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Antagen i kommunfullmäktige 2022-12-12, § 8 

 
Taxa för tillsyn inom marknadskontrollområdet 
 
Inledande bestämmelser  
Denna taxa är meddelad med stöd av 2 § lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa 
föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. 
 
1 § 
Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämndens marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll m.m. 
 
2 § 
Avgiftsskyldig är den som omfattas av bygglovs- och tillsynsnämndens tillsyns- eller kontrollansvar 
och på marknaden släpper ut eller tillhandahåller en produkt som omfattas av marknadskontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020. 
 
3 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får bygglovs- och tillsynsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt 
denna taxa. 
 
4 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning av överklaganden av nämndens eller 
överinstans beslut. 
 
För det fall en verksamhet betalar årlig avgift för tillsyn eller kontroll enligt miljöbalken eller enligt 
lagen med särskilda bestämmelser om tobak och andra produkter ska ingen avgift enligt denna taxa 
betalas. 
 
Timavgift 
5 § 
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). 

 
6 § 
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. 
Detta innebär att den sammanlagda handläggningstiden avrundas till närmast högre halvtimme. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid myndigheten har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt föredragning 
och beslut. 
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7 § 
Utöver timavgiften i 5 § ska den som är avgiftsskyldig enligt 2 § ersätta nämnden för de faktiska 
kostnaderna för provtagning och analys av prover av kemiska produkter eller biotekniska 
organismer till följd av marknadskontroll. 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
8 § 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och 
med denna dag.
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Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör anmälningar 
eller tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in eller påbörjas efter 
denna dag. 
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