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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om
tobak och liknande produkter
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller för Lessebo kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088) och bestämmelser meddelade med stöd av denna
lag eller med anledning av EU:s förordningar inom lagen om tobak och liknande produkters
tillämpningsområde.
2 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
• Tillsyn som orsakas av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
• Tid för handläggning av överklagan.
• Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
3 § Beslut om avgift fattas av myndighetsnämnden.
4 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd och anmälan ska betalas av sökande.
5 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften den senaste fastställda timavgiften för
tillsyn av verksamhet inom miljöbalkens område.
7 § Fast avgift tas ut genom att den handläggningstid som anges i tabell 1 multipliceras med
timavgiften.
8 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses 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.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och annan tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton och helgdagar,
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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Avgifter för prövning av tillstånd och anmälan
9 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd och anmälan tas ut som fast avgift eller
timavgift enligt tabell 1:
Tabell 1.
Fast avgift
Prövning av tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror
Prövning av tillstånd för partihandel med tobaksvaror
Timavgift
Anmälan om ändrade uppgifter som har betydelse för
tillsynen
Avanmälan försäljning av tobaksvaror

handläggningstid
8 timmar
9 timmar
timavgift
timavgift

10 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

Fast årlig tillsynsavgift
11 § För detalj- och partihandel med tobaksvaror betalas fast årlig avgift på en (1) timme.
Denna avgift omfattar återkommande inre tillsyn i form av vandelsprövning.
12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har
meddelats. 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.

Timavgift för övrig tillsyn
13 § Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Nedsättning av avgift
14 § 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.
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
16 § Nämndens beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten.
____________________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019.
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