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Fastställd av kommunfullmäktige i Sorsele kommun 2022-11-07, § 124 
 

 

 
Taxa för prövning och tillsyn enligt: 

 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

 
 
 
 

Sorsele kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxan gäller från 2023-01-01 
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Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Sorsele kommuns samhällsbyggnadsnämnds kostnader för 
prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt för kontroll enligt lagen (2009:730) 
om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. 
 
Taxan gäller från och med den 2023-01-01. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
3 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 
 
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid eller andra omständigheter får samhällsbyggnadsnämnden 
besluta att avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänks i enskilda fall. 
 
5 § Samhällsbyggnadsnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften, handläggningskostnaden per hel timme 
handläggningstid, 995 kr. 
 
7 § Inför varje kalenderår (avgiftsår) ska de i denna taxa antagna fasta avgifter och timavgifter 
höjas med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2021. 
 
8 § Avgiftsuttag enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter sker i form av 
fasta avgifter för prövning av ansökningar 14 och 16 §§ och timavgift enligt 9 – 11 §§ för 
tillsyn i övrigt. Avgiftsuttag sker i form av timavgifter för kontroll enligt lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel. Avgiftsuttag enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter sker i form av fasta avgifter för anmälan 16 § av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och timavgift enligt 9 – 11 §§ för 
tillsyn i övrigt. 
 
9 § Den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter, och/eller lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel och/eller lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, ska betala en 
tillsynsavgift som beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timavgiften. 
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10 § Timavgift enligt 9 § tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden i ett ärende understiger en hel timme tas ingen timavgift ut.  
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
kontrollbesök och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. 
 
11 § För tillsynsbesök och andra tillsynsåtgärder som av nöd påkallats och utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, på lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
12 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat 
och inte kräver utredning, eller för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt 
lagen överklagas. 
 
13 § Beslut om avgift fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Avgift för ansökan om tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter 
 
14 § Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror 
tas ut enligt nedan:  
Ansökan om tillstånd att sälja tobak (detaljhandel) 6 T 
Ansökan om tillstånd att sälja tobak (partihandel) 6 T 
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak 3 T 
 
Bokstaven ”T” representerar timme, den för varje ärende redovisade timtiden multipliceras med 
den beslutade timavgiften vid tidpunkt för handläggningen av ärendet. 
 
15 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden. Avgift för ansökan tas ut även 
om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggningen 
påbörjats. 
 
 
Avgift för anmälan av anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter, 
påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter och lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
16 § Fast avgift för anmälan om att bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter, 
påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter enligt: 
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter  1 T 
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 1 T 
 
Bokstaven ”T” representerar timme, den för varje ärende redovisade timtiden multipliceras med 
den beslutade timavgiften vid tidpunkt för handläggningen av ärendet. 
 


