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Taxa – Antagen av KF 2020-12-10 § 149   

 

 

Bilaga 4 – Taxor för strålskydd, tobak, receptfria läkemedel, alkohol. 
Reviderad 2020-03-27 

 

Prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet    

 

Taxa inom strålskyddslagen (2018:369) kapitel 10 § 4 och 

strålskyddsförordning(2018:506) kapitel 8 § 14. 

 

Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn 

enligt strålskyddslagen (2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av 

strålskyddslagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet.  

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller 

bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 

 

Avgifter 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 

miljönämnden.  

Avgiftsuttag sker  

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),  

2. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift).  

 

Timtaxa  

5 § Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige och vid tillämpningen av den används en 

fastställd timtaxan per hel timme handläggningstid. 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 

med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson 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 halv timme 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 

timme per år tas ingen timavgift ut. Om den sammanlagda handläggningstiden 
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understiger en halv timme 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. 

 

Avgifter med anledning av anmälan  

7 § 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 samt:  

 

Handläggning av anmälan av solarium       2 h 

Om en anmälan omfattar flera verksamheter 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 med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 

avser. 

8 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut för en anmälan som 

återkallats innan handläggningen har påbörjats.  

9 § 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 övrig tillsyn  

10 § Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.  

11 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 

enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  

 

Avgiftens erläggande m.m.  

13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hylte kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m.  

14 § Enligt 10 kap. § 2 strålskyddslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 

hos allmän förvaltningsdomstol.  
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Taxa inom tobakslagens (2018:2088) och lagen (2017:425 och 429) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare  

 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 

tobakslagen  och lagen (2017:425 och 429) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 

näringsverksamhet med tobaksvaror, även e-cigaretter. 

 

Avgifter 

3 § Avgift som skall betalas: Prövningsavgift  

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak,        8 h 

Handläggning av anmälan         2 h 

 

Tillsynsavgift  

Fast årlig tillsynsavgift gällande försäljning av tobak,     4 h 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare     1 h 

 

Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror    timavgift 

  

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 

efterskänka avgiften. 

 

Taxa inom lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 

lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 

receptfria läkemedel. 

 

Avgifter 

Prövningsavgift 

3 § Avgift skall betalas med timavgift för varje utförd tillsynstimme.  

Handläggning av anmälan av försäljning av receptfria läkemedel    2 h  

 

Tillsynsavgift 

Återkommande tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria läkemedel per år 1 h 

Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria läkemedel    timavgift 
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Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 

efterskänka avgiften. 

 

 

Taxa för avgifter för prövning och kontroll av alkohol 

 

Alkohol 

Kommunen har enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) 7 kap 13 § rätt att ta ut avgift för 

tillståndsprövning och för den löpande tillsynen av tillståndshavarna. 

 

Ansökningsavgifter – prövning 

Ansökan 

 

Tillståndstyp Avgift 

 

Nyansökningar och därmed jämförliga tillstånd, 

Permanent, slutna sällskap 

12 h 

8 h 

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten 6h* 

 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 1h* 

 

Ändring 

Ändrat tillstånd; utökad yta stadigvarande                                              1 h 

Ändrat tillstånd; utökad tid stadigvarande                                               1 h 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta provsmakning  0,5 h 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta catering            0,5 h 

 

Anmälan 

Anmälan om försäljning av folköl                                                                             1 h 

Anmälan om ändrade ägare/personer med betydande inflytande i rörelsen              1 h 

Anmälan om ändrat tillstånd; bolagsform (samma ägare)                                         0,5 h 

Anmälan om ändrat tillstånd; namn på serveringsstället                                           0,5 h 

Anmälan om serveringsansvariga                                                                              0 h 
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Anmälan om provsmakning till allmänheten                                                                1 h 

Anmälan om upphörande av verksamhet                                                                      0 h 

Anmälan om servering till slutet sällskap vid catering (offentlig lokal)                       0,5 h 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ personer med betydande inflytande i rörelsen 1 h 

Anmälan om deltagande i utbildning i Ansvarsfull alkoholservering                              0 h 

Avgift för kunskapsprov – allmänheten          1 h ** 

Avgift för kunskapsprov –slutna sällskap       0,5 h ** 

*Avgiften inkluderar tillsynsavgift. 

Ansökan behandlas först när avgiften betalts. 

**Inklusive två omprov vid behov 

 

Til  Tillsynsavgifter 

 

Avgift/år för inre tillsyn. Gäller samtliga 

permanenta Tillstånd 

 

1h 

 

 

Avgift/år för endast försäljning eller 

servering av folköl 

 

1h 

Påminnelse eller krav på komplettering 

av rapportering 

1h 

  

In  Inspektionsavgifter 

 

 

Avgift/år för yttre tillsyn avseende 

permanenta tillstånd för slutna sällskap 

 

Tillsyn i övrigt och försäljning eller 

servering av endast folköl 

1h 

 

 

1 h 

Avgift för övriga permanenta tillstånd 

relateras till omsättningssiffran för alko-

holdrycker enligt följande: 

 

 

Års  Omsättning  

av alkoholdrycker 
           Avgift 

kronor/år 

 

              0 -      25 000 0 kr 

    25 000  -      100.000                               2 h 

   100.000 -      250.000 3 h 

   250.000 -      500.000 4 h 

   500.000 -   1.000.000 5 h 

1.000.000 -   2.000.000 6 h 

2.000.000 -   4.000.000 7 h 

4.000.000 -    8 h 
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Omsättningen av alkoholdrycker skall rapporteras till kommunen 2 ggr per år. Omsättningen 

för perioden januari – juni rapporteras senast 31:e juli och för perioden juli – december senast 

31 januari nästföljande år. Debitering av tillsynsavgift grundar sig på dessa rapporter. Avse-

ende nya tillstånd görs debiteringen med utgångspunkt från beräknad omsättning. 

 

Övrig tillsyn – inre tillsyn, skatter, utredningar m m                 timavgift 

 

 

Underlag för utformning av taxa för uppdragsverksamhet  

 

Inledande bestämmelser 

1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för: 

- Samhällsbyggnadsnämnden tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag. 

- Uthyrning av instrument 

 

Avgifter 

2 § Avgifter tas ut för 

a) Vattenprovtagning eller radonmätning på uppdrag ( ej badvatten)  1 h 

(analyskostnad tillkommer) 

 c) Hyra för instrument   50 kr/mättillfälle eller dygn 

 

Avgifternas erläggande 

3 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när denne tillställs 

Samhällsbyggnadsnämndens resultat av utfört arbete. 

  

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör anmälningar tillämpas 

taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 


