KOMMUNAL TAXA
FÖR HOFORS KOMMUN

Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari 2018, § 5, reviderad den 17
september 2019, § 79, den 10 december, § 137 och den 15 december 2020, §
118
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 1-2 §§ Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter och 23 § Lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för verksamhet enligt Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning av ansökan och anmälan om försäljning av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning
av tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
3. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

5§

Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och
anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter samt detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Timavgift
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120
kronor per timme.
Avgift tas ut
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift), eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
tillsyns/kontrolltid avses med tillsyns/kontrolltid den sammanlagda
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i
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.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar,
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift med anledning av ansökan och anmälan
8§

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas
utefter vad som anges i nedan tabell. Avgiften beräknas genom att
tilldelad handläggningstid, alternativt faktiskt nedlagd
handläggningstid multipliceras med timtaxan.
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som ansökningen avser.
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även
om ansökan avslås.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare

Timmar
8

Avgift
8 960 kr

5

5 600 kr

T

Timavgift

1

1 120 kr

Avgift för tillsyn
9§

För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de
belopp som anges nedan.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
Ärendetyp
Timmar
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
3
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
1
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
1
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften

10 §

Avgift
3 360 kr
1 120 kr

1 120 kr

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med
det kalenderår som verksamheten påbörjas eller, om verksamheten
har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med det år som
nämnden fick kännedom om verksamheten.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

11 §

Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga
tillsynsavgiften.
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Nedsättning av avgift
12 §

Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter
om det finns särskilda skäl.

Avgiftens erläggande m.m.
13 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
14 §

Av 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter och 22 a §
förvaltningslagen framgår att nämndens beslut om avgift får
överklagas hos förvaltningsrätten.

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018 och de senaste ändringarna den 1
januari 2021.

