
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för de kostnader som Forshaga kommun och Munkfors kommun har 
för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter(2018:2088) och bestämmelser 
meddelade med stöd av denna lag.  
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:  

1. Handläggning i samband med prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror.  
2. Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och/eller liknande 

produkter.  
3. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, 

elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och 
liknande. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd överklagas.  

 
4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig försäljning enligt lag om 
tobak och liknande produkter (2018:2088). 
 
5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner. 
 
Timtaxa 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften samma som den senast fastställda timavgiften 
enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Forshaga och Munkfors 
kommuner. Timavgiften var enligt 2017 års index 1048 kr. Taxan får indexuppräknas årligen. 
 
Avgiftsuttag sker  

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 handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av 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. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 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 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift för tillståndsprövning 
8 § Avgift för prövning av tillståndsansökan om stadigvarande försäljning av tobak ska betalas i 
form av en fast avgift motsvarande 8 timmar. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. Avgiften 
för prövning beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med timtaxan. 
 
9 § Avgift för prövning av tillståndsansökan om tillfällig försäljning av tobak ska betalas i form av 
en fast avgift motsvarande 5 timmar. Avgiften debiteras i förväg. Avgiften tas ut även om ansökan 
avslås. Avgiften för prövning beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med 
timtaxan. 
 
Avgift med anledning av anmälan  
10 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare och liknande produkter tas ut med en fast avgift motsvarande 1 
timme. Anmälningsavgiften beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med 
timtaxan. 
 
Avgift för tillsyn  
11 § För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de belopp som anges nedan.  

1. För försäljning av enbart tobak motsvarar den årliga tillsynsavgiften 5 timmar.  
2. För försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

motsvarar den årliga tillsynsavgiften 2 timmar.  
3. För försäljning av både tobak och elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

motsvarar den årliga tillsynsavgiften 6 timmar.  
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.  
 
12 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och kan tas ut i förskott. Om verksamheten 
tillståndsprövats eller anmäls under året tas tillsynsavgift ut endast om verksamheten 
inspekterats under året.  
 
13 § 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 faktiska nedlagda tiden multipliceras med timtaxan. 
 
Nedsättning av avgift 
14 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Forshaga kommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  
 
16 § Vid ansökan om tillstånd ska avgift för prövning betalas innan handläggning av ärendet 
påbörjas. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
17 § Av 9 kap 1 § i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) framgår att nämndens beslut 
om avgift kan överklagas hos förvaltningsrätten. 
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 oktober 2019. Vid anmälningsärenden som kommer in efter denna 
dag tillämpas den nya taxan. För anläggningar som redan erlagt årsavgift sker en 
kostnadsjustering. 

 


