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Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-08, § 8 
 
 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt spellagen 

Denna taxa meddelas med stöd av 20 kap. 1 § spellagen (2018:1138). 

Inledande bestämmelser  

1 § 
Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämndens (i fortsättningen 
nämnden) kostnader för tillsyn, kontroll och prövning enligt spellagen och de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift ska betalas för 

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av registrering av verksamhet,  
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll i övrigt. 

Timavgift 

3 § 

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

Avgift för registrering  

4 § 
Avgift för handläggning av registrering av ny verksamhet ska betalas i form av fast avgift 
motsvarande 7 timmars handläggningstid.  
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

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

6 § 
Avgift för handläggning av registrering återbetalas inte på grund av att registreringen återtas. 

7 § 
Samtliga registreringsavgifter faktureras den som enligt 5 § är betalningsansvarig i samband 
med att registreringen inkommit till nämnden. 

Arvode för kontrollant 

8 § 

Arvodet till kontrollanten ska fastställas till 2,5 % av lotteriets planerade försäljning, dock 
högst 6 000 kronor per lotteri.  

9 § 
Lotteriverksamheten ska ersätta Huddinge kommun för kontrollantens arvode enligt 8 §. 
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Nedsättning av avgiften  

10 § 
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  

11 § 
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. 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från 
och med denna dag.  
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