om tillstånd för provsmakning för den
som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras
på den egna gården.
Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för
provsmakning.
Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande
serveringstillstånd avseende utökat dryckessortiment.

2 000 per tillfälle

1.3

Kunskapsprov

Fast engångsavgift

1.3.1

Kunskapsprov (utöver det som ingår i en ansökan om
tillstånd).

1 250

1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11

1 000
5 000
1 500
1 500

2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nr

Beskrivning

Avgift

2.1

Tillsyn

Årlig avgift, kr

2.1.1
2.1.2
2.1.3

5 000
5 000
1 800

2.1.4

Tillsyn av försäljning av tobak i detaljhandel.
Tillsyn av försäljning av tobak i partihandel.
Tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.

2.2

Prövning

Fast engångsavgift

2.2.1

Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i
detaljhandel.
Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i
partihandel.
Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande
inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att
a. samtliga ägare byts,
b. hela styrelsen byts, eller
c. alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag
byts.
Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande
inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande
a. byte av ägare,
b. byte av ledamot, eller
c. byte av bolagsmän i handelsbolag och
kommanditbolag.
Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av
tobaksvaror.

10 000

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

1 800

10 000
10 000

5 000

3 000 (1 – 3 dagar)
6 000 (4 – 30
dagar)

