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Taxa för bygg- och
miljönämndens verksamhet
enligt Lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter,
och Alkohollagen (2010:1622)
Inledande bestämmelser
1§
Avgift enligt denna lag tas ut för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om tobak och
liknande produkter och alkohollagen.

Avgiftsskyldighet
2§
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig näringsverksamhet med
tobak och liknande produkter eller med folköl.

Avgifter
3§
Ansökningsavgifter
Stadigvarande tillstånd till detaljhandel med tobak

7200 kr

Tillfälligt tillstånd till detaljhandel med tobak

7200 kr

Tillstånd till partihandel med tobak

8100 kr

Anmälningsavgifter
Mindre förändring

900 kr

Ändrade ägar- eller styrelseförhållanden

4500 kr

Mindre bolagsändring

2700 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

900 kr

Försäljning av folköl

900 kr
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Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska erläggas av sökanden. Avgift för prövning
ska erläggas även om ansökan avslås. Ansökningsavgift ska inte tas ut om ansökan återkallas
innan handläggningen har påbörjats.
Handläggningsavgift debiteras i efterhand efter det att anmälan registrerats.

4§
Årlig tillsynsavgift
Detaljhandel eller partihandel med tobak

2700 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

1800 kr

Folköl

1800 kr

Den årliga tillsynsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta årliga avgiften ska
betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

I det fall försäljning sker av flera produktkategorier ovan kan yttre tillsyn samordnas
och avgiften reduceras. Full avgift betalas för den dyraste tillsynsavgiften och övrig
tillsynsavgift reduceras med 50 % per tillkommande produktslag.
5§
Avgift för uppföljande tillsyn eller bristande efterlevnad
Om bristande efterlevnad medför behov av extra eller uppföljande tillsyn utöver den normala
tillsynsverksamheten tas avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt timtaxa. Timavgift
debiteras i efterhand.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman 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 skall betalas med 900 kr för varje hel timme eller 450 kr för varje påbörjad halvtimme
nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift).

6§
Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna
avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som
motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Basår för indexuppräkning är oktober månad 2019.
7§
Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden – med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

_________________
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