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TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LAG OM 

TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER (SFS 2018:2088) 

INLEDANDE BESTÄMMELSER  

1 §   Denna taxa gäller avgifter för Höganäs kommuns kostnader för prövning 
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter samt föreskrifter 
meddelade med stöd av denna författning. 

Taxan tillämpas av behörig nämnd i enlighet med reglemente beslutat av 
kommunfullmäktige i Höganäs kommun. 

 

AVGIFTSSKYLDIG 

2 §   Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver tillståndspliktig 
detaljhandel med tobaksvaror samt partihandel med tobaksvaror. 

3 §   Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsument. 

 

TIMAVGIFT 

4 §   Taxan är baserad på en timavgift om 980 kr. 

 

AVGIFT för HANDLÄGGNING OCH PRÖVNING AV TILLSTÅND 

5 §   För handläggning av tillståndsansökan för detaljhandel med tobaksvaror 

tas avgift ut, motsvarande åtta timavgifter. Avgiften återbetalas inte om 

ansökan avslås. Avgiften gäller oavsett om det är ett tillfälligt eller ett 

permanent tillstånd. 

6 §   För handläggning av tillståndsansökan för partihandel med tobaksvaror 
tas avgift ut, motsvarande åtta timavgifter. Avgiften återbetalas inte om 
ansökan skulle avslås. Avgiften gäller oavsett om det är ett tillfälligt eller ett 
permanent tillstånd. 

7 §   Timavgift tas ut vid handläggning av anmälan om förändrade 
ägarförhållanden eller andra ändringar som kan påverka förutsättningar för 
tillstånd. 

 

ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT 

8 §   För tillsyn av försäljning av tobaksvaror i detaljhandel debiteras årlig 

avgift, motsvarande två timavgifter. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp 
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för varje påbörjat kalenderår och fram tills det att verksamheten meddelar att 

den har upphört. 

9 §   För tillsyn av försäljning av tobaksvaror i partihandel debiteras årlig avgift, 
motsvarande tre timavgifter. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår och fram tills det att verksamheten meddelar att den 
har upphört. 

10 §   För tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare debiteras första året en avgift motsvarande två timavgifter. 
Följande år debiteras en årsavgift motsvarande en timavgift. Avgiften ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår och fram tills det 
att verksamheten meddelar att den har upphört. 

 

TIMAVGIFTER 
11 §   Återbesök och andra kontrollåtgärder som beror på brister i 
verksamheten ingår inte i årsavgiften. För sådan handläggning tas timavgift för 
faktisk nedlagd tid ut. Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd 
handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje 
tjänsteperson vid nämnden har använt i ärendet. I handläggningstiden inräknas 
även restid. 

12 §   För inspektioner och kontroller som utförs vardagar mellan kl 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar tas avgift ut med 
1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

AVGIFTENS ERLÄGGANDE MED MERA 

13 §   Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av behörig nämnd. Betalning av 
avgift enligt denna taxa ska ske till Höganäs kommun. Betalning ska ske inom 
den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

14 §   Avgift tas inte ut vid obefogade klagomål eller vid handläggning av 
överklaganden. 

 

NEDSÄTTNING AV AVGIFT  

15 §   Om det finns särskilda skäl får behörig nämnd med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, nedlagd handläggningstid, tillsynsbehovet och 
övriga omständigheter sätta ned eller efterge avgiften. 
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INDEXREGLERING AV AVGIFTSNIVÅN 

16 §   Behörig nämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
denna taxa antagna timavgiften och fasta avgiften med en procentsats som 
motsvarar kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. För detta används 
SKL:s prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 

 

VERKSTÄLLIGHETSFRÅGOR 

17 §   Beslut enligt denna taxa kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

18 §   Vid betalning efter den på fakturan angivna förfallodagen debiteras 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Vidare debiteras lagstadgad 
påminnelseavgift samt övriga ersättningar för kostnader som är förenade med 
dröjsmålet. 
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