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Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobak 
och liknande produkter  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) inklusive bestämmelser meddelade med 
stöd av lagen eller enligt tillhörande EU-förordningar. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är 
kontrollmyndighet.  

2 § Avgiftskyldig vid prövning av tillstånd är sökande. Avgift för handläggning av anmälan ska 
betalas av den som lämnar in anmälan. Avgift för tillsyn ska betalas av den som driver försälj-
ningsstället. 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1 Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan om tillstånd,  
se 9-13 §§. 

2 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan, se 14-17 §§. 

3 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn, se 18-23 §§. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1 Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon ut-
redning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll 
inom det område som klagomålet avser.  

2 Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt  
yttranden i överklagade ärenden.  

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden.  
 

Timtaxa (K= timavgift) 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid. Ti-
mavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt § 249/2019 i kommunfullmäktige till 22 
milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften K är 1063 kr år 2022. 

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till de fasta handläggningstider som anges i taxan eller i för-
hållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med 
den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften 
med den fasta handläggningstid som anges för respektive ärende eller verksamhet. 
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8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med hand-
läggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för registre-
ring och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, in-
spektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt före-
dragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. För tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommar 
afton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för handläggning och prövning av ansökan om tillstånd 

9 § För prövning av ansökan enligt 5 kap. 1 § om tillstånd att bedriva detaljhandel eller parti-
handel med tobaksvaror tas en kostnad ut motsvarande åtta timmars handläggningstid (8K).  

10 § För prövning som kräver utökad handläggningstid överstigande åtta timmar, till exempel på 
grund av brister i ansökan eller egenkontrollprogram, debiteras timavgift. 

11 § Verksamhetsutövaren ska betala avgift för prövning för varje försäljningsställe som an-
sökan avser och ska betala avgiften även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs. 

12 § Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. Har 
handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid. 

13 § Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som har påbörjats men av någon anledning inte 
fullföljs, till exempel om begärda handlingar inte kommer in. 
 

Avgift för handläggning av anmälan 

14 § För handläggning av anmälan om förändrade ägarförhållanden eller andra ändringar som 
kan påverka förutsättningar för tillstånd tas timavgift ut.  

15 § Avgift för anmälan ska betalas även om anmälan leder till ett förbud. 

16 § Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. Har 
handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid. 

17 § Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som har påbörjats men av någon anledning inte 
fullföljs, till exempel om begärda handlingar inte kommer in. 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet med tillstånd till försäljning av tobaksvaror 
tas ut med en fast årlig avgift motsvarande fyra timmars handläggningstid (4K).  
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19 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet med anmäld försäljning av elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare tas ut med en fast årlig avgift motsvarande tre timmars hand-
läggningstid (3K). 

20 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet som både har tillstånd till försäljning av 
tobaksvaror och är anmäld för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas 
ut med en fast årlig avgift motsvarande fem timmars handläggningstid (5K).  

21 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med året 
efter beviljat tillstånd eller godkänd anmälan. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte 
ingår i avgift för handläggning av ansökan eller anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

22 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår planerad tillsyn på plats samt tid för kontrollköp 
inklusive för- och efterarbete, restid, upprättande av rapporter, beslut och andra skrivelser samt 
granskning av redovisningar och annat material.  

23 § I den fasta årliga avgiften ingår inte tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutöva-
ren inte rättar sig efter förelägganden och förbud. Det ingår inte heller tillsyn i samband med 
befogade klagomål eller i de fall brister, som kräver uppföljning, konstateras. För sådana åtgär-
der tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
 

Betalning av avgiften 

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och stadsbyggnadsnämnden mot 
faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas avgiften 
inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda beloppet i enlighet med 6 § 
räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid 
lagstadgade avgifter debiteras. 
 

Nedsättning av avgift 

25 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och stadsbyggnadsnämnden, med hänsyn till verk-
samhetens art och omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efter-
skänka avgiften. 
 

Överklagande av avgiftsbeslut 

26 § Av 9 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter framgår att miljö- och stadsbyggnads-
nämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
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____________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. Äldre taxor ska tillämpas i ärenden rörande tillstånd 
och anmälningar som inletts före denna taxas ikraftträdande. 
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