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Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-08, § 208, med ändringar 2009-09-14, § 153, 2009-12-07, § 231,
2011-01-17, § 14, 2011-12-05, § 236, 2012-12-10, § 22, 2014-12-08, § 8 och § 29, 2016-11-14, § 18, 2017-1211, § 16, 2018-12-17, § 30, samt 2019-11-04, § 14
Ändringar beslutade av tillsynsnämnden 2015-03-24, § 10, 2017-02-08, § 5, 2018-10-23, § 10 samt 2018-11-20,
§7
Ändringar beslutade av bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-12-11, § 9

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken
Denna taxa meddelas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Inledande bestämmelser
1§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämndens (i fortsättningen
nämnden) kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU:s
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde samt offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet enligt någon av de förordningar som anges i 26 kap. 29 § miljöbalken i
fråga om EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde.
Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till nämnden utgå bland annat för undersökningskostnader och rättegångskostnader (26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader
m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken).

2§
Avgift ska betalas för
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag,
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd,
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt och för
4. nämndens uppdragsverksamhet.

3§
Avgift tas inte ut för
1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogat och där
verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som
klagomålet avser, eller för
2. handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut.

4§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av nämnden efter
handläggning av den ansökan, den anmälan eller det ärende som medför avgiftsskyldighet.

5§
Alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa är skyldiga att lämna de uppgifter som
behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas (26 kap. 22 §
miljöbalken, 27 kap. 3 § miljöbalken).
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Avgift tas ut
1. för den handläggningstid som i taxan bestäms för ärendet (fast avgift),
2. för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig
tillsynstid),
3. för den faktiskt nedlagda tiden i det enskilda ärendet (timavgift), eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6§
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 242 kronor per hel timme handläggningstid.

7§
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman tjänsteperson vid nämnden har
använt för
inläsning av ärendet,
kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
restid,
beredning i övrigt i ärendet (t.ex. framtagande av information),
föredragning och beslut.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och andra helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Förhöjd avgift enligt denna bestämmelse tas dock endast om det fanns synnerliga skäl till
inspektionen, mätningen eller kontrollen var särskilt påkallad och uppgiften inte kunde vänta.

Avgifter för prövning
8§
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag enligt taxebilaga 1
och 2 ska betalas i form av fast avgift eller timavgift enligt vad som framgår av bilagan. Fast
avgift räknas fram genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 och 2
multipliceras med timtaxan. Timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 och 2 angivna handläggningstiden
med mer än 30 minuter ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
Avgift ska betalas även om ansökan återtas. Avgift tas i dessa fall ut för faktiskt nedlagd
handläggningstid.
Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men som av någon anledning inte
fullföljs, t.ex. om begärda handlingar inte kommer in.
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9§
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen inte godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle,
tas timavgift ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. Granskning av kvalitetsredovisning enligt tillstånd ingår i den fasta avgiften. Kan inte
granskningen godkännas eller att påminnelse om redovisningen eller begäran om
komplettering måste göras tas timavgift ut för den tillkommande handläggningstiden.

10 §
Avgift för prövning ska betalas av sökanden eller av den som särskilt anges i ansökningen
ansökan.

11 §
Avgift för prövning ska betalas med hel avgift även om ansökan avslås. Om ärendet avskrivs
eller ansökan återtas ska avgift betalas för den faktiskt nedlagda handläggningstiden.

12 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av nämnden är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i
ärendet.
Sökanden är även skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om
tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken.

13 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för vid anmälan
14 §
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 och 2 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1
och 2.
Om en anmälan omfattar flera verksamheter enligt taxebilaga 1 och 2 ska full avgift betalas
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 50 % av summan av de belopp
som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 och 2 angivna handläggningstiden
med mer än 30 minuter ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
Avgift ska betalas även om anmälan återtas. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid.
Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men som av någon anledning inte
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fullföljs, t ex om begärda handlingar inte kommer in.

15 §
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden eller av den som särskilt anges i anmälan. I ärenden om
anmälan av miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken) är denne i förekommande fall också
skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet.

16 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgift för tillsyn
17 §
Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift. För övriga
verksamheter tas timavgift ut. Den årliga avgiftens storlek baseras på den tillsynstid som
nämnden fastställt för anläggningen verksamheten enligt taxebilaga 1 och 2.
Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga tillsynsbehovet med hänsyn till typ av
verksamhet, verksamhetens omfattning och risker i övrigt. Den årliga avgiften beräknas
genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av befogade klagomål eller
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften som anges i taxebilaga 1 och 2. För
sådana åtgärder tas ytterligare timavgift ut.
För verksamhet som omfattas av årsavgift årlig avgift får nämnden för visst år besluta om
tilläggsavgift utöver årsavgiften den årliga avgiften om denna väsentligt avviker från faktiskt
utförd tillsyn. Tilläggsavgift beräknas som timtaxa och debiteras i efterskott.

18 §
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning, verksamhet eller annan inrättning omfattar flera tillsynspliktiga
verksamheter enligt taxebilaga 1 och 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den
högsta avgiften med tillägg av 75 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna.

19 §
Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det år som följer nämndens beslut om tillstånd eller godkännande till verksamheten eller
åtgärden. verksamheten har meddelats, eller ansökan/anmälan har skett, eller i de fall tillstånd
eller anmälan inte krävs verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och
som inte ingår i avgiften för prövning eller handläggning av ansökan/anmälan tas timavgift ut.
För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
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20 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta den åtgärd som föranleder avgiften.
Avgift ska betalas av den som bedriver verksamhet den 1 januari det år som avgiften avser.
För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

21 §
För tillsyn i övrigt tas timavgift ut. Timavgiften beräknas genom att den utförda
handläggningstiden multipliceras med aktuell timtaxa.

22 §
För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift debiteras fast avgift enligt taxebilaga 1.
För arbete med upprättande av anmälan till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten (26
kap. 2 § miljöbalken) debiteras fast avgift enligt taxebilaga 1.

Avgift för uppdragsverksamhet
23 §
För nämndens uppdragsverksamhet tas avgift ut med timavgift enligt aktuell taxa.

Betalning av avgiften och verkställighet
24 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Huddinge kommuns bygglovs- och
tillsynsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

25 §
Av 27 kap. 1 § andra stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken följer att nämndens beslut
om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken (1981:774) och utsökningsförordningen
(1981:981) såsom allmänt mål.

26 §
Av 27 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken följer att nämnden får
bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Höjning eller nedsättning av avgift
27 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov,
får nämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

Delegation till bygglovs- och tillsynsnämnden
28 §
Nämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd avgift, inklusive timavgift,
med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av
Sveriges kommuner och regioner (SKR) landsting (SKL).
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Överklagande
29 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen.
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.

6 (7)

