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Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn av försäljning av 
tobak och liknande produkter. 

 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Robertsfors kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

2 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta höja de i denna taxa 

fastställda avgifterna med en procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerade på SKL:s hemsida i oktober månad. 

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019. 

 

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Kommunstyrelsen eller Jävsnämnden. Om det 

finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, kontrollbehovet, 

nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned 

eller efterskänkas. 

 

4 § Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten som 

föranleder avgiften. Avgift för ansökan tas ut även om ansökan avslås. 

Fasta avgifter för tillsyn och prövning 
5 § Fasta avgifter tas ut för handläggning och tillsyn av detaljhandel av tobak och liknande 

produkter. Avgiftens storlek framgår av Tabell 1. 

 

6 § Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och med 

året efter verksamheten anmäls, eller om verksamheten bedrivits utan anmälan, från och 

med året efter det att kommunstyrelsen fick kännedom om verksamheten. 

Timavgift och extra kontroll 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 915 kronor per hel timme handläggningstid. 

 

8 § Utöver den fasta avgiften kan timavgift tas ut för extra kontroll i form av timavgift. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 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, inspektioner och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 

föredragning och beslut.  

 

9 § För inspektioner 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.  

  



10 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogade. 

 

Överklagan 
11 § Beslut om avgift enligt denna taxa kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Övergångsbestämmelser 
12 § Denna taxa träder i kraft 2020-01-01.  

 

Tabell 1. 

Fasta avgifter för prövning och tillsyn av detaljhandel med tobak och liknande produkter. 

 
Ansökan/anmälan Avgift (kr) 

Ansökan om tillstånd till försäljning av tobak och liknade produkter 

 

6000 

Anmälan om försäljning av E-cigaretter 

 

915 

Anmälan om förändringar i verksamheten 

 

1372 

Tillsyn Årlig avgift (kr) 

Detaljhandel med tobak och liknande produkter  

 

2745 

 


