
Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-07-01 

KF § 62, 2019-04-08  

 

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för handläggning och tillsyn 

enligt lag om tobak och liknande 

produkter och lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

 

 

 

 

Taxa för handläggning och tillsyn enligt lag om 

tobak och liknande produkter och lag om handel 

med vissa receptfria läkemedel  
 

 
Avgifter för tillstånd till försäljning av tobak  

 
Försäljningstillstånd      8 000 kr 

Tillfälligt försäljningstillstånd    6 000 kr 

Partihandelstillstånd (tillsvidare eller tidsbegränsat)   10 000 kr 

    

Ändring i befintligt tillstånd     6 000 kr 

 

 

Avgifter för tillsyn av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av handel med 

vissa receptfria läkemedel  

Vid tillämpning av denna taxa  uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme, med det belopp som beslutats 

för Miljöförbundet Blekinge Väst. Kostnadsfaktor K ska motsvara handläggningskostnad per timme. 
 

Avgift tas ut för tillsyn, handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

Avgift tas inte ut för tillsyn som beror på; 

1. klagomål som visat sig obefogat, om verksamheten samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav på egenkontroll inom det 

område som klagomålet avser, eller  

2. handläggning som beror på överklagande av beslut. 

 

Anmälningsavgift för försäljning av elektroniska  

cigaretter och påfyllningsbehållare    2 K 

 

Fast årlig tillsynsavgift     ½ K 
Avgiften avser ett helt kalenderår och ska betalas i förskott vid varje påbörjat kalenderår. Avgiften betalas från och med 

det kalenderår verksamheten påbörjas och med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår verksamheten bedrivs.  

  

Rörlig tillsynsavgift     K kr/timme nedlagd tid 

Tas ut avseende faktiskt nedlagd tid. Avgiften tas ut för inläsning av ärende, kontakt med parter, samråd med experter och 

myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroll i övrigt, beredning i ärendet samt föredragning och 

beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden ska inte räknas 

sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överskrider en halvtimme.  

 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl. 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 

julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 

timavgift.  
 

 


