HKF 4250

HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-10, § 18

Taxa inklusive taxebilaga för Huddinge kommuns prövning och
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1–2 §§ lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter samt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel meddelar Huddinge kommun föreskrifter om avgifter för
tillsyn och prövning enligt lagarna.

Inledande bestämmelser
1§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämndens (i
fortsättningen nämnden) kostnader för tillsyn och prövning enligt alkohollagen,
lag om tobak och liknande produkter, lag 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§

Avgift tas ut enlighet med grunderna i denna taxa och till belopp och omfattning
som finns angivet i bilagan till denna taxa.

Timtaxa
4§

Vid tillämpningen av denna taxa ska timavgiften vara densamma som den
timavgift som är fastlagd i Huddinge kommuns taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken (HKF 4210).

5§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för
•
•
•
•

inläsning av ärendet,
kontakt med parter,
samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
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•
•
•

restid,
beredning i övrigt i ärendet (t.ex. framtagande av information) samt
föredragning och beslut.

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförts vardagar mellan
klockan 19:00 och 7:00, 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 ut om det fanns synnerliga skäl till att inspektionen, mätningen eller
kontrollen var särskilt påkallad och uppgiften inte kunde vänta.

Avgifter för prövning
6§

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller anmälan 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 eller
anmälan avser.

7§

Avgift för prövning enligt denna taxa ska betalas av sökande.

8§

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.

Avgifter för tillsyn
9§

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala fast årlig avgift. Den årliga
avgiften framgår i taxebilagan. Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga
tillsynsbehovet med hänsyn till typ av verksamhet och verksamhetens omfattning.

10 §

Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska
betalas från och med det år som beslut om tillstånd/godkännande till
verksamheten har meddelats, eller ansökan/anmälan skett, eller i de fall tillstånd
eller anmälan krävs verksamheten har påbörjats.
Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

11 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver verksamheten.
Avgift ska betalas av den som bedriver verksamhet den 1 januari det år som
avgiften avser.
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12 §

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

Nedsättning av avgiften
13 §

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
14 §

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.
Nämnden får bestämma om avgift för prövning och tillsyn enligt denna taxa ska
betalas i för- eller efterskott.

15 §

Nämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift samt
ansöknings- och tillsynsavgifter med en uppräkning enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Om timavgiften i Huddinge kommuns taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken (HKF 4210) indexjusteras enligt PKV, ska även
timavgiften i denna taxa indexjusteras i motsvarande mån.

16 §

Nämnden får besluta om redaktionella ändringar i taxan för att korrigera fel eller
förbättra läsbarheten.
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör ansökningar,
anmälningar eller tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med
denna dag.
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Taxebilaga

Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel – HKF
4250
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1. Alkohollagen (2010:1622)
Nr

Beskrivning

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13
1.1.1.14
1.1.2
1.1.2.1

Tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd
Årsomsättning, alkoholförsäljning, kr
< 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 200 000
200 001 – 300 000
300 001 – 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 600 000
600 001 – 700 000
700 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000
2 000 001 – 3 000 000
3 000 001 – 5 000 000
> 5 000 001
Tillsyn, annan servering
Tillsyn av cateringföretag med stadigvarande tillstånd

1.1.2.2

Tillsyn av gemensam serveringsyta

1.1.2.3

Tillsyn av verksamhet med stadigvarande tillstånd för
provsmakning
Tillsyn, folkölsförsäljning
Tillsyn av försäljning av folköl

1.1

1.1.3
1.1.3.1

1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

Tillsyn

Prövning

Avgift
Årlig avgift, kr
1 500
2 500
3 500
4 000
4 500
4 500
6 000
7 000
8 500
9 500
10 500
11 000
12 000
2 000 med tillägg av
0 – 12 000 enligt
tabellen i 1.1.1
2 000 med tillägg av
0 – 12 000 enligt
tabellen i 1.1.1
2 000
1 600
Fast engångsavgift
per ärende
10 000

Prövning av ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten
Prövning av ansökan om stadigvarande
9 500
serveringstillstånd för
a) Servering till slutna sällskap (förening, företag, klubb,
personalgrupp och liknande
b) Cateringverksamhet.
Prövning av ansökan om förändring av krets med
9 500
betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet
innebärande att
a) samtliga ägare byts,
b) hela styrelsen byts, eller
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13

1.3
1.3.1
1.3.2

c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag
byts
Prövning av ansökan om förändring av krets med
betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet
innebärande att
a) minst hälften men inte alla ägarna byts,
b) minst hälften men inte alla ledamöterna byts, eller
c) minst hälften men inte alla bolagsmän i handelsbolag
och kommanditbolag byts
Prövning av ansökan om förändring av krets med
betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet
innebärande att
a) mindre än hälften av ägarna byts,
b) mindre än hälften av ledamöterna byts, eller
c) mindre än hälften av bolagsmän i handelsbolag och
kommanditbolag byts, eller byte av restaurangchef i
större företag eller byte av styrelsesuppleant.
Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande
serveringstillstånd avseende
a) sådan förändring av serveringsställe som avses i 7
kap. 7 § alkohollagen,
b) dryckessortiment, eller
c) serveringsyta
Prövning av ansökan om tillfällig förändring i
serveringstillstånd avseende serveringstid eller
serveringsyta
Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten

5 000

3 200

4 200

3 200

2 000 (en dag)
3 000 (2 – 3 dagar)
4 000 (> 3 dagar)
Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för 2 000/tillfälle
servering till slutna sällskap
Prövning av godkännande av lokal där servering ska äga 1 000 första
rum vid cateringverksamhet
ansökningstillfället
Prövning av ansökan om gemensamt serveringsutrymme 5 000
Prövning av ansökan om tillstånd för provsmakning för 5 000
den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som
produceras på den egna gården
Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för
1 500
provsmakning
Fast engångsavgift
Kunskapsprov
I avgiften för kunskapsprov ingår tre möjligheter att
göra provet
Kunskapsprov som avser ansökan om stadigvarande
2 050
tillstånd
Kunskapsprov som avser ansökan om tillfälligt tillstånd, 1 140
pausservering eller provsmakning
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2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nr

Beskrivning

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Tillsyn av försäljning av tobak i detaljhandel
Tillsyn av försäljning av tobak i partihandel
Tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften för receptfria
läkemedel

2.1

2.1.4
2.1.5

2.2
2.2.1
2.2.2

Tillsyn

Prövning

Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av
tobak i detaljhandel
Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av
tobak i partihandel

Avgift
Årlig avgift, kr
5 000
5 000
1 600
950
Timavgift

Fast engångsavgift
per ärende
10 000
10 000

