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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter (SFS 2018:2088) 
 
Inledande bestämmelser  
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad- Österlenregionens miljöförbunds kostnader för  

prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. 
 

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. 
 

4 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  
1. prövning av ansökan om tillstånd  
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan 
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

 
5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:  

1. handläggning av klagomål som visar sig vara obefogade  
2. handläggning av överklagan eller åtal 
3. uppgifter som faller inom förbundets serviceskyldighet 
 

6 § Beslut om avgift fattas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 

7 § Inställelsetid/restid är en timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt           
nerlagd tid och om resan samordnas med annan tillsyn. 

 
Avgift för handläggning och prövning om tillstånd 
 
8 § För prövning av ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror tas en avgift 

ut motsvarande åtta timmars tillsyn. Prövning som på grund av brister i ansökan 
eller egenkontroll överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilket 
beräknas genom att den faktiskt nerlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Avgiften gäller oaktat 
om det är ett tillfälligt eller permanent tillstånd. 
 

9 § För prövning av ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror tas en avgift 
ut motsvarande åtta timmars tillsyn. Prövning som på grund av brister i ansökan 
eller egenkontroll överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilket 

  

  
2019-04-08            

Dnr ADM.2019.3681 
 

   



2(4) 
 
 
 

 

beräknas genom att den faktiskt nerlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Avgiften gäller oaktat 
om det är ett tillfälligt eller permanent tillstånd. 

 
Avgift för hantering av anmälan om förändring 
 
10 § För handläggning av anmälan om förändringar i verksamheter med 

tobaksförsäljning tas timavgift ut för faktiskt nerlagd handläggningstid i ärendet. 
 
Timtaxa 
 
11 § Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade tillsynstiden. 

 
12 § Timkostnad debiteras per påbörjad halvtimme nerlagd handläggningstid. 

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 
Årlig tillsynsavgift 
 
13 § För regelbunden tillsyn av försäljning av tobaksvaror (detaljhandel samt 

partihandel) debiteras en årlig avgift motsvarande tre timmars tillsyn.  Tillsynsavgift 
debiteras året efter att tillstånd beviljats. 
 

 För regelbunden tillsyn över verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare debiteras en avgift motsvarande två timmars tillsyn. 
Tillsynsavgift debiteras samma år som anmälan inkommer.  
 

 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 
− Den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn  
− Tid som använts för kontrollköp 
− Förberedelser inför tillsyn eller kontrollköp 
− Restid i samband med årlig tillsyn eller kontrollköp 
− Upprättande av protokoll, beslut eller andra skrivelser 
− Granskning av rapporter och andra redovisningar 

 
 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

- Tillsyn som beror på brister i verksamheten 
- Handläggning och tillsyn på grund av klagomål 
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen 

väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
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 Avgifter skall erläggas av den som till kommunen ansökt/anmält försäljning av 
något av följande varuslag: tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare eller till Läkemedelsverket anmält handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 

 Tobak med olika varuslag Timmar 
 Tobak 3,0 
 2 varuslag (t ex tobak + e-cig) 4,0 
 3 varuslag (t ex tobak + e-cig + folköl) 5,0 
 4 varuslag (tobak + e-cig + folköl + läkemedel) 6,0 
   
 E-cigaretter med olika varuslag (ej tobak) Timmar 
 E-cigaretter 2,0 
 2 varuslag (t ex e-cig + folköl) 3,0 
 3 varuslag (e-cig + folköl + läkemedel) 4,0 
 
14 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten har upphört. 
 

15 § Tillsyn i samband med befogade klagomål eller vid uppföljning av konstaterade 
brister ingår inte i den fasta avgiften. Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av 
att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden och förbud ingår inte 
heller. För sådana åtgärder tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
Timavgift tas ut för extra kontroll som inte ryms inom den planerade normala 
tillsynstiden. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört arbete. 

 
Nedsättning av avgift 
 
16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Kostnadsfaktorn 
 
17 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex 
(LÖItk totalindex) räknat fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad 
för indexuppräkning är juni månad 2009. 

 
Avgiftens erläggande  
 
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ystad- Österlenregionens 

miljöförbund mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift 
eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas påminnelse 
varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras. 
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Verkställighetsfrågor m.m. 
 
19 § Ystad- Österlenregionens Miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos 

förvaltningsrätten. 
 

20 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i taxan för 
att korrigera fel, eller förbättra läsbarheten. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019 och ersätter tidigare beslutad taxa om tillsyn enligt 
tobakslagen samt taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 

 


