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Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet 

enligt Lag om tobak och liknande produkter 

Taxan antagen av kommunfullmäktige i beslut 2019-06-17 § 154. 

Gäller från och med 2019-07-01 

Samtliga taxor är baserade på en kostnadsfaktor T motsvarande Bygg- miljönämndens 

handläggningskostnad per timme. Från och med 2019-07-01 och tillsvidare är T 

fastställd till 1025 kronor. Taxan utgör i samtliga fall Ansöknings-, anmälning-, besöks- 

eller timavgifter. 

Allmänna bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Taxan är beslutad med stöd av 5 kap §1 

och 2 i lagen 

2 § Avgiftsskyldig är den som i bedriver: 

-tillståndspliktig detaljhandel med tobaksvaror

-partihandel med tobaksvaror

-anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till

konsument

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för; 

a. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd 

4 § Avgift för handläggning av tillståndsansökan för detaljhandel 

med tobaksvaror. Avgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås.  

Avgiften gäller oaktat om det är ett tillfälligt eller ett permanent tillstånd. 8 T

5 § Avgift för handläggning av tillståndsansökan för partihandel 

 med tobaksvaror är 9 K. Avgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås. 9T 

Avgiften gäller oaktat om det är ett 

tillfälligt eller ett permanent tillstånd. 
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Avgift för handläggning av anmälan 
 

6 §  Avgift för handläggning av anmälan om att tobaksförsäljning övertas 

 av dödsbo eller förvaltare       2T 

 

7 § Avgift för handläggning av anmälan om förändrade ägarförhållanden  

eller andra ändringar som kan påverka förutsättningar för tillstånd 4T 

 

8 §  Avgift för handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare.     2T 

 
9 § Avgift för 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. Timavgift 

 

Avgifter för tillsyn 

 

10 § Avgifter för tillsyn  

 Planerad tillsyn av tillstånds- eller anmälningspliktig näringsverksamhet  2T 

 Uppföljning av brister vid planerad tillsyn Timavgift 

Handläggning och tillsyn på grund av klagomål Timavgift 

 

Övrigt 

 

11 § Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till bygg- och miljönämnden mot räkning. 

Debitering sker efter handläggning av anmälan/tillstånd alternativt tillsynsbesöket. 

 

12 § Betalas inte avgiften inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta från räkningens 

förfallodag enligt kommunens bestämmande. 

 

13 § Om särskilda skäl föreligger får bygg- och miljönämnden medge nedsättning av 

avgiften enligt denna taxa. 

 

14 § Denna taxa gäller från och med 2019-07-01. 

 

 


