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Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

14 §
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
anläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredningar av klagomål

15 §
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad, och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys 
av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Avgift för exportkontroll

16 §
Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 10 § betala 
avgift till nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §.

Avgift för importkontroll

17 §
Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 10 §, 
betala avgift till nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från 
ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, samt nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys 
av prover.
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Avgift för övrig offentlig kontroll

18 §
För sådan offentlig kontroll i övrigt som följer av den lagstiftning som anges i 1 §, 
tas avgift ut för den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens övriga faktiska kostnader i ärendet.

Höjning eller nedsättning av avgift

19 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende ändra 
en avgift enligt denna taxa.

Betalning av avgiften och verkställighet

20 § 
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 
faktura.

Enligt 33 § livsmedelslagen och 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter 
får nämnden bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas.

Delegation till bygglovs- och tillsynsnämnden

21 §
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). 

Överklagande

22 §
Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lagen om foder och animaliska biprodukter 
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.
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Antagen i kommunfullmäktige 2009-12-07, § 230 med ändring 2014-12-08, § 8, 2016-11-14,
§ 18 samt 2018-12-17, § 32

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) meddelar Huddinge kommun föreskrifter 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396).

Inledande bestämmelser 

1 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämndens (i fortsättningen 
nämnden) kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Timavgift 

2 §
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).

3 §
Avgift som tas ut som timavgift betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme 
handläggningstid. Avgift betalas för faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende eller enligt 
de andra grunder som anges i taxan.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för

 Inläsning av ärendet
 Kontakt 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

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförts 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 ut om det fanns synnerliga skäl till att inspektionen, mätningen eller 
kontrollen var särskilt påkallad och uppgiften inte kunde vänta.
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4 §
Timavgift 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.

Avgift med anledning av anmälan 

5 §
För handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet ska fast avgift motsvarande 
sju timmars handläggningstid betalas. För handläggning av ändring av redan anmälda 
verksamheter ska fast avgift motsvarande två timmars handläggningstid betalas. Avgiften 
framräknas genom att multiplicera antalet timmar med timavgiften enligt 2 §.
Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än 30 
minuter ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas i enlighet med 3 §.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
Om det i beslut i ett anmälningsärende 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 utföras vid ytterligare tillfälle, 
tas timavgift enligt 2 § ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden.

Avgift för tillsyn 

6 §
För återkommande tillsyn av solarieverksamhet tas en fast årlig avgift ut motsvarande två 
timmars handläggningstid. I det fall verksamheten inte betalar fast årlig avgift tas timavgift ut 
enligt 2 och 3 §§.
Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en timme 
ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
Årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp från det att beslut om tillstånd/godkännande till verksamheten har meddelats, eller 
ansökan/anmälan har skett, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs från det att 
verksamheten har påbörjats.
Årsavgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det att verksamheten har upphört.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren inte åtlyder 
förelägganden eller förbud, ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut enligt 2 
och 3 §§.
För övrig tillsyn enligt strålskyddslagen tas timavgift ut. 
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Nedsättning av avgiften 

7 §
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 

8 §
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 2021. I ärenden som rör anmälningar eller
tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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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.



HKF 4250
HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

3 (5)

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 – 100 000 kr -
1.1.1.2 100 001 – 500 000 kr 3 000
1.1.1.3 500 005 – 2 000 000 kr 7 500
1.1.1.4 2 000 001 – 5 000 000 kr 15 000
1.1.1.5 >5 000 001 eller ej redovisat årsomsättning senast 1 april 

innevarande år.
17 500

1.1.1.6 Fast grundavgift för dem som har serveringstillstånd. 2 500

1.1.1.7 Handläggning som föranleds av försenad restaurangrapport. 1 000 per 
påminnelse

1.1.2                 Tillsyn, folkölsförsäljning                                                          
1.1.2.1 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.

17 500

1.2.2 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.

10 000

1.2.3 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.

5 000

1.2.4 Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande
serveringstillstånd avseende serveringstid, utökad
serveringsyta eller gemensam serveringsyta.

5 000

1.2.5 Prövning av ansökan om en tillfällig förändring i
serveringstillstånd avseende serveringstid eller 
serveringsyta.

1 500

1.2.6 Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten. Kunskapsprov ingår.

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.

2 000 per tillfälle

1.2.8 Prövning av lokal där servering ska äga rum vid
cateringverksamhet (första anmälan av lokalen).

1 000

1.2.9 Prövning av ansökan om tillstånd för provsmakning för den 
som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras 
på den egna gården.

5 000

1.2.10 Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning.

1 500 

1.2.11 Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande
serveringstillstånd avseende utökat dryckessortiment.

1 500

1.3                                                                       Kunskapsprov  Fast engångsavgift

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

1 250

2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nr Beskrivning Avgift
2.1 Tillsyn Årlig avgift, kr

2.1.1 Tillsyn av försäljning av tobak i detaljhandel. 5 000
2.1.2 Tillsyn av försäljning av tobak i partihandel. 5 000
2.1.3 Tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare
1 800

2.1.4 Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. 1 800

2.2 Prövning Fast engångsavgift 

2.2.1 Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i 
detaljhandel.

10 000

2.2.2 Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i 
partihandel.

10 000

2.2.3 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.

10 000

2.2.4 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.

5 000

2.2.5 Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av
tobaksvaror.

3 000 (1 – 3 dagar)
6 000 (4 – 30 
dagar)
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Datum Diarienummer
2020-03-26 BTN 2020/22.182

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
miljö- och bygglovsförvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Helén Almroth
08 - 535 365 45
helen.almroth@huddinge.se

Mottagare 
Bygglovs- och tillsynsnämnden

Underlag inför mål och budget 2021–2023 

Förslag till beslut
Bygglovs- och tillsynsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Förslag till underlag inför mål och budget 2021–2023 för bygglovs- och 
tillsynsnämnden godkänns.

2. Förslag till ändrad taxa för bygglov, kartor och mättjänster, HKF 2200, 
enligt bilaga 5 godkänns.

3. Förslag till ändrad taxa för alkohol och tobak, HKF 4250, enligt bilaga 12 
godkänns.

4. Förslag till ändrad taxa för livsmedel, HKF 4230, enligt bilaga 13 
godkänns.

5. Förslag till ändrad taxa enligt miljöbalken samt taxebilagor, HKF 4210, 
enligt bilaga 14a-c godkänns.

6. Förslag till ändrad taxa enligt lag om sprängämnesprekursioner, HKF 
1800, enligt bilaga 15 godkänns.

7. Förslag till ändrad taxa enligt strålskyddslagen, HKF 4240, enligt bilaga 
16 godkänns

8. Protokollet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Huddinge kommuns nya mål med fokus på social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet i kombination med Agenda 2030, som innebär en mobilisering för 
omställning till en hållbar utveckling, kommer sannolikt att öka behovet av 
insatser inom bygg- och tillsynsnämndens område. Det kommer att bli aktuellt 
med mera tillsyn och rådgivning för att bidra till måluppfyllelse men också mera 
kontroll för att fler normer ska uppnås. 
Merparten av nämndens verksamhet är avgiftsfinansierad och det anslag som 
finns för myndighetsutövning i samband med klagomål med mera är viktigt 
eftersom andelen klagomål och överklaganden ökar.
Under perioden 2021 till 2023 kommer nämnden att satsa på utveckling av 
digitala rutiner för att effektivisera tillsyn. Nämnden planerar även för 
övertagande av tillsyn av vissa objekt som länsstyrelsen har tillsyn över för att det 
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är fördelaktigt för näringsidkare med lokal tillsynskompetens samtidigt som det ur 
personalförsörjningshänseende är positivt med tillsyn över B-anläggningar.
Bygg- och tillsynsnämndens verksamhet kan under perioden 2021–2023 behöva 
anpassas till pågående lågkonjunktur inom byggsektorn om den blir långvarig.
Taxor inom nämndens verksamhet föreslås justeras enligt bilagda förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar i juni om mål och budget för kommande år. 
Samtliga nämnder ska under april månad lämna ett förslag till mål och budget 
inom sitt ansvarsområde. Ärendet ska innehålla de viktigaste förutsättningarna för 
aktuell planeringsperiod. I enlighet med kommunens instruktion ska nämnden 
kortfattat på ett övergripande plan beskriva mål, ekonomiska konsekvenser samt 
vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån det 
ekonomiska läget.  
Vidare innehåller ärendet förslag till ändrade taxor för bygglov, kartor och 
mättjänster samt tjänster inom miljötillsynsavdelningens ansvarsområde.

Förvaltningens synpunkter

Förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Förändringar av volymer (befolkningsutveckling, förändrade behov 
/förväntningar)
Kommunens planerade snabba tillväxt leder till en ökad efterfrågan på tjänster 
inom samhällsbyggandet vilket bland annat gör att kompetensförsörjningen är 
viktig. När Huddinge ska växa så mycket som kommun kan det medföra 
svårigheter att rekrytera specialister. En hög precision i befolkningsprognoserna är 
nödvändigt för att planera för en utveckling av verksamheten i takt med tillväxten.
För att tillgodose att det finns bostäder till den ökande befolkningen krävs en hög 
byggtakt. För att förvaltningen ska kunna medverka till en sådan krävs en effektiv 
och välfungerande organisation. Myndighetsutövningen inom plan- och 
byggområdet har även tidskrav för hur lång handläggningen av ärenden får vara. 
Vid en hög byggtakt är det därför av stor vikt att det finns en organisation som 
kan tillhandahålla en effektiv handläggning som följer lagstiftningen. 
Kommunens planerade snabba expansion av Flemingsbergsdalen ställer stora krav 
på förvaltningen. För att inte bli en ”bromsande” faktor i detta samhällsbyggande 
krävs att verksamheten har kompetens på plats när byggnationen förväntas 
komma till stånd. Möjligheten att bibehålla befintlig personal är därför viktig för 
att kunna ta sig an dessa utmaningar. 
Befolkningsprognosen pekar på en större ökning av andelen invånare över 65 år, 
speciellt över 80 år, vilket sannolikt leder till en ökad efterfrågan på 
bostadsanpassningsbidrag.
Kommunens planeringsförutsättningar med en nolluppräkning av ekonomiska 
ramar leder till att volymökning, kostnadsutveckling, hänsyn till nya 
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målsättningar med mera måste anpassas till det faktiska ekonomiska utrymmet. 
För nämndens verksamhet är möjligheten till avgiftsfinansiering avgörande för 
hur och i vilken omfattning myndighetsutövning och service till medborgare och 
näringsliv kan bedrivas. 
Utgångspunkten för perioden 2021–2023 är att fokusera på kärnverksamhet och 
utveckling som främst är kopplad till förbättrad service genom ökad digitalisering.

Hur klara åtaganden med en stramare budget och hur påverkar detta BTNs 
verksamheter? 

Bygglovsavdelningen (BLA)
Bygglovsverksamheten är till stora delar avgiftsfinansierad vilket innebär att 
verksamheten påverkas mindre av minskade eller frysta ramar. Detta förutsatt att 
en kostnadsökning för verksamheten kan regleras med ökat avgiftsuttag. Det är 
främst hanteringen av bostadsanpassningsbidrag som påverkas av förändringar i 
ram eftersom denna del av verksamheten är helt anslagsfinansierad. 
En bibehållen nolluppräkning av den ekonomiska ramen påverkar förvaltningens 
servicenivå och möjlighet att hantera klagomål och överklaganden. Det kan också 
bli tal om att anpassa tillsynen över byggverksamheten i kommunen.   
Möjlighet att finansiera tillsynsverksamhet med avgifter saknas i plan- och 
bygglagen. Vissa ärenden leder till att en byggsanktionsavgift tas ut av ett 
tillsynsobjekt, som kan ses som en viss kompensation. Men tillsynsverksamheten i 
stort måste finansieras genom anslag.  
Ansökningar om bostadsbidrag som uppfyller kraven för att beviljas måste ges av 
kommunen. Ett bibehållande av 2020 års anslag kommer på sikt att resultera i 
reducering av personal med längre handläggningstider som följd. Detta blir 
speciellt påtagligt i och med att andelen äldre i kommunen ökar. 

Lantmäteriavdelningen (LMA)
Under planeringsperioden kommer Huddinge i samverkan med 
Södertörnskommunerna att satsa på ett nytt kartsystem. En investering som på sikt 
kommer att underlätta en ökad användning av geodata i kommunala verksamheter 
som bas för en digital utveckling i syfte att öka nyttan för medborgare.
LMA beräknar att kommunen kommer att behöva investera 1 mnkr per år 2021–
2023 i det nya kartsystemet som kommer att möjliggöra en mer kvalitativ och 
rationell handläggning och produktion av geodata.

Miljötillsynsavdelningen (MTA)
Så länge det är möjligt att anpassa avgiften efter tillsynsuppdraget och därigenom 
tillskapa en budget för miljötillsynen kan verksamheten utföras i den omfattning 
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och till den kvalitet som behövs för att säkerställa att kommunen har kontroll över 
det lokala miljö- och hälsoskyddet.
Klagomålsärenden måste till övervägande del skattefinansieras då majoriteten av 
klagomålsärenden inte leder till ingripande från nämndens sida. Därmed saknar 
nämnden möjlighet att ta ut avgifter enligt gällande taxa. Under 2018 avslutades 
336 klagomålsärenden, men endast sex procent av dessa bedömdes vara befogade. 
En utebliven uppräkning av anslag innebär utmaningar både inom tillsyns- och 
utvecklingsområdena. En konkret utmaning i den löpande tillsynen är att 
effektivisera handläggningen av klagomål, framför allt så kallade obefogade 
klagomål. Obefogade klagomål är sådana ärenden där invånare och företag lämnar 
in synpunkter på missförhållanden som nämnden inte finner stöd i lagen att 
förelägga om eller förbjuda. För dessa kan avgift inte debiteras. Hanteringen av 
den ökande andelen obefogade klagomål innebär att den planerade tillsynen får 
prioriteras ned. 
Snäva ekonomiska ramar kan leda till att tillsynen av kända förorenade områden 
som är tidskrävande måste prioriteras ned för att det sällan går att debitera för 
nedlagd handläggningstid.
Saneringen av förorenade områden bör prioriteras utifrån ett 
samhällsbyggnadsperspektiv. Förorenade områden är både fördyrande och 
fördröjande i samhällsbyggnadsprocessen. Om särskilda medel tillförs kan 
nämnden prioritera områden som är utpekade för exploatering istället för att 
föroreningarna behöver hanteras först i samband med detaljplaneprocessen. Att 
denna tillsyn riskerar att utebli ser förvaltningen som problematisk eftersom det i 
sin tur innebär att det inte går att uppfylla mål nr 66 i Huddinge kommuns 
miljöprogram år 2017–2021 och som gäller inventering och sanering av 
förorenade områden. Bedömningen är att det behövs anslagsmedel för ytterligare 
en (1) årsarbetskraft för att utföra detta uppdrag. 
Förvaltningen ser framtida utmaningar och stora möjligheter inom digitalisering, 
särskilt inom områdena IOT (Internet of Things) och AI (Artificiell Intelligens). 
Till exempel skulle tillsynen kunna genomföras via teknisk övervakning eller med 
stöd av mobila enheter helt i fält. En fortsatt verksamhetsutveckling och 
effektivisering är nödvändig för att klara ökade behov i takt med en växande 
kommun. En växande kommun innebär fler förskolor, fler matställen, med andra 
ord fler ärenden. 

Resultat 2019 (ekonomi, verksamhetsresultat)
Bygglovs- och tillsynsnämnden redovisade ett budgetöverskott på 2,7 miljoner 
kronor för 2019. Det är främst bygglovsavdelningen och miljötillsynsavdelningen 
som står bakom överskottet där intäkterna av taxor och avgifter var högre än 
budgeterat. Vissa av nämndens verksamheter har svårt att hitta kompetent 
personal då det finns en stor konkurrens på arbetsmarknaden, detta kan leda till 
ökade lönekostnader eftersom vissa yrkesgrupper är bristyrken.
Ett regeringsuppdrag till Lantmäteriet, det så kallade PSI-direktivet, kommer att 
fastställas för åren 2021/2022. Det gäller hanteringen av öppna data och som 
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kommer att styra statliga myndigheter och kommuner. Om tillgängliggörande av 
öppna data avgiftsfritt realiseras riskerar lantmäteriavdelningen minskade intäkter 
på cirka 1,9 mnkr vilket måste tas hänsyn till under planeringsperioden.
Konjunkturen i samhället har stark koppling till bostadsbyggandet och 
ärendeinströmning för kartbeställningar, bygglov och fastighetsbildning. Under 
perioden 2018 - 2019 har förvaltningen sett en nedåtgående trend vad gäller både 
ansökta nybyggnadskartor och bygglov. Se nedan:
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Om denna trend håller i sig innebär det lägre intäkter vilket på sikt kan innebära 
underskott om inte organisationen eller intäkterna anpassas därefter. Kommunens 
befolkningsprognos pekar i motsatt riktning och då en ökande befolkning kräver 
ökat bostadsbyggande skapas en osäkerhet kring planering av verksamheten. 
Förvaltningen förespråkar en teknisk justering av nämndens budget där 6,2 
miljoner kronor förs över till klimat- och stadsmiljönämnden. Idag ligger stabens 
kostnader under bygglovs- och tillsynsnämnden och dessa bör fördelas ut mellan 
nämnderna för att dessa bättre ska spegla verksamheternas kostnader. Detta är av 
vikt för att kunna jämföra verksamheten bättre med andra kommuner och skapa 
väl underbyggda taxor. 
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Identifierade förbättringsområden i verksamhetsberättelse 2019
Fortsatt utveckling och förbättring från höga nivåer behöver göras inom områdena 
digitalisering och med att jämföra, analysera och förbättra. Detta är en del av 
förvaltningens pågående arbete med ständiga förbättringar och beskrivs närmare i 
nämndens verksamhetsplan för 2020.

Jämförelser med andra kommuner

Bygglovsavdelningen (BLA) 
Huddinge kommun ingår i Bygglovsalliansen och Stadsbyggnadsbechen. Av 17 
jämförda kommuner i Bygglovalliansen har Huddinge den största mängden 
ansökningar och en effektivitet (antal ansökningar per årsarbetare strax över 
genomsnittet (Bygglovsalliansens statistik för 2018 Huddinge:68 Medel: 67). 
Genom Sveriges kommuner och regioner kan taxans tidsuppskattning jämföras 
med ett femtontal andra kommuner. Vid en jämförelse med dessa kommuner visar 
det att Huddinge kommuns tid för handläggning, och därmed avgifter, ligger 
under eller på medel för majoriteten av de ärenden som ingår i jämförelsen.
Miljötillsynsavdelningen (MTA)
MTA deltar i Miljösamverkan Stockholms län där alla kommuner årligen 
rapporterar in och jämför överenskomna nyckeltal såsom självfinansieringsgrad, 
debiterade tillsynstimmar och tillsynsbesök. Huddinges miljötillsynsavdelning 
placerar sig regelmässigt högt (topp 3) vid jämförelse med övriga länets 
kommuner vilket är ett kvitto på att rutiner och processer är mogna och 
arbetssätten fungerar väl. 
En genomsnittlig handläggningstid för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedel, är 12,5 dagar från det att det inkommit till nämnden fram till beslut. 
Urvalet är från år 2019 och bygger på de ärenden som kommer in till nämnden i 
form av ansökningar eller anmälningar. 12,5 dagar är mediantid.
Miljöbalkstaxan befinner sig vid snittet bland övriga kommuner inom Stockholms 
län: 1242 kr/timme jämfört med medelvärdet 1246,65 kr /timme.
Lantmäteriavdelningen (LMA)
LMA har inom samverkansarbetet med Södertörnskommunerna gjort en analys 
kring systemförvaltning och av det gemensamma kartsystem som kommunerna 
förvaltar. Där har en ny förbättrad förvaltningsorganisation bildats som innebar en 
minskning av organisation på mer än 50 procent med avseende på nya förbättrade 
arbetsformer. Dessutom påbörjas en ny upphandling av nya system för 
kartproduktion, detta görs dels för att avtalet med nuvarande leverantör upphör 
2022. Man har också där sett en minskning av driftkostnader på cirka 25 procent 
årligen. Nya system bör ge möjligheter till ökad digital användning och förenkling 
hos användare.
Huddinge kommun har en handläggningstid för en avstyckning på cirka fyra 
månader. Det är i nivå med vad de 10 bästa kommuner med egen 
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lantmäterimyndighet presterar och betydligt snabbare än den statliga 
förrättningstiden som ligger på över ett år.

Nya och/eller ändrade förutsättningar (lagar, regler, statsbidrag)
 Takten i klimatomställningen behöver öka och Huddinge kommun behöver 

göra mer för att underlätta för förvaltningar, kommunala bolag och invånare 
att göra mer klimatsmarta val. Kommunens verksamheter behöver arbeta 
utifrån nya nationella och internationella miljömål, samt intensifiera arbetet 
med energieffektivisering och utbyte av bensin- och dieseldrivna fordon mot 
fossiloberoende alternativ för att kunna nå målet mot en fossilt oberoende 
fordonsflotta 2025. 

 Nya regler från den 1 mars 2020 för Attefallshus som innebär att den tillåtna 
byggnadsarean utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2. Detta påverkar kommunens 
utbyggnad av offentliga verksamheter och infrastruktur, eftersom   fler kan 
flytta in i kommunen och därmed så påverkas infrastrukturen, tex. avlopp, 
sophämtning mm.)

 Inom plan- och bygglagens område pågår för tillfället två större 
regeringsutredningar om ny reglering av lagen. Utredningsuppdragen omfattar 
genomgripande förändringar i lagstiftningen vad gäller lov, anmälan samt 
tillsyn varför nämndens verksamhet kan komma att påverkas inom de 
närmaste åren. I vilken omfattning är dock oklart.  

Verksamheten 2020
Verksamheten under 2020 är inriktad på att fokusera på kärnuppdragen, som för 
BTNs del är myndighetsutövning. Utgångspunkten är att budget kommer att 
hållas och visst ekonomiskt överskott beräknas kunna reinvesteras i den pågående 
digitaliseringen som har som målsättning att effektivisera verksamhet och service. 

Mål och budget 2021
Utgångspunkten för 2021 är densamma som för 2020, men med skillnaden att det 
blir allt viktigare att utöver kärnuppdraget prioritera de delar av verksamheten 
som bidrar till omställning till ett mera hållbart och klimatsmart samhälle.
Mera fokus inom både bygglovs- och miljöområdena kommer att läggas på 
energiaspekter i planering och byggande. 

Utblick 2022 – 2023
För att kunna satsa på mer än myndighetsutövning är det nödvändigt att anslag 
ökas efter flera år med nolluppräkning om det ska vara möjligt att ansvara för 
effektiv och utvecklad tillsyn, prövning och förrättning i en växande kommun. 
Alternativet är att kommunen succesivt höjer taxor och på det sättet skapar 
möjligheter att stärka resurserna. 
Det kommer att vara nödvändigt med stora och samlade satsningar för ett lyckas 
med omställning till ett mera hållbart samhälle. Även om det mesta inom 
nämndens verksamhet kan täckas med avgifter så kommer utveckling och nya 
ansvar behöva anslag.
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Investeringar
Nämndens föreslagna investeringar redovisas i bilaga 2.

Förslag till taxeändringar

Ändringar i taxa för bygglov, kartor och mättjänster
Huddinge kommuns taxa för bygglov, kartor och mättjänster bygger på 
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen (2017:725), vilket innebär att 
kommunen inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar de kostnader 
kommunen har för att tillhandahålla tjänsten eller nyttigheten. Vad gäller de flesta 
typer av ärenden har därför en genomsnittlig avgift räknats ut baserat på 
tidsåtgång samt nämndens kostnader för bland annat personal, material, 
utrustning, lokaler och administration som behövs för att utföra handläggning. 
Vissa ärendetypers avgift baseras på timdebitering eller annan lagstiftnings 
bestämmelser. För den rådgivnings- och serviceverksamhet som sker tas ingen 
avgift ut.  
Avgifterna i taxan är beräknade på en timkostnad som återspeglar en ökad 
lokalkostnad och för bygglovsavdelningen innebär detta att timavgiften är 1 311 
kronor. De förändringar som gäller bygglovsverksamheten föreslås dels för att 
beräknad tidsåtgång minskas något i flera ärenden genom ytterligare 
digitaliseringssatsningar och dels på grund av ökad tidsåtgång för 
attefallsärendena och i genomförandeskedet. Justeringar har också gjorts för ett 
mer rättvist avgiftsuttag för mindre åtgärder där avgifterna minskats för bland 
annat lov för inglasning av en balkong samt trädfällning. 
Förändringarna för kart- och mätverksamheten är få och innebär endast 
redaktionella ändringar, mindre justeringar i kostnad samt förtydligande av 
avgiftsposter.   

Ändringar i taxor inom miljötillsynsavdelningens ansvarsområde
 Alkohol och tobak: inga ändringar föreslås i avgifterna. Avgifterna 

höjdes senast sommaren 2019 och bedöms i nuläget motsvara nämndens 
kostnader för tillsyn och prövning.  

 Livsmedel: inga ändringar i avgifterna, endast redaktionell ändring till 
Sveriges kommuner och regioner föreslås.

 Miljöbalken: föreslås ändras så att årlig avgift ska betalas från och med 
det år som följer nämndens beslut om tillstånd eller godkännande till 
verksamheten. Detta innebär en mer rättvis fördelning av de årliga 
avgifterna, i och med att verksamheter inte betalar årliga avgiften första 
året vilket kan vara orättvist för den som startar sent på året. I taxebilaga 1: 
avgifterna för tillsyn över kommunens vägnät höjs från 30 till 50 timmar. 
Taxebilaga 2: avgifterna för tillsyn över livsmedel och foder sänks 
betydligt då det erfarenhetsmässigt har visat sig att tillsynen inte är lika 
omfattande som taxan anger. 

 Sprängämnesprekursorer och Strålskyddslagen: taxorna föreslås 
ändras enbart redaktionellt genom att nämndens möjlighet att redaktionellt 
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ändra taxorna tas bort samt att möjligheten att räkna upp taxorna enligt 
PKV-indexet tas bort. Denna bestämmelse behövs inte i och med att 
timavgiften enligt taxorna följer timavgiften enligt miljöbalkstaxan, HKF 
4210, vilken kan indexjusteras av nämnden. Den nya timavgiften ska då 
automatiskt tillämpas.  

Förvaltningens förslag till ändringar av taxor inom bygglovs- och tillsynsområde 
redovisas i sin helhet i bilaga 3–17. 

Lars Fladvad
TF förvaltningsdirektör

Tove Bodin
Avdelningschef

Helén Almroth
Enhetschef

Bilagor
Bilaga 1. Planeringsförutsättningar
Bilaga 2. Investeringar
Bilaga 3. Redovisning av föreslagna ändringar i taxa för bygglov, kartor och 

mättjänster
Bilaga 4. Taxa för bygglov, kartor och mättjänster med markerade ändringar
Bilaga 5. Förslag till ändrad taxa för bygglov, kartor och mättjänster
Bilaga 6. Redovisning av föreslagna ändringar i taxor inom 

Miljötillsynsavdelningens ansvarsområde
Bilaga 7. Taxa alkohol och tobak inkl. taxebilaga med markerade ändringar
Bilaga 8. Taxa livsmedel med markerade ändringar 
Bilaga 9a-c Taxa miljöbalken samt bilagor med markerade ändringar
Bilaga 10. Taxa sprängämnesprekursioner med markerade ändringar
Bilaga 11. Taxa strålskyddslagen med markerade ändringar
Bilaga 12. Förslag till ändrad taxa för alkohol och tobak
Bilaga 13. Förslag till ändrad taxa för livsmedel
Bilaga 14a-c Förslag till ändrad taxa enligt miljöbalken samt bilagor
Bilaga 15. Förslag till ändrad taxa enligt lag om sprängämnesprekursioner
Bilaga 16. Förslag till ändrad taxa enligt strålskyddslagen

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Jan Casserstedt  
08-535 364 97 
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Förslag till revidering av taxa för bygglovs- och 
tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken (HKF 4210)

Förslag till beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:

1. Bygglovs- och tillsynsnämnden hemställer att kommunfullmäktige 
fastställer taxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken enligt bilaga 
1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2020. 

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får fullmäktige besluta om en taxa för den prövning 
och tillsyn enligt balken som utförs av kommunen. 

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutade den 15 april 2020 att hemställa att 
fullmäktige skulle revidera den befintliga taxan för nämndens verksamhet enligt 
miljöbalken. Fullmäktige har ännu inte beslutat i ärendet då processen runt Mål 
och budget för 2021 sköts fram på grund av pandemin. 

Miljö- och bygglovsförvaltningen fick den 3 september i uppdrag av 
kommunstyrelsens förvaltning att redovisa möjligheter till effektivisering av 
nämndens verksamhet. I ett av förvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
förvaltning framgår att en ökad avgiftsfinansiering av nämndens tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken (höjning av timavgiften) med 1,5–1,8 miljoner kronor 
medför motsvarande sänkning av skatteanslaget till nämnden.

I förslag till Mål och budget 2021, som förväntas beslutas på kommunfullmäktige 
den 2 november, föreslås bygglovs- och tillsynsnämndens ram att minskas med 
1,8 miljoner. Förslaget till kommunfullmäktige lyder ”Taxa för bygglovs- och 
tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken (-1,8 mnkr)”.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att bygglovs- och tillsynsnämnden 
hemställer att fullmäktige reviderar taxan för nämndens verksamhet enligt 
miljöbalken, HKF 4210, i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. 
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Förändringen jämfört med det förslag till ny taxa som nämnden beslutade om i 
april 2020 är att timavgiften föreslås fastställas till 1480 kronor per timme. 
Taxekoderna 4.2.3.1 och 4.2.3.2 i taxebilaga 1 föreslås revideras. Taxekod 39.35-
1 revideras och taxekod 39.35-2 läggs till ny i taxebilaga 2. I övrigt är 
taxeförslaget detsamma som det som tidigare föreslogs av nämnden den 15 april 
2020. 

Juridiska och ekonomiska konsekvenser
En höjning av timavgiften som tillämpas i enlighet med HKF 4210 medför ökade 
intäkter med uppskattningsvis 1.5 till 1.8 miljoner kronor. Med den föreslagna 
höjningen av timavgiften till 1480 kronor skulle självfinansieringsgraden öka till 
ca 80 % inom miljöbalkens tillsynsområde. 

Höjning av timavgiften från dagens 1242 kronor per timme till 1480 kronor per 
timme innebär att en verksamhet som idag betalar för 3 timmar årlig tillsynsavgift 
får en höjd årlig avgift med motsvarande 718 kronor per år. 

Förvaltningen bedömer i övrigt inte att förslaget innebär några juridiska 
konsekvenser för nämndens verksamhet.

Toralf Nilsson Staffan Stafström
Teknisk direktör  Miljöchef

 

Bilagor
Bilaga 1 - Förslag ändrad taxa miljöbalken HKF 4210 med taxebilagorna 1 och 2
Bilaga 2 - Förslag ändrad taxa miljöbalken HKF 4210 med taxebilagorna 1 och 2 - 
markerade ändringar
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HUDDINGE KOMMUN

Post 141 85 Huddinge Tfn  huddinge@huddinge.seKommunstyrelsens förvaltning
Besök Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Dahlqvist, Emanuel
Kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av föreslagna ändringar i taxor inom bygglovs- och 
tillsynsnämndens verksamhetsområden

I denna bilaga redovisas föreslagna taxeändringar. Mindre förändringar och 
förändringar av redaktionell karaktär redovisas ej här. Samtliga förändringar finns 
markerade i bilaga 12 till 20.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer HKF 1800
Taxan föreslås ändras enbart redaktionellt genom att nämndens möjlighet att 
redaktionellt ändra taxorna tas bort samt att möjligheten att räkna upp taxorna 
enligt PKV-indexet tas bort. Denna bestämmelse behövs inte i och med att 
timavgiften enligt taxorna följer timavgiften enligt miljöbalkstaxan, HKF 4210, 
vilken kan indexjusteras av nämnden. Den nya timavgiften ska då automatiskt 
tillämpas.  
Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200
§ 2 Beräkning av avgift 
Gällande taxa 
Förslag: Principen för att ta ut avgift ändras på så sätt att den från och med 2021 
tas ut enligt den taxa som gäller när beslutet fattades, produkten levereras eller 
tjänsten utförs istället för när ärendet inkom. 
Bedömning: Idag finns tre års taxor inlagda som aktiva i bygglovsavdelningens 
verksamhetsstöd men ytterligare ett 40-tal avgiftstyper finns inaktiva men som 
aktiveras vid behov. Dels tar det tid att tillföra nya taxor i systemet på ett sätt som 
inte förstör möjligheten att ta ut avgifter enligt tidigare års taxor och dels finns en 
stor risk med att avgift tas ut enligt fel taxa. I varje fall avgift i beslutet skiljer sig 
från i systemet debiterad taxa tas resurser i anspråk att kreditera och rätta. Att ta ut 
avgift enligt den föreslagna principen gör det möjligt att ta bort äldre taxor ur 
verksamhetssystemet. En jämförelse med JAF-kommunerna har gjorts inför 
förslag av förändring av vilken taxa som ska gälla vid avgiftsuttag. Tre av 
kommunerna tar ut kostnader enligt den nu föreslagna principen, en kommun tar 
ut avgift enligt när ärendet inkom, en kommun tar ut enligt båda principerna 
medan det av en kommuns taxa inte framgår vilken princip som tillämpas. Om 
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avgiften bli orimlig i och med att det genom nämndens förskyllan har gått över 
årsskiftet och en ny taxa börjat gälla kan nämnden för ett enskilt beslut sänka 
avgiften i enlighet med bestämmelsen under Höjning eller sänkning av avgift. 
Handläggningskostnad 
Förslag: Avgift för handläggningskostnad för tabeller 1-19 ökas till 1 311 kronor 
och för förrättningslantmätare som utför andra uppdrag än lantmäteriförrättningar 
sänks timkostnaden till 1 500 kr. 
Bedömning: Kostnaden som avser ”andra uppdrag än lantmäteriförrättningar” 
följer förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar (1995:1459). Vad 
avser handläggningen av ärenden enligt tabell 1 – 19 härrör sig ökningen till 
ökade lokalkostnader som har uppstått efter att förvaltningen har flyttat. 
Handläggningskostnaden om 1 311 kr, 1 094 respektive 1 500 kr speglar det 
kända kostnadsläget för när taxan beslutas. Enligt 3 § Ändring av taxan kan dessa 
justeras inför att taxan träder i kraft. 
Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning 
Förslag: Införande av möjlighet att inte ta ut någon taxa samt beskrivning om när 
detta är möjligt. 
Bedömning: I nu gällande taxa finns inte möjligheten att inte ta ut en avgift. Det 
innebär att om en ansökan lämnats in men lov inte krävs måste beslut om att 
avskriva ärendet fattas och avgift tas ut enligt taxa. Det bedöms som orimligt att 
en sökande i ett sådant läge måste betala tusentals kronor i avgift. Att inte ta ut 
någon avgift skulle också kunna användas då det är uppenbart att lov inte kan ges 
för en åtgärd och sökanden därför väljer att återkalla sin ansökan. För sökanden 
innebär möjligheten att återta ansökan utan avgift och i ett senare skede 
återkomma med en omarbetad ansökan. I ett sådan fall skulle det troligtvis 
innebära att kostnaderna blir lägre även för nämnden då resurskrävande 
utredningar, tjänsteskrivelser samt beslut i nämnd kan minskas. 
Tidsbegränsade bygglov 
Förslag: Förtydligande att avgift för den första prövningen av ett tidsbegränsat 
bygglov tas ut enligt en annan princip än förlängning av detsamma. 
Bedömning: Principen har gällt sedan tidigare och tillägget utgör endast ett 
förtydligande. 
3 § Ändring av taxan 
Förslag: Ny skrivelse som ger nämnden möjlighet att indexjustera avgifterna i 
taxan.
Bedömning: Bygglovs och tillsynsnämnden föreslår att nämnden får för varje år 
besluta att justera i taxa fastställd timavgift (handläggningskostnad) med en 
justering enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förslaget är en 
anpassning till hur samma bestämmelse redan är formulerad i taxa som 
miljötillsynsavdelningen använder för att debitera. Tidigare behövdes för justera 
taxa för bygglov, kartor och mättjänster ett separat beslut i kommunfullmäktige 
om detta. I likhet med taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 
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miljöbalken ges nu denna möjlighet genom att kommunfullmäktige beslutar att 
anta taxan med denna lydelse. 
Taxetabeller och tidsuppskattningstabeller 
Förslag: Handläggningstiden för start av ärende minskas från 0,5 h till 0,4 h för 
taxepunkterna 1.1 – 1.21, 2.1 – 2.34, 2.37 – 2.38, 3.1, 3,3, 5.1 – 5.16, 8.1 – 8.19, 
9.1 – 9.2 och 10.1 – 10.2, sammanlagt för 96 ärendetyper. 
Bedömning: Under 2020 kommer en ny e-tjänst att införas. Den nuvarande 
etjänsten kan bara användas av personer som har ett privat bank-ID. I och med 
införandet av ny e-tjänst kommer även företag få möjlighet att nyttja möjligheten 
att lämna in digitalt. Den nya e-tjänster har en mer direkt integration med det 
befintliga verksamhetssystemet vilket minskar tiden för ärendestart. Det är vid 
beslut om taxan oklart hur mycket tidsåtgången kommer att minska. Sammantaget 
bedöms det åtminstone vara klarlagt att tiden för att registrera främst större 
ärenden, där också många företag är sökanden, kommer att minska och det är 
därför förändringen görs för dessa ärenden. Ytterligare förändringar kan 
genomföras först efter införandet av e-tjänsten har utvärderats. 
Ändring av taxepunkter 
Förslag och bedömning: Framgår av tabellen
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Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2 HKF 4210
6 § 
Timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 1242 kr i 
timmen till 1480 kr i timmen. Syftet är att öka intäkterna och därmed 
självfinansieringsgraden på området.
19 § 
Årlig avgift ska betalas från och med det år som följer nämndens beslut om 
tillstånd eller godkännande till verksamheten. Detta innebär en mer rättvis 
fördelning av de årliga avgifterna, i och med att verksamheter inte betalar årliga 
avgiften första året vilket kan vara orättvist för den som startar sent på året. 
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Taxebilaga 1 
Avgifterna för tillsyn över kommunens vägnät höjs från 30 till 50 timmar, i övrigt 
görs mindre justeringar av prövnings- och tillsynsavgifter, samt vissa 
redaktionella ändringar för att förtydliga och förbättra läsbarheten.
Taxebilaga 2 
Avgifterna för tillsyn över livsmedel och foder (enligt kapitel 5 i 
miljöprövningsförordningen) sänks betydligt då det erfarenhetsmässigt har visat 
sig att tillsynen inte är lika omfattande som taxan anger. Det finns dock inte 
många verksamheter i kommunen som omfattas av taxebestämmelserna varför 
nämndens resultat inte påverkas i betydande grad av avgiftssänkningarna. I övrigt 
görs mindre justeringar av prövnings- och tillsynsavgifter, samt vissa 
redaktionella ändringar för att förtydliga och förbättra läsbarheten. Ett antal nya 
taxepunkter föreslås införas, bland annat tillsyn över kommunens och regionens 
nybyggnad av väg- och spåranläggningar. Detta på grund av stora 
infrastrukturprojekt som inom en snar framtid startar, exempelvis spårväg syd.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen HKF 4230
Endast redaktionella förändringar.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen 
HKF 4240
Taxan föreslås ändras enbart redaktionellt genom att nämndens möjlighet att 
redaktionellt ändra taxorna tas bort samt att möjligheten att räkna upp taxorna 
enligt PKV-indexet tas bort. Denna bestämmelse behövs inte i och med att 
timavgiften enligt taxorna följer timavgiften enligt miljöbalkstaxan, HKF 4210, 
vilken kan indexjusteras av nämnden. Den nya timavgiften ska då automatiskt 
tillämpas.  

Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel HKF 4250
Inga ändringar föreslås i avgifterna. Avgifterna höjdes senast sommaren 2019 och 
bedöms i nuläget motsvara nämndens kostnader för tillsyn och prövning. 
9 § 
Årlig avgift ska betalas från och med det år som följer nämndens beslut om 
tillstånd. Detta innebär en mer rättvis fördelning av de årliga avgifterna, i och med 
att verksamheter inte betalar årliga avgiften första året vilket kan vara orättvist för 
den som startar sent på året.
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 31

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag 
om sprängämnesprekursorer

Enligt 19 § andra stycket lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer meddelar 
Huddinge kommun föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt samma lag.

Inledande bestämmelser 

1 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge 
kommuns (i fortsättningen nämnden) kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 
januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 §
Avgift ska betalas av den som tillhandahåller produkter som omfattas av lagen om 
sprängämnesprekursorer eller förordningen (EU) nr 98/2013.

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).

4 §
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme 
handläggningstid. Avgift betalas för faktiskt nedlagd handläggningstid i varje 
ärende.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för

 Inläsning av ärendet
 Kontakt 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.
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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.

5 §
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.

Nedsättning av avgiften 

6 §
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

7 §
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.

8 §
Nämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift med en 
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) landsting (SKL). Om timavgiften i taxa för 
nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken (HKF 4210) 
indexjusteras enligt PKV, ska även timavgiften i denna taxa indexjusteras i 
motsvarande mån.

9 §
Nämnden får besluta om redaktionella ändringar i taxan för att korrigera fel eller 
förbättra läsbarheten.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör anmälningar eller
tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-06, § 18 med ändring 2018-12-17, § 30 samt 2019-06-10, § 16
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Taxebestämmelser

1 § Inledande bestämmelser
I enlighet med 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2011:900) och 2 kap. 
kommunallagen (2017:725) tas avgift ut enligt denna taxa för

1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,

2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd, 
4. slutsamråd, 
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. upprättande av nybyggnadskartor, 
7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
9. utstakning, 
10. lägeskontroller,
11. geografisk data,
12. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

I enlighet med 8 kap. kommunallagen (1991:900) tas även avgift ut enligt denna 
taxa för 

1. utstakning, 
2. lägeskontroller,
3. geografisk data,
4. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Avgift för lantmäteriförrättningar debiteras enligt förordningen om avgifter vid 
lantmäteriförrättningar (1995:1459) och Lantmäteriets föreskrifter till 
förordningen. 
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2 § Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-27. Beloppen i tabellerna 1-23 

och 26-27 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per 

timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för 

den typ av ärende som åtgärden avser.

Moms (mervärdesskatt) tas inte ut på avgifter som baseras på 

myndighetsutövning, men tas ut på avgifter som baseras på uppdrag utan 

myndighetsutövning. 

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Avgiften 

beräknas efter den taxa som gäller när beslut fattas, produkten levereras eller 

tjänsten utförs. 

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften 

genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med 

antalet nedlagda timmar i ärendet.

Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden är 1 301 1 311 kronor per timme för ärenden som avses 

i tabell 1-19. 

Handläggningskostnaden är 1 094 kronor per timme för ärenden som avses i tabell 

20-26, 27.3-27.6. 20-24.1, 25,26 och 27.4-27.7

Handläggningskostnaden för förrättningslantmätare och förrättningsassistenter 

som utför andra uppdrag än lantmäteriförrättningar är 1 550 1 500 kr per timme, 

detta avses i tabell 27.1-27.2. 24.2 och 27.1-27.3. Timkostnaden följer höjning 

eller sänkning av timpriset som anges i förordningen om avgifter vid 

lantmäteriförrättningar (1995:1459) och Lantmäteriets föreskrifter till 

förordningen för beslutande förrättningslantmätare och förrättningsassistenter steg 

2.

Handläggningstiden för varje typärende redovisas i tidsuppskattningstabeller i 

anslutning till avgiftstabellerna.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften 

genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med 

antalet nedlagda timmar i ärendet.
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Avgiftsreducering 

Handläggningskostnaden ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som 

nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärenden om 

lov eller anmälan om åtgärd. Avgiftsreducering gäller handläggningstiden för 

bygglovet eller anmälan om åtgärd. Övriga avgifter gällande tekniskt samråd, 

arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked reduceras inte.

Avgift vid avslag, avskrivning, och avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 

handläggningstid som har lagts ner i läggs ner på ärendet genom att gå in i 

tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har 

vidtagits vidtas. Beräkning baseras på tabellen ”liten avvikelse” för det typärende 

som gäller för åtgärden.

Bygglovs- och tillsynsnämnden får besluta att inte ta ut någon avgift i de fall en 

ansökan eller anmälan avskrivs då den återtagits av sökanden efter första kontakt 

med nämnden. Med första kontakt menas inom den svarstid som meddelats i en 

första bedömning eller liknande. Om det inom utsatt svarstid uppstår behov av 

ytterligare utredningar eller kommunikation tas avgift dock ut.  

Avgift för flera åtgärder i samma ansökan

Om en ansökan gäller flera åtgärder som kan hanteras i samma ärende tas full 
avgift ut för en åtgärd och reducerad avgift på resterande åtgärder. Avgift tas ut 
enbart för det handläggningsmoment som heter ”handläggning”. Avgiften baseras 
på tidsuppskattningstabellerna för motsvarande åtgärd. 

Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 

bygglovs- och tillsynsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Höjning/ eller sänkning av avgift

Finner bygglovs- och tillsynsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning 

eller sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller beslut samt 

för särskilt uppdrag besluta om detta.

Tidsbegränsade bygglov

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett 

permanent bygglov för motsvarande åtgärd. Vid förlängning av tidsbegränsade 

bygglov tas avgift ut enligt 6.1 eller 7.1. 

Areabestämning
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I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea 

(OPA) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.

3 § Ändring av taxan
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1-

27 samt det belopp som ska betalas per timme handläggningstid i taxan med 

hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har 

beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. 

Nämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift 

(handläggningskostnad) med en justering enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner 

(SKR). 

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4 § Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 

tillställts bygglovs- och tillsynsnämndens beslut, beställd handling levererats eller 

beställd åtgärd vidtagits. 

Avgift får även tas ut i förskott.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 

räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift för beslut återbetalas om beslutet upphävts och vunnit laga kraft i högre 

instans. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska tas ut om ärendet fortsätt 

handläggas av nämnden för den berörda åtgärden. 

5 § Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft från och med den 1 januari 2020 2021 och gäller för 

ärenden inkomna från och med detta datum. 
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Nedan redovisas tabeller för tidsuppskattning med angivna 

förändringar. 



← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-

prövning

Administration & 

Expediering 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende
Summa tid Avgift

A 1.1 Planenligt 0,4 11 1 3 2 3 3 2 0,3 25,7 33 693 kr

A 1.2 Liten avvikelse 0,4 18 1,5 3 2 3 3 2 0,3 33,2 43 525 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 0,4 19 1,5 3 2 3 3 2 0,3 34,2 44 836 kr

A 1.4 Planenligt 0,4 7 1 3 2 3 3 2 0,3 21,7 28 449 kr

A 1.5 Liten avvikelse 0,4 10 1,5 3 2 3 3 2 0,3 25,2 33 037 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 0,4 11 1,5 3 2 3 3 2 0,3 26,2 34 348 kr

A 1.7 Planenligt 0,4 6 1 1 1 2 2 1 0,3 14,7 19 272 kr

A 1.8 Liten avvikelse 0,4 8 1,5 1 1 2 2 1 0,3 17,2 22 549 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 0,4 9 1,5 1 1 2 2 1 0,3 18,2 23 860 kr

A 1.10 Planenligt 0,4 5 0,75 1 1 0,3 8,45 11 078 kr

A 1.11 Liten avvikelse 0,4 7 1 1 1 0,3 10,7 14 028 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 0,4 8 1 1 1 0,3 11,7 15 339 kr

A 1.13 Planenligt 0,4 6 1 1 1 2 2 1 0,3 14,7 19 272 kr

A 1.14 Liten avvikelse 0,4 8 1,5 1 1 2 2 1 0,3 17,2 22 549 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 0,4 9 1,5 1 1 2 2 1 0,3 18,2 23 860 kr

A 1.16 Planenligt 0,4 5 0,75 1 1 0,3 8,45 11 078 kr

A 1.17 Liten avvikelse 0,4 7 1 1 1 0,3 10,7 14 028 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 0,4 8 1 1 1 0,3 11,7 15 339 kr

A 1.19 Planenligt 0,4 1,75 0,75 1 0,5 0,3 4,7 6 162 kr

A 1.20 Liten avvikelse 0,4 1,75 1 1 0,5 0,3 4,95 6 489 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 0,4 1,75 1 1 0,5 0,3 4,95 6 489 kr

A 1.22 Planenligt 0,4 4 1 2 1 2 2 1 0,3 13,7 17 961 kr

A 1.23 Liten avvikelse 0,4 6 1,5 2 1 2 2 1 0,3 16,2 21 238 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 0,4 7 1,5 2 1 2 2 1 0,3 17,2 22 549 kr

A 1.25 Planenligt 0,4 4 0,75 1 1 0,3 7,45 9 767 kr

A 1.26 Liten avvikelse 0,4 6 1 1 1 0,3 9,7 12 717 kr

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Ändring av tidigare ansökan, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Fasadändring

Ändring av tidigare ansökan, med tekniskt samråd



A 1.27 Utanför planlagt område 0,4 7 1 1 1 0,3 10,7 14 028 kr

A 1.28

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 

utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) Per 

styck för nybyggnad av fler än ett likartat en- eller tvåbostadshus 

utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse på 

samma fastighet). Innefattar även radhus utöver första 

bostadsenheten i samma radhuslänga. 

0,5 3,5 1 2 1 2 2 1 0,3 13,3 17 436 kr

Ändring av tidigare ansökan, utan tekniskt samråd



← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-

prövning

Administration & 

Expediering 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 2.1 Planenligt 0,4 11 1 3 2 3 3 2 0,3 25,7 33 693 kr

A 2.2 Liten avvikelse 0,4 18 1,5 3 2 3 3 2 0,3 33,2 43 525 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 0,4 20 1,5 3 2 3 3 2 0,3 35,2 46 147 kr

A 2.4 Planenligt 0,4 11 0,75 1 2 0,3 15,45 20 255 kr

A 2.5 Liten avvikelse 0,4 18 1 1 2 0,3 22,7 29 760 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 0,4 20 1 1 2 0,3 24,7 32 382 kr

A 2.7 Planenligt 0,4 18 1 3 2 3 3 2 0,3 32,7 42 870 kr

A 2.8 Liten avvikelse 0,4 20 1,5 3 2 3 3 2 0,3 35,2 46 147 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 0,4 23 1,5 3 2 3 3 2 0,3 38,2 50 080 kr

A 2.10 Planenligt 0,4 30 1 4 2 4 4 2,5 0,5 48,4 63 452 kr

A 2.11 Liten avvikelse 0,4 35 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 53,9 70 663 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 0,4 38 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 56,9 74 596 kr

A 2.13 Planenligt 0,4 33 1 4 2 4 4 2,5 0,5 51,4 67 385 kr

A 2.14 Liten avvikelse 0,4 38 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 56,9 74 596 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 0,4 40 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 58,9 77 218 kr

A 2.16 Planenligt 0,4 48 1 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 68,4 89 672 kr

A 2.17 Liten avvikelse 0,4 53 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 73,9 96 883 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 0,4 55 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 75,9 99 505 kr

A 2.19 Planenligt 0,4 53 1 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 73,4 96 227 kr

A 2.20 Liten avvikelse 0,4 58 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 78,9 103 438 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 0,4 60 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 80,9 106 060 kr

A 2.22 Planenligt 0,4 6 1 2 1 2 2 1 0,3 15,7 20 583 kr

A 2.23 Liten avvikelse 0,4 9 1,5 2 1 2 2 1 0,3 19,2 25 171 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 0,4 10 1,5 2 1 2 2 1 0,3 20,2 26 482 kr

A 2.25 Planenligt 0,4 6 0,75 1 1 0,3 9,45 12 389 kr

A 2.26 Liten avvikelse 0,4 9 1 1 1 0,3 12,7 16 650 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 0,4 10 1 1 1 0,3 13,7 17 961 kr

A 2.28 Planenligt 0,4 8 1 2 2 3 3 2 0,3 21,7 28 449 kr

A 2.29 Liten avvikelse 0,4 11 1,5 2 2 3 3 2 0,3 25,2 33 037 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 0,4 12 1,5 2 2 3 3 2 0,3 26,2 34 348 kr

A 2.31 Planenligt 0,4 4 0,75 1 0,5 0,3 6,95 9 111 kr

A 2.32 Liten avvikelse 0,4 5 0,75 1 0,5 0,3 7,95 10 422 kr

A 2.33 Planenligt 0,4 3,5 0,75 1 0,5 0,3 6,45 8 456 kr

Fasadändring exkl inkl. inglasning av balkong 

Nybyggnad  3001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  301-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  1001-3000 kvm (BTA+OPA)

Ärendetyp

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-300 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad 0-300  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-200 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-200 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad ≥201 kvm (BTA+OPA)

Inredning av ytterligare bostad



A 2.34 Liten avvikelse 0,4 4,5 0,75 1 0,5 0,3 7,45 9 767 kr

A 2.35 Första balkongen 0,4 2 0,75 1 0,5 0,3 4,95 6 489 kr

A 2.36
Tillägg utöver första 

inglasning av balkong
0,8 0,1 0,9 1 180 kr

A 2.37 Liten avvikelse 0,4 3 0,75 1 0,5 0,3 5,95 7 800 kr

A 2.38 Utanför planlagt område 0,4 3 0,75 1 0,5 0,3 5,95 7 800 kr

A 2.39 Planenligt

80 % av avgift 

för 

nybyggnad

A 2.40 Liten avvikelse

80 % av avgift 

för 

nybyggnad

A 2.41 Utanför planlagt område

80 % av avgift 

för 

nybyggnad

A 2.42 Planenligt

70 % av avgift 

för 

nybyggnad

A 2.43 Liten avvikelse

70 % av avgift 

för 

nybyggnad

A 2.44 Utanför planlagt område

70 % av avgift 

för 

nybyggnad

Fasadändring exkl inkl. inglasning av balkong 

Fasadändring i form av inglasning av balkong (för inglasning av 

balkonger gäller kostnaden för A 2.335 för en balkong, för varje 

balkong, i samma ansökan, utöver den första tas ett tillägg enligt A 2.36 

ut)

Bodetablering

Ändrad användning, med tekniskt samråd till bostäder

Ändrad användning, med teknikst samråd, till annat än bostäder 



← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-

prövning

Administration 

& Expediering 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 

ljusanordning 0,4 1,5 0,75 1 0,25 0,3 4,2 5 506 kr

A 3.2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, 

utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera 

skyltar eller ljusanordningar
1 1,0 1 311 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, 

utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera 

skyltar eller ljusanordningar
0,4 0,75 0,25 0,3 1,7 2 229 kr

Ärendetyp

A 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 

hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på 

ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 

diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

A 4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 

campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 

gruvdrift



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, radio- eller telemast, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Start av 

ärende

Bygglov-

prövning

Administration & 

Expediering 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 5.1 Planenligt 0,4 4 0,75 1 0,5 0,3 6,95 9 111 kr

A 5.2 Liten avvikelse 0,4 6 0,75 1 0,5 0,3 8,95 11 733 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 0,4 8 1 1 0,5 0,3 11,2 14 683 kr

A 5.4 Planenligt 0,4 1,2 0,75 1 0,3 3,65 4 785 kr

A 5.5 Liten avvikelse 0,4 3,2 0,75 1 0,3 5,65 7 407 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 0,4 4,2 0,75 1 0,3 6,65 8 718 kr

A 5.7 Tillägg utöver första fem 1,2 1,2 1 573 kr

A 5.8 Planenligt 0,4 2 0,75 1 0,3 4,45 5 834 kr

A 5.9 Liten avvikelse 0,4 4 0,75 1 0,3 6,45 8 456 kr

A 5.10 Utanför planlagt område 0,4 5 0,75 1 0,3 7,45 9 767 kr

A 5.11 Planenligt 0,4 18 1 2 1 2 2 1 0,3 27,7 36 315 kr

A 5.12 Liten avvikelse 0,4 20 1,5 2 1 2 2 1 0,3 30,2 39 592 kr

A 5.13 Utanför planlagt område 0,4 22 1,5 2 1 2 2 1 0,3 32,2 42 214 kr

A 5.14 Planenligt 0,4 17 0,75 1 0,5 0,3 19,95 26 154 kr

A 5.15 Liten avvikelse 0,4 19 0,75 1 0,5 0,3 21,95 28 776 kr

A 5.16 Utanför planlagt område 0,4 21 0,75 1 0,5 0,3 23,95 31 398 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

transformatorstation eller pumphus

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

radio- eller telemaster eller torn, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

radio- eller telemaster eller torn, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

A 5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

mur eller plank

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

parkeringsplatser utomhus (A 5.4-5.6 omfattar de första fem 

uppställningsplatserna på för motorfordon på samma fastighet, 

därefter tillägg enligt A 5.7 per påbörjat femtal uppställningsplatser 

för motorfordon)



← Till Översikt

Start av 

ärende

Lovprövning Administration 

& Expediering 

Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

50 % av 

avgiften för 

nybyggnad

Start av 

ärende

Lovprövning Administration 

& Expediering 

Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 7.1
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 

säsongskaraktär

50 % av 

avgiften för 

nybyggnad

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

A 6





A 8.13

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 

avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 0,4 5,5 0,5 1 0,75 0,3 8,45 11 078 kr

A 8.14

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbyggnad som 

avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 0,4 2,5 0,5 1 0,5 0,3 5,2 6 817 kr

A 8.15

Ändring av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus 

som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 0,4 1,5 0,5 0,5 0,5 0,3 3,7 4 851 kr

A 8.16

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 

st. 1 plan- och bygglagen 0,4 3 0,5 1 0,75 0,3 5,95 7 800 kr

A 8.17

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 

st. 2 plan- och bygglagen 0,4 2 0,5 1 0,5 0,3 4,7 6 162 kr

A 8.18

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 

avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0,4 3,5 0,5 2 1 1 1 0,75 0,3 10,45 13 700 kr

A 8.19

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 

avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0,4 3,5 0,5 1 0,75 0,3 6,45 8 456 kr



← Till Översikt

Start av 

ärende

Lovprövning Administration 

& Expediering 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 9.1
Marklovpliktig åtgärd övriga, med tekniskt samråd

0,4 5 1 2 0,5 1 1 0,5 0,3 11,7 15 339 kr

A 9.2
Marklovpliktig åtgärd övriga, utan tekniskt samråd

0,4 5 0,75 0,5 0,5 0,3 7,45 9 767 kr

A 9.3
Marklovpliktig åtgärd, trädfällning

0,4 2 0,75 0,5 0,5 0,3 4,45 5 834 kr

Start av 

ärende

Lovprövning Administration 

& Expediering 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 10.1
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

0,4 5 1 2 0,5 1 1 0,5 0,3 11,7 15 339 kr

A 10.2
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

0,4 5 0,75 0,5 0,5 0,3 7,45 9 767 kr

Ärendetyp

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov



← Till Översikt

Start av 

ärende

Prövning av ansökan Administration & 

Expediering 

Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 11.1
Inom planlagt 

område 
0,5 17 0,75 0,3 18,55 24 319 kr

A 11.2
Utanför planlagt 

område
0,5 23 0,75 0,3 24,55 32 185 kr

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Förhandsbesked



← Till Översikt

Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 3 3 933 kr

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp





18  Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift

18.1 Åtgärd som inte kräver lov, där 
närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av 
taxans övriga tabeller

I enlighet med tillämplig 
tabell

18.2 Åtgärd som inte kräver lov, där 
närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

19  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift

19.1 Andra tids- eller kostnadskrävande 
åtgärder

Timdebitering



Tidsuppskattningstabeller nybyggnadskarta och utstakning
20  Upprättande av nybyggnadskarta
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20.1 Fullständig nybyggnadskarta. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm. 
För ny- och tillbyggnad inom 
detaljplanelagt område och/eller för 
ny- och tillbyggnad som ska anslutas 
till kommunalt VA.

0,5 5,5 2 0,5 0,5 9

20.2 Förenklad nybyggnadskarta. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm. 
För ny huvudbyggnad som inte ska 
anslutas till kommunalt VA

0,5 5 2  0,5 8

20.3 Fullständig och förenklad 
nybyggnadskarta då fastighetens yta 
≥ 5001 kvm.

 0,5  10  4  0,5  0,5 15,5

20.4 Utdrag ur kartdatabasen. 
Då nybyggnadskarta enligt ärendetyp 
20.1-20.2 inte krävs.

0,5  2  0,5 3

20.5 Kontroll och uppdatering av befintlig 
nybyggnadskarta.

0,5  2  1  0,5 4



21  Utstakning
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21.1 Grovutstakning 0,5 1 5 1 7,5

21.2 

Nybyggnad 0-500 kvm 
(BYA+OPA), 1-4 
punkter

Finutstakning (om 
profil finns)

0,5 1 5,5 1 8

21.3 Grovutstakning 0,5 0,5 2,5 1 4,5

21.4 

Tillbyggnad 0-500 kvm 
(BYA+OPA), 1-4 
punkter

Finutstakning (om 
profil finns)

0,5 0,5 3 1 5

21.5 Grovutstakning 0,5 1 11,
5

1 14

21.6 

Nybyggnad ≥501 kvm 
(BYA+OPA), 1-4 
punkter

Finutstakning (om 
profil finns)

0,5 1 12,
5

1 15

21.7 Grovutstakning 0,5 1 5 1 7,5

21.8 

Tillbyggnad ≥501 kvm 
(BYA+OPA), 1-4 
punkter

Finutstakning (om 
profil finns)

0,5 1 3,5 1 8

21.9 Tillägg per punkt utöver 
de fyra första

   0,5  0,5

21.10 Tillägg om profil saknas 
vid finutstakning

   1  1



Tidsuppskattningstabeller för geografisk data, mätning 
och övriga uppdrag

 22 Lägeskontroll
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22.1 Lägeskontroll 1-4 punkter 0,50 2,00 0,00 0,50 3,00

22.2 Tillägg per punkt utöver de fyra första, vid ett och 
samma mätnings-tillfälle

0,00 0,00 0,25 0,00 0,25

 

  

 24 Upprättande av 
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24.1 Upprättande av grundkarta 2 tidersättning tidersättning tidersättning  



 26 Leveranskostnad per köp av geodataprodukt
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26.1 Administration och leveranspaketering 0,50 0,50 1

 271 Övriga uppdrag
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27.1 Värdeintyg enkla fall 0,50 1,50 2

27.4 Utvisande av gräns, första punkten 0,50 1,50 2

27.5 Utvisande av gräns, tillägg utöver den första 0,00 0,50 0,5

272 Övriga 
uppdrag   

 Ärendetyp  
Avgift, exklusive 
moms

27.1 Värdeintyg, enkla fall  3 000 kr
27.2 Värdeintyg som kräver utredning  Timdebitering

27.3
Fastighetsrättsliga uppdrag efter 
särskild beställning Timdebitering

27.4 Utvisande av gräns, första punkten  2 188 kr

27.5
Utvisande av gräns, tillägg utöver den 
första  547 kr/st

27.6
Utvisande av gräns som kräver 
utredning  Timdebitering

1 Redovisar tidsberäkning
2 Redovisar förändringar i tabell



27.7 GIS-uppdrag  Timdebitering
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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, 2017-12-
11, § 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 undersöknings-
kostnader 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 handläggning-
stiden. 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 handläggnings-
tid.
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.



5 (7)HKF 4210
HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

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.



Taxebilaga 1
Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken – HKF 4210

Kolumnen Tid visar antalet timmar årlig tillsynstid. Timmarna multipliceras med gällande timtaxa för 
att räkna fram den årliga avgiften.



Nr Beskrivning Tid

1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER, 2 KAP MILJÖBALKEN

1.1 Tillsyn

1.1.1 Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs. Timavgift, i de fall 
tillsynen inte ingår 
i en årlig avgift.

2 SKYDD AV OMRÅDEN M.M, 7–8 KAP MILJÖBALKEN

2.1 Prövning

2.1.1 Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser. 9

2.1.2 Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och 
kulturreservat.

9

2.1.3 Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter 
för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde.

9

2.1.4 Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för 
vattenskyddsområde.

Timavgift

2.1.5 Prövning av ansökan i övrigt enligt skydd av naturen enligt 7 och 8 
kap. miljöbalken (t.ex. förlängning av dispens/tillstånd som ännu 
inte löpt ut eller att ändra dispens eller tillstånd där tiden för 
genomförande ännu inte löpt ut).

Timavgift

2.1.6 Prövning av ansökan om dispens från förbud inom 
biotopskyddsområde. 

9

2.1.7 Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde.

Timavgift

2.2 Tillsyn
2.2.1 Naturreservat eller biotopskyddsområde med areal överskridande 

400 hektar som har inrättats genom beslut av Huddinge kommun. 
15

2.2.2 Naturreservat eller biotopskyddsområde med areal överskridande 
200 hektar men underskridande 400 hektar som har inrättats 
genom beslut av Huddinge kommun. 

10

2.2.3 Naturreservat eller biotopskyddsområde med areal 
underskridande 200 hektar som har inrättats genom beslut av 
Huddinge kommun. 

8

2.2.4 Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, 
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

3



Nr Beskrivning Tid

3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET, 9 KAP MILJÖBALKEN

3.1 Prövning

3.1.1 Prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan om inrättande av 
avloppsanordning (punkt 3.1.1.1 - 3.1.1.5 avser prövning för avlopps-
anordningar upp till och med 5 personekvivalenter), anslutning av 
vattentoalett eller ändring enligt 13–14 §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avseende: 

3.1.1.1 Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 5

3.1.1.2 Inrättande av BDT-avlopp (bad-, disk- och tvätt) eller annan 
avloppsanordning.

8

3.1.1.3 Inrättande av vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten (t.ex. 
minireningsverk eller markbäddar).

9

3.1.1.4 Inrättande av WC till sluten tank och BDT-avlopp med utsläpp i 
mark eller vatten.

9

3.1.1.5 Anslutning av vattentoalett och/eller BDT-avlopp till befintlig 
godkänd avloppsanordning.

6

3.1.1.6 Inrättande av avloppsanordning för 6 till 24 personekvivalenter. 14

3.1.1.7 Inrättande av avloppsanordning för 25–200 personekvivalenter. 18

3.1.1.8 Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt 3.1.1.1 - 3.1.1.5. 6

3.1.1.9 Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 3.1.1.6 - 3.1.1.7. Timavgift

3.1.1.10 Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats 
(avloppsanordningen är inte påbörjad och verksamhetsutövaren 
vill ändra tillståndet och tiden för genomförande i tillståndet är 
giltig).

Timavgift

3.1.2 Handläggning av anmälan att inrätta annat annan slags toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
avseende:  

3.1.2.1 Annan toalett än vattentoalett (t.ex. urinseparerande 
förmultningstoalett).

4

3.1.2.2 Inrättande av sådan toalett som avses i 3.1.2.1 och BDT-avlopp 
med utsläpp i mark eller vatten. 

9

3.1.3 Handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd avseende inrättande 
av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet, avseende:

3.1.3.1 Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med 
effekt upp till och med 20 kW innanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

5,5



Nr Beskrivning Tid

3.1.3.2 Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med 
effekt upp till och med 20 kW utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

7

3.1.3.3 Prövning av ansökan inom fastställt vattenskyddsområde (primär 
skyddszon) avseende berg-, ytvatten- och jordvärmepump eller 
motsvarande med effekt upp till och med 20 kW.

9

3.1.3.4 Övriga anläggningar (t.ex. frikyla, ytjordvärme, ytvattenvärme) 
med effekt upp till och med 20 kW.

Timavgift

3.1.3.5 Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med 
effekt över 20 kW men maximalt 10 MW

15

3.1.3.6 Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats 
(t.ex. ändring av situationsplan, ny placering av borrhål).

Timavgift

3.1.4 Miljöprövningsförordningen

Handläggning av anmälan eller ansökan avseende 
anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) avseende:

 3.1.4.1

1. Anläggande och drift av miljöfarlig (C-verksamhet) 
verksamhet,

2. Bedrivande av sådan verksamhet som avses i 1 om 
inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är 
av betydelse från störningssynpunkt,

3. Ändring av inrättning eller verksamhet av sådant slag som 
i taxebilaga 2 har beteckning A eller B om ändringen inte 
medför att tillstånd krävs 1 kap. 4 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251).

Timavgift

3.1.4.2 Prövning av ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 b § MB samt 
prövning i övrigt enligt miljöfarlig verksamhet (frivilligt tillstånd).

Timavgift

3.2 Tillsyn

3.2.1 Trafikverkets vägnät (allmänna vägar) inom Huddinge kommun. 100 (årlig avgift)

3.2.2 Trafikverkets (eller annan ansvarigs) järnvägsnät inom Huddinge 
kommun.

50 (årlig avgift)

3.2.3 Annat spårvägsnät inom Huddinge kommun. 15 (årlig avgift)

3.2.4 Kommunens vägnät inom Huddinge kommun. 30 50 (årlig avgift)

3.2.5 Tillsyn av enskilda avlopp mindre än 25 personekvivalenter. 5

3.2.6 Tillsyn av egenkontroll (t.ex. årliga provtagningsresultat) för 
minireningsverk och/eller markbäddar mindre än 25 
personekvivalenter där resultaten är tillfredsställande.

2

3.2.7 Tillsyn av egenkontroll (t.ex. provtagningsresultat) för 
minireningsverk och/eller markbäddar mindre än 25 
personekvivalenter där resultaten kräver mer uppföljningsarbete.

Timavgift

3.2.8 Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt 
förteckning i taxebilaga 2.

Årlig avgift enligt 
taxebilaga 2

3.2.9 Tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet i övrigt. Timavgift



Nr Beskrivning Tid



Nr Beskrivning Tid

4 HÄLSOSKYDD, 9 KAP MILJÖBALKEN

4.1 Prövning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende

 4.1.1

- nötkreatur, häst, get, får eller svin
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
- orm.

5
3
4

4.1.2 Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och 
annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 
och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.

4

4.1.3 Prövning av ansökan om dispens från eldningsförbud enligt 11 § 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön – 
Huddinge kommun (HKF 1300).

5

4.1.4 Prövning i övrigt enligt de lokala föreskrifterna för att skydda 
människors hälsa och miljön (HKF 1300).

Timavgift

4.1.5 Prövning av ärenden enligt badvattenförordningen (2008:218). Timavgift

4.1.6 Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller 
arrangera:

 4.1.7

- verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta 
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg, eller

- bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor, eller

- förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationell skola.

8

10

12

4.1.8 Prövning i övrigt gällande verksamheter som kan riskera att skada 
människors hälsa eller orsaka olägenheter (hälsoskydd), 9 kap. MB 
m.m.

Timavgift



Nr Beskrivning Tid

4.2 Tillsyn 

 Tillsyn över följande verksamheter, byggnader, lokaler och anläggningar 
enligt 38 och 45 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd:

4.2.1 Vård, boende och samlingslokaler

4.2.1.1 Verksamheter för vård eller annat omhändertagande (t.ex. häkte, 
anstalt, särskilt boende, mm):

- med 1 - 29 boende,
- med 30 - 99 boende,
- med 100 - 250 boende,
- med fler än 251 boende.

Årlig avgift enligt 
nedan:
2
6
8
10
1 tim. årlig avgift 

För varje byggnad 
med bostäder 
utöver byggnad 1 
tillkommer en 
avgift med tillägg 
med 0,5 timmar. 

4.2.1.2 Tillsyn av byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Avser 
den som upplåter bostad i byggnader med fler än 2 bostäder, 
även bostadsrättsföreningar.

Avgift tas ut per 
fastighet.

4.2.1.3 Samlingslokaler där många människor brukar samlas. 3
4.2.1.4 Verksamheter för boende utan vård eller omhändertagande 

(avser t.ex. asylboende eller andra liknande bostäder):

- med 1 – 29 boende,
- med 30 - 99 boende,
- med 100 - 250 boende,
- med fler än 251 boende.

Årlig avgift enligt 
nedan:

2
5
6
8

4.2.2 Undervisningsverksamhet 

4.2.2.1 Förskola, fritidshem och liknande verksamhet 8 (årlig avgift)

4.2.2.2 Grund- eller gymnasieskola:

- med plats för högst 100 elever,
- med plats för 101–400 elever, 
- med plats för mer än 400 elever.

Årlig avgift enligt 
nedan:
6
8
10

4.2.2.3 Högskola eller motsvarande vuxenutbildning:

- med plats för högst 100 elever/studenter,
- med plats för 101–400 elever/studenter, 
- med plats för mer än 400 elever/studenter.

Årlig avgift enligt 
nedan:
4
6
8

4.2.2.4 Tillägg för integrerad fritidsverksamhet, d v s om förskolan eller 
skolan har fritidshem eller fritidsverksamhet integrerad i 
lokalen/verksamheten.

2 (årlig avgift)



Nr Beskrivning Tid

4.2.2.5 Tillägg för integrerad idrottsanläggning, d v s om förskolan eller 
skolan har idrottsanläggning integrerad i lokalen/verksamheten.

2 (årlig avgift)

4.2.2.6 Andra pedagogiska verksamheter (t.ex. fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, öppen förskola, m m).

3 (årlig avgift)

4.2.3 Hotell, pensionat och liknande verksamheter där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad

4.2.3.1 Hotellrörelse som är tillståndspliktig enligt 2 § lag (1966:742) om 
hotell- och pensionatsrörelse.

6 (årlig avgift)

4.2.3.2 Pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfaströrelse eller 
motsvarande tillfälliga boenden som är tillståndspliktiga enligt 2 § 
lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.

3 (årlig avgift)

4.2.3.3 Övriga hotell-, pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfaströrelser 
eller motsvarande tillfälliga boenden.

Timavgift

4.2.4 Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad 
och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 
som annars utnyttjas av många människor:

4.2.4.1 Idrottsanläggningar, gym eller liknande anläggningar. 3 (årlig avgift)

4.2.4.2 Campinganläggning. 3 (årlig avgift)

4.2.4.3 Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser 1 
bassäng).

8 (årlig avgift)

4.2.4.4 Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser 
varje extra bassäng om bassängbadet har fler än 1 bassäng), 
tillägg till 4.2.4.3.

1 för varje extra 
bassäng (årlig 
avgift)

4.2.4.5 Verksamhet med bubbelpool, jacuzzi eller likande som är upplåten 
åt allmänheten eller som används av många människor.

6 (årlig avgift)

4.2.4.6 Verksamhet med badtunna, kar, floatingtank eller dylikt som är 
avsedd för vattenaktivitet men inte är en simbassäng, som är 
upplåten åt allmänheten eller som används av många människor.

3 (årlig avgift)

4.2.4.7 Strandbad (avser EU-bad enligt badvattenförordningen 2008:218 
och HVFMS 2012:14).

8 (årlig avgift)

4.2.4.8 Övriga strandbad. 6 (årlig avgift)

4.2.4.9 Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är 
upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många.

Timavgift samt 
ersättning för  
kostnad för analys

4.2.5 Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

4.2.5.1 Verksamhet med risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg.

5 (årlig avgift)



Nr Beskrivning Tid

4.2.5.2 Övriga verksamheter där det inte finns risk för blodsmitta. Timavgift

4.2.6 Förvaring av djur.

4.2.6.1 Verksamhet med förvaring av djur. Timavgift

4.2.7 Övrigt  

4.2.7.1 Tillsyn i övrigt av verksamheter, byggnader och lokaler som kan 
riskera skada människors hälsa eller orsaka olägenheter.

Timavgift



Nr Beskrivning Tid

5 MILJÖSKADOR, 9–10 KAP MILJÖBALKEN 

5.1 Prövning
5.1.1 Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning 

av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, i 
grundvatten eller, i byggnad eller i en anläggning, enligt 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.

Timavgift

5.1.2 Handläggning enligt 10 kap. 14 § MB med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara 
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått.

Timavgift

5.1.3 Prövning i övrigt enligt 10 kap. miljöbalken. Timavgift

5.2 Tillsyn 

5.2.1 Tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken. Timavgift

6 VATTENVERKSAMHET, 11 KAP MILJÖBALKEN

6.1 Tillsyn

6.1.1 Tillsyn av vattenverksamhet. Timavgift

7 JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET, 12 KAP 
MILJÖBALKEN

7.1 Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Timavgift

7.2 Tillsyn och prövning i övrigt enligt 12 kap. MB. Timavgift

8 KEMISKA PRODUKTER, 14 KAP MILJÖBALKEN

8.1 Prövning

8.1.1 Växtskyddsmedel och biocidprodukter

8.1.1.1 Handläggning av ansökan om dispens enligt 2 kap. 39 § 
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Timavgift

8.1.1.2 Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 40 § 
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

8

8.1.1.3 Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning 
(2014:425) om bekämpningsmedel.

6



Nr Beskrivning Tid

8.1.1.4 Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 1 § (inom 
vattenskyddsområde) Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel.

10

8.1.1.5 Handläggning av ärende enligt 9 kap. NFS 2015:2. Timavgift

8.1.1.6 Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3. 

Avser ärenden där När krav på försiktighetsmått eller 
skyddsåtgärd krävs innan spridning av biocidprodukter utförs, 
enligt 4 kap. § 2 NFS 2015:3 och 26 kap. 9 § miljöbalken.

5

8.1.1.7 Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3. 

Avser ärenden där När krav på försiktighetsmått eller 
skyddsåtgärd inte krävs innan spridning av biocidprodukter 
enligt 4 kap. § 2 NFS 2015:3.

1

8.1.1.8 Handläggning av ärende avseende begäran av dokumentation 
enligt 5 kap. 1 § NFS 2015:3 begäran om dokumentation.

Timavgift

8.1.1.8 Prövning i övrigt gällande växtskyddsmedel och biocidprodukter. Timavgift

8.1.2 PCB

8.1.2.1 Anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordning (2007:19) om 
PCB m.m. avseende sanering av fog- och golvmassor med PCB-
halt. Avgiften tas ut per fastighet/objekt.

12

8.1.3 Asbest i ventilationsanläggningar

8.1.3.1 Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om 
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilations-
anläggningar (1985:997).

Timavgift

8.1.4 Cisterner

8.1.4.1 Handläggning i ärende om cistern med brandfarlig vätska eller 
spillolja som tagits ur bruk. 

3 2

8.1.4.2 Handläggning i ärende om installation av cistern avseende:  
- hantering av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller 

spillolja
- hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller 

spillolja inom vattenskyddsområde.

 
4 Timavgift

6 Timavgift

8.1.5 Fluorerade växthusgaser, f-gaser (köldmedier)

8.1.5.1 Handläggning av ärende om information gällande installation 
eller konvertering av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller 
värmepumpsutrustning enligt 14 § förordningen (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser.

2

8.1.6 Övrigt

8.1.6.1 Prövning i övrigt gällande kemiska produkter. Timavgift



Nr Beskrivning Tid

8.2 Tillsyn

8.2.1 PCB

8.2.1.1 Byggnader eller andra anläggningar där fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller 
renovering under åren 1956 - 1973, i vilka PCB i fogmassor 
förekommer eller kan antas förekomma i sådana halter som 
fodrar sanering. Tillsynsavgiften gäller per byggnad och avser 
inventering, à jour-hållning och kontroll av befintliga uppgifter. 

1,5 (årlig avgift)
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