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Taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt tobakslagen 
 

Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

• Fast avgift för prövning av tillståndsansökan, se 7§ 
• Fast avgift för hantering av anmälan, se 8§ 
• Fast årlig tillsynsavgift, se 9§ 
• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för tillsyn som inte 

omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 10§ 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt, 
föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande verksamhet 
som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
• Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda 
ärenden fattas av kommunstyrelsen. 

6 §  
Timtaxan är 1050 kronor 
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 Kommunstyrelsen får för varje kalenderår besluta att justera timtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbsida i oktober 
månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober 2020. 

Avgift för prövning 

7 § 
Fast avgift ska betalas för prövning enligt bilaga 1. 

Avgift för prövning ska betalas: 

• för varje anläggning som ansökan avser, 
• av den som söker tillstånd, 
• även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. 

 

Avgift för tillsyn 

8 § Anmälan 
Fast avgift ska betalas för handläggning av anmälan enligt bilaga 1. 

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas: 

• för varje anläggning som anmälan avser, 
• av den som lämnar anmälan. 

 
9 § Fast årlig tillsynsavgift 
Fast avgift ska betalas för den tillsyn som kommunen bedriver enligt bilaga 
1. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller att 
anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat 
med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

• Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, 
granskning av rapporter och andra redovisningar. 
 

10 § Avgift för övrig tillsyn 
För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 
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 I den fasta avgiften ingår inte: 

• Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

• Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten 
eller handläggning av klagomål 

Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. 

Verkställighetsfrågor mm 

11 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

12 § 
Denna taxa träder i kraft 1 oktober 2019. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärende som kommer in efter detta datum. 

 

Bilaga 1: Fasta avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 
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 Fasta avgifter för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter 
 

 

Kategori Avgift 
Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak 

10 tim * timtaxan 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för 
att sälja tobak 

9 tim * timtaxan 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

8 tim * timtaxan 

Anmälan om förändrat tillstånd 2 tim * timtaxan 
Årlig tillsynsavgift 6 tim * timtaxan 

 

Antagen i kommunfullmäktige 2019-09-19 § 113 

 

 


