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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak
och liknande produkter (Lag 2018:2088)

Inledande bestämmelser om bland annat timtaxa, och för vad miljö tar ut avgift
1§

Denna taxa gäller avgifter för Båstads kommuns myndighetsnämnds kostnader för
prövning och tillsyn enligt lag (2018-2088) om tobak och liknande produkter, och enligt
de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 5
kap. 1 och 2 §§ i lagen.

2§

Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2022 timtaxan 998 kronor per hel timme
handläggningstid.

3§

Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta att justera timtaxan med
den procentsatsen för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017. Det
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämna krontal.

4§

Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för:
‐
prövning av ansökan om tillstånd, se 7 §
‐
handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan, se 8-10 §§, och
‐
handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 11-13 §§.

5§

Myndighetsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
‐
handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på
egenkontroll inom det område som klagomålet avser,
‐
handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt
yttranden i överklagade ärenden, eller
‐
handläggning av åtalsanmälningar.

Avgift för prövning
6 § För prövning av ansökan enligt 5 kap. 1 § tobakslagen (2018-2088) om tillstånd för
försäljning av tobaksvaror tas en kostnad ut motsvarande åtta timmars tillsyn, vilket för år
2022 motsvarar 7984 kr. Prövning som på grund av brister i ansökan eller
egenkontrollprogram överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilken
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan.
Verksamhetsutövaren ska betala avgift för prövning för varje försäljningsställe som
ansökan avser, och ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller avvisas.

Avgift för hantering av anmälan
7§

För handläggning av anmälan enligt 5 kap. 8 § tobakslagen (2018-2088) om att
tobaksförsäljning övertas av dödsbo eller förvaltare tas en kostnad ut motsvarande två
timmars tillsyn, vilket för år 2022 motsvarar 1996 kr.

8§

För handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare tas en kostnad ut motsvarande två timmars tillsyn, vilket för år 2022
motsvarar 1996 kr.

9§

Handläggning och granskning som på grund av brister i anmälan eller egenkontrollprogram
överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilken beräknas genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Fast årlig tillsynsavgift
10 § För regelbunden tillsyn över verksamheter med tillstånd för försäljning av tobaksvaror
eller med anmäld försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare debiteras
en årlig tillsynsavgift motsvarande 3 timmars tillsyn från och med året efter beviljat
tillstånd eller godkänd anmälan, vilket för år 2022 motsvarar 2994 kr.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår:
‐ den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn på plats,
‐ tid som använts för kontrollköp,
‐ förberedelser inför tillsynen eller kontrollköp,
‐ restid i samband med tillsynsbesök eller kontrollköp,
‐ upprättande av protokoll, beslut och andra skrivelser, samt
‐ granskning av rapporter och andra redovisningar.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte:
‐ tillsynsinsatser som beror på brister i verksamheten,
‐ handläggning och tillsyn på grund av klagomål,
‐ handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt
avviker från den fasta handläggningstiden i taxan.
11 § I de ärenden där nämnden tar ut timavgift tar vi betalt för all nedlagd tid som gått åt för:
‐ inläsning av ärendet,
‐ kontakter med parter,
‐ samråd med andra myndigheter,
‐ inspektioner och kontroller,
‐ restid,
‐ beredning i övrigt av ärendet, samt
‐ föredragning och beslut i ärendet.
Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje påbörjad halvtimme.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut.
Myndighetsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de kontroller som
utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, eller som utförs under lördagar,
söndagar eller helgdagar.

Avgift för tillsyn i övrigt
12 § För övrig tillsyn gäller att myndighetsnämnden kan ta ut timavgift för nämndens
handläggning enligt tobakslagen (2018-2088), enligt föreskrifter som beslutats med stöd
av lagen eller enligt EU:s förordningar inom tobakslagens tillämpningsområde, om
verksamhetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig
tillsynsavgift. Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden
multipliceras med timtaxan.

Vem ska betala avgift
13 § Avgift för prövning av tillstånd ska betalas av den sökande.
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som lämnar in anmälan.
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver försäljningsstället den första
januari innevarande år.
Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver försäljningsstället.
14 § Verksamhetsutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Båstads kommun.
Betalning ska ske inom den tid som myndighetsnämnden anger i beslut om avgift eller i
fakturan.
Betalas avgiften inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda
beloppet i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning skickas krav
enligt kommunens policy varvid lagstadgade avgifter debiteras.
Tillsynsinsatser som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande
timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan.
10 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det kalenderår då verksamheten påbörjats om inget annat anges. Avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Nedsättning av avgift och överklaganderätt
15 § Om det finns särskilda skäl får myndighetsnämnden, med hänsyn till verksamhetens
omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften.
16 § Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos
Förvaltningsrätten i Malmö.
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Båstads kommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

