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Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Söderåsens miljöförbunds kostnader för tillsyn enligt lagen 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

lagen.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter till konsument. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

o Tid för handläggning som föranleds av klagomål där tillsyn visat sig obefogat.

o Tid för handläggning av överklagan

o Tid för handläggning av åtalsanmälan

4 § Beslut om avgift fattas av Söderåsens miljöförbund. 

5 § Inställelsetid/restid är 1 timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt nedlagd tid 

och om resan samordnas med andra besök.  

Avgift för handläggning av anmälan och egenkontrollprogram 

6 § För handläggning av anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter med granskning av 

egenkontrollprogram tas en kostnad ut motsvarande två timmars tillsyn. 

7 § Handläggning och granskning som på grund av brister i anmälan eller egenkontrollprogram 

överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

Årlig tillsynsavgift 

8 § För regelbunden tillsyn över verksamheter med anmäld försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter debiteras en årlig tillsynsavgift motsvarande fyra timmars handläggningstid. 

9 § För regelbunden tillsyn över verksamheter som samtidigt har tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror eller är anmälda för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

eller har försäljning av bådadera, tas avgift ut med en fast årlig avgift motsvarande två 

tilläggstimmar i handläggningstid.  

10 §  Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas 

från och med det år efter att anmälan inkommit. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för 

varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

11 §  Tillsyn som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande 

 timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

Exempel på tillsyn där timavgift tas ut: 

- tillsyn eller handläggning som beror på brister i verksamheten,
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- handläggning och kontroll på grund av befogade klagomål,

- handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt

avviker från den fasta handläggningstiden i taxan.

Timavgift 

12 §  Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade normala tillsynstiden. 

13 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 015 kronor (2022 års prisnivå) per 

timme handläggningstid/tillsynstid. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljöförbundet 

har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med 

parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning, 

efterarbete och kontroller i övrigt. Beredning i övrigt i ärendet samt rapportering till 

läkemedelsverket ingår även i kontrolltiden. Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme. 

Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 

ut. För inspektioner och andra offentliga 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. 

Indexuppräkning 

14 §  Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Söderåsens miljöförbund får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 

timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 

oktober månad året före avgiftsåret. 

Nedsättning av avgift 

15 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift för tillsyn enligt denna taxa 

sättas ned eller efterskänkas.  

Avgiftens erläggande m.m. 

16 §  Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Söderåsens miljöförbund. Betalning skall ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

17 § Söderåsens miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos förvaltningsrätten. 

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 




