Taxa för prövning och tillsyn enligt
ny lag om tobak och liknande
produkter

Dokumentnamn
Taxa för prövning och tillsyn
enligt ny lag om tobak och
liknande produkter
Dokumentansvarig/processägare
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp
Taxa

Fastställd/Upprättad
2019-06-17, § 110

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Version
1

Senast reviderad
SBN 2020-11-03, § 199

Giltig till

2021-01-01

Taxa för prövning och tillsyn enligt ny lag om tobak och liknande
produkter
Enligt 8 kap 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader
för kontroll enligt denna lag.
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror
2. Handläggning av anmälan elektroniska cigaretter och/ eller påfyllningsbehållare
3. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare
För inspektioner 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
2 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de
i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019
Nedsättning av avgift
3 § Om det finns särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet –
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter –
sätta ned eller efterskänka avgiften
Betalning av avgift
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. I ärenden om
tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas.
Tobaksprodukter
Prövning
5 § För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter tas
avgift ut med 8110 kronor. Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan
avslås.
6 § För ändring av tillstånd tas avgift ut med 5 730 kronor och för ett tillfälligt
tobakstillstånd (vid t ex marknad eller festival) tas avgift ut med 4780 kronor.
Tillsyn
7 § För planerad tillsyn av försäljning av tobaksprodukter tas årlig avgift ut med 5 730
kronor. Årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten
startas. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedriv
8 § Uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie
tillsyn eller vid befogade klagomål ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder
tas timavgift ut på 955 kr per timme. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme
nedlagd handläggningstid.
Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare
9 § Handläggning av anmälan elektroniska cigaretter och/ eller påfyllningsbehållare tas
avgift ut med 1910 kronor.

10 § För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare tas årlig tillsynsavgift ut med 1910 kronor per år. Årsavgiften
omfattar kalenderår och skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att
anmälan gjorts. Avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedriv
11 § För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift
ut med 955 kronor. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd
handläggningstid.
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