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Anvisning för tillämpning av taxan
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx att gälla från 2021-01-01.
Indexjusterad av tillstånds- och tillsynsnämnden 2020-10-22, gäller från och med 2021-01-01.
Taxan avser avgifter för tillstånd- och tillsynsnämndens kostnader enligt Miljöbalken (1998:808),
Livsmedelslagen (2006:804) samt Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
Strålskyddslagen (2018:396), Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, Lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), Lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Alkohollagen (2010:1622).
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.
För Höörs kommuns del gäller följande taxor inom respektive område:
 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.
 Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
 Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
 Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
 Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt tobak
Årlig avgift som ska förskottsbetalas debiteras för verksamhet om den inte avregistrerat eller
anmält flytt/upphörande/avvecklande innan 31 januari för det året avgiften avser.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.
Enligt 27 kap. 1 miljöbalken (1998:808) får en kommun ta ut avgift för kostnader i samband med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Behovsbaserad taxan inom miljöbalkens och andra nedannämnda område är indelad i
taxebestämmelser och följande 4 bilagor:






Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig
tillsyn. Anger vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar
av ansökan och vid tillsyn av verksamheter.
Taxebilaga 2: Verksamheter som är inklassade att betala en fast årlig avgift och behov av
återkommande tillsyn minst vart tredje år.
Taxebilaga 3: Verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter genomförd
tillsyn och där behovet är regelbunden tillsyn.
Sporadiskt tillsynsbehov: Verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter
genomfört tillsyn och där behovet av tillsyn är sporadiskt (mindre behov än vart tredje år
eller tillsyn vid behov)
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Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för tillstånd- och tillsynsnämndens kostnader för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken (1998:808) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken samt för
prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.
2 § Avgift enligt denna taxa 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.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning av överklagade beslut som fattats av tillstånd- och
tillsynsnämnden.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av tillstånd- och
tillsynsnämnden som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn
som medför avgiftsskyldighet.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt
26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1012 kronor per timme nedlagd
handläggningstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i
taxan.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan
avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
8 § Tillstånd- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
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Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober
månad 2020.
Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 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.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
10 § 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 därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas
timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och
5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet.
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken.
14 § 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 med anledning av anmälan
15 § 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 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.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp
som anges för övriga verksamheter
Avgift för anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift för anmälan
ska erläggas även om anmälan avslås.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med
beteckningen C i bilagan i miljöprövningsförordningen (2013/251) är denne i förekommande fall
också skyldig att ersätta tillstånd- och tillsynsnämndens kostnader för kungörelser i ärendet.
17 § 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

4

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som
anges i taxebilaga 2 och 3 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som
tillstånd- och tillsynsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med gällande timavgift.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser,
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid
som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 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.
20 § Den årliga avgiften generar en tillsynstid som debiteras innevarande år eller vid
förskottsbetalning. Årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att
beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan har hanterats - eller i de fall
tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats.
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs.
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta
åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över förorenade områden ska tillsynsavgiften betalas av
den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpandeåtgärden ifråga.
Nedsättning av avgift
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas enligt beslut i nämnden.
Avgiftens erläggande m.m.
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Höörs kommun, Tillstånd- och
tillsynsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
24 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, framgår att tillstånds- och tillsynsnämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, framgår att tillstånds- och tillsynsnämnds får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas tillstånds- och tillsynsnämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
27 § Tillstånd- och tillsynsnämnden får, om ändringar vidtas i miljöbalken eller förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna taxa.

5

Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för tillstånd- och tillsynsnämndens kostnader för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagen (2006:804) samt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna och de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagarna.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. Prövning i ärenden om godkännande av livsmedelsanläggning.
2. Registrering av livsmedelsanläggning.
3. Årlig offentlig kontroll.
4. Handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som sker med anledning av att nämndens
beslut överklagas.
Av 12 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 13 § förordningen
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att avgift
inte ska betalas för offentlig kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig vara
obefogade.
4 § Tillstånd- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad
2020.
5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av tillstånd- och tillsynsnämnden. Om det finns särskilda
skäl får nämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas.
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Höörs kommun, Tillstånd- och tillsynsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Timavgift
7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1012 per timme kontrolltid, utom vad avser
registrering enligt 13 §. Beloppet kan dock index uppräknas av nämnden enligt 4 §. Avgiftsuttag sker
i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till nedlagd kontrolltid i
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Med nedlagd kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning, analyser och kontroller i övrigt, beredning och handläggning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd kontrolltid.
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För inspektioner, provtagningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
8 § Vid prövning av godkännande av anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska betalas en
avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 15 §.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan avser.
Om det i beslut om godkännande föreskrivs att en anläggning inte får tas i bruk förrän den besiktigats
och godkänts av tillstånd- och tillsynsnämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i
prövningsavgiften enligt första stycket. Kan anläggningen då inte godkännas, varför besiktning
måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift enligt 7 § ut för tillstånd- och tillsynsnämndens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
9 § För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan
ändring av verksamheten som kräver godkännande skall, under förutsättning att godkännande för
anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 8 §.
10 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.
11 § Av 13 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift för prövning
ska betalas av sökanden.
12 § Om det vid granskning av en ansökan om godkännande framgår att anläggningen endast kräver
registrering, och ansökan med anledning av detta återkallas, ska eventuellt erlagd betalning för
godkännande dras av från avgiften för registrering av anläggningen. Överskjutande belopp ska
återbetalas.
Avgift för registrering
13 § Av 13 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den som anmäler
en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för registrering.
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme kontrolltid
för varje anmälan. Timavgiften för denna tid är 1012 kronor per timme. Beloppet kan dock index
uppräknas av tillstånd- och tillsynsnämnde enligt 4 §.
Avgiften för registrering får tas ut i förskott.
14 § Om det vid granskning av en anmälan för registrering framgår att anläggningen kräver ett
godkännande, ska eventuell erlagd betalning för registrering dras av från avgiften för prövning av
godkännande av anläggningen.
Årlig kontrollavgift
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15 § Av 3 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att för tillstånds- och
tillsynsnämndens kostnader för normal offentlig kontroll ska betalas en fast årlig kontrollavgift
(årsavgift).
I årsavgiften ingår provtagning och analys vid behov och högst ett tillfälle per år.
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltiden tillstånds- och tillsynsnämndens beslutar för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av:
1.

en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och
konsumentgrupper,

2.

ett tidstillägg för kontroll av märkning och annan konsumentinformation samt spårbarhet, samt

3.

en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten.

Vid ovanstående bedömning ska den nationella vägledningen från Livsmedelsverket användas.
Årsavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften enligt 7 §.
15 a § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas
(årsavgift).
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltiden tillstånd- och tillsynsnämndens beslutar för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en
riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och
konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av
verksamheten. Vid fastställandet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den
nationella vägledningen från Jordbruksverket användas.
Årsavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften.
16 § Om en tillämpning av 15 § eller 15 a § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt tillstånd- och tillsynsnämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.
Om ovanstående tilldelning innebär nedsättning av årsavgiften till 0 kr, ska istället timavgift enligt 7 §
utgå för den faktiskt nedlagda kontrolltiden vid varje enskilt tillfälle.
17 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar eller foderanläggningar inom samma byggnad
eller område, ska företagaren betala full årsavgift för den anläggning vars kontrolltid är
högst med tillägg av 75 procent av avgiften för övriga anläggningar.
18 § Den årliga avgiften generar en tillsynstid som debiteras innevarande år.
Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel – vad gäller anläggningar som kräver
godkännande - och 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter framgår att årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det år
anläggningen påbörjats.
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För övriga livsmedelsanläggningar ska årsavgiften betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår, om inte nedsättning sker enligt taxans 5 §, med det undantag som framgår av 19 § andra
stycket.
Om anläggningen placeras i annan risk- eller erfarenhetsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid än
tidigare, ska den nya årsavgift som följer av den ändrade klassificeringen betalas från och med
nästföljande år.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten inte
längre är föremål för myndighetens kontroll och har avförts från kontrollmyndighetens register. Enligt
förordning (EG) nr 852/2004, artikel 6 p 2, ska livsmedelsföretagaren underrätta c om verksamheten
förändras eller läggs ner.
19 § Enligt 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska årsavgiften betalas av
livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll. Enligt 4 § förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska årsavgiften betalas av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.
Årsavgiften ska därför betalas av den som äger eller innehar anläggningen vid kalenderårets början.
Vid ägarbyte/överlåtelse som sker senast den 31 januari innevarande år och som meddelas till tillståndoch tillsynsnämnden senast det datumet, ska ingen årsavgift betalas av den ägare som innehade
anläggningen under januari.
Avgift för extra offentlig kontroll
20 § Om bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala
kontrollverksamheten, tas timavgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 7 § och för de faktiska kostnaderna
för provtagning och analys av prover.
Den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden ska debiteras de kostnader som den
extra offentliga kontrollen medför. Kostnaderna får också debiteras företagare som äger eller innehar
produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs.

Verkställighetsfrågor m.m.
21 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att tillstånd- och
tillsynsnämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
22 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas tillståndoch tillsynsnämnden beslut om avgift hos länsstyrelsen.

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
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1 § Denna taxa gäller för tillstånd- och tillsynsnämndens kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen
(2018:396) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet som omfattas av tillstånd- och
tillsynsnämnden tillsyn enligt strålskyddslagen.
3 § Avgift enligt denna taxa ska inte betalas för:
1.

Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och där
verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det klagomålet avser.

2.

Handläggning som sker med anledning av att beslut av tillstånd- och tillsynsnämnden enligt
eller överinstans överklagas, eller för handläggning av vitesansökningar.

4 § Tillstånd- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad
2020.
5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av tillstånd- och tillsynsnämnden.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd
handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
6 § 8 kap 4 § ska den som bedriver verksamhet enligt lagen på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de
upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen.
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Höörs kommun, Tillstånd- och tillsynsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Avgift med anledning av anmälan
8 § Av 10 § Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar
(SSMFS 2012:5) framgår att den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten
ska anmäla verksamheten till tillstånd- och tillsynsnämnden.
9 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas ut enligt
taxebilagan 1.
10 § Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
11 § Avgift för anmälan ska erläggas även om anmälan avslås.
Timavgift
12 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1012 kronor per timme per nedlagd tid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig
tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift) 3 eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
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13 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan
avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Överklagande
14 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att tillstånds- och tillsynsnämndens beslut
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för
tillsyn enligt lagen, och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av tillstånd- och tillsynsnämnden i
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter meddelade med stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla sprängämnesprekursorer
till enskilda personer.
3 § Tillstånd- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober
månad 2020.
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av tillstånd- och tillsynsnämnden.
5 § Betalning av avgift ska ske till tillstånd- och tillsynsnämnden. Betalning ska ske inom tid som
anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Timavgift
6 § Avgift tas ut som en timavgift på 1012 kronor genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden multipliceras med timavgiften. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt
nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas
ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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7 § Eventuella ytterligare kostnader som tillstånd- och tillsynsnämnden har för utförd tillsyn ska
betalas av den avgiftsskyldige enligt 2 §.
Om det finns särskilda skäl får avgift sättas ned eller efterskänkas.
Avgift tas inte ut för handläggning som sker med anledning av att beslut av tillstånd- och
tillsynsnämnden eller en överinstans överklagas, eller för handläggning av vitesansökningar.
Överklagande
8 § Av 17 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att tillstånd- och
tillsynsnämnden beslut får överklagas hos länsstyrelsen.

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt tobak
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425), receptfria läkemedel enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Avgifter
2 § Avgift för prövning och tillsyn tas ut enligt vad som framgår i tabellerna med angivet belopp (fast
avgift i kronor) eller med 1012 kronor för varje timme nedlagd handläggningstid (timavgift).
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller
i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halvtimme
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år
tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med
1,5 gånger ordinarie timavgift.
3 § Tillstånd- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad
2020.
Avgift för serveringstillstånd
4§ Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändringar av verksamheten ska
betala avgift enligt tabell 1.
Tabell. 1 Avgifter avseende ansökan/anmälan
Stadigvarande tillstånd

kr

Nytt tillstånd till allmänheten (Gäller även vid ägarskifte)

7000

Nytt tillstånd till allmänheten och catering

9000
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Ändring av stadigvarande tillstånd
Utökning med uteservering
Ändring av serveringsyta
Utöka serveringstider
Utöka alkoholdrycker

4000
3500
3000
3000

Handläggning av ändring av ägare, mindre än 50 % av de
ansvariga personerna byts ut

3500

Godkännande av lokal för catering vid första anmälningstillfället

995

Godkännande av lokal för catering vid följande
anmälningstillfällen

650

Tillfälligt tillstånd
Tillfällig ändring (utökning av tider, ytor m.m.) för verksamheter
med tillstånd

Timtaxa

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, (tillsyn debiteras med timtaxa i
efterskott)

7000

Provsmakningstillstånd vid arrangemang

timtaxa

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
Vid flera dock max 3 tillfällen, under en 3 månadsperiod
Vid fler än 3 tillfällen under en 3-månadersperiod

2000
3000
6000

Avgifter för kunskapsprov
Examination av sökanden gällande kunskaper i alkohollagen,
kostnad per provtillfälle

1500

Avgift för tillsyn på verksamheter med serveringstillstånd
5 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabell 2.
Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga tillståndshavarens
med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av
alkoholdrycker.
Avgift debiteras enligt tabell för påminnelse om restaurangrapport. Saknas rapport 6 veckor efter
föreskriven tid får verksamheten betala en rörlig tillsynsavgift som motsvarar försäljning> 4 000 000.

Tabell 2. Årlig tillsynsavgift alkohol
Fast del
Fast avgift, stadigvarande tillstånd (med enbart matservering)

Kr
2000
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Fast avgift stadigvarande tillstånd, (normaltid där det förekommer
dans/ underhållning)

3000

Fast del + rörlig avgift baserad på serveringstiden
Fast avgift, stadigvarande tillstånd med öppethållande mellan
klockan 01.00 – 02.00, (där det förekommer dans/ underhållning)

Fast avgift + rörlig avgift =
3000 + 2000

Fast avgift, stadigvarande tillstånd med öppethållande efter klockan
02.00 – 03.00, (där det förekommer dans/ underhållning)

Fast avgift + rörlig avgift =
3000 + 4000

*rörlig avgift beroende på öppettider

*rörlig avgift beroende på öppettider

Rörlig avgift, baserad på
föregående års omsättning av
alkoholdrycker,
Omsättning
Mindre än 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
6 000 001 och över
Avgift för påminnelse om
inlämnanderestaurangrapport
Påminnelse

Kr
Rörlig avgift
stadigvarande tillstånd
1500
2700
3500
5000
6000
7000
10 000

Fast avgift stadigvarande tillstånd
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Första
506

Andra
1012

6 § Tillsynsavgift omfattar kalenderår och baseras på föregående årsförsäljning samt vilken typ av
verksamhet som bedrivs. Den första årliga avgiften betalas året efter beslut om tillstånd. För tillsyn som
sker dessförinnan tas timavgift ut.
Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.
7 § Tillsyn med anledning av att tillståndshavaren bryter mot lagar, villkor, inte uppfyller krav i tillståndet
eller inte rättar sig efter erinran eller varning, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas
timavgift ut.
Avgift för verksamheter som säljer folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och
receptfria läkemedel
8 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och
receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3. För varje
försäljningsanläggning uttas en årlig tillsynsavgift om verksamheten har minst ett produktområde. Vid
försäljning av fler än ett produktområde tillkommer tillsynstid och avgift enligt tabellen nedan.
Tabell 3. Årlig tillsynsavgift beroende på ett eller flera produktområden
Produktområden

Kr
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1 produktområde
2 produktområden
3 produktområden
4 produktområden

2024
3036
4048
5060

9 § Den årliga avgiften generar en tillsynstid som debiteras innevarande år eller vid förskottsbetalning.
Den första årliga avgiften betalas året efter det att verksamheten startat. För tillsyn som sker
dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs.
10 § Tillsyn med anledning av att verksamhetsutövaren inte följer bestämmelser i lagarna eller inte följer
förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
Justering av avgift
11 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får avgift enligt denna taxa justeras.
Betalning av avgift
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Höörs kommun, Tillstånd- och tillsynsnämnden.
Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
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