
 
Författningssamling  

 

 
 

Fastställd av KF 2019-12-17 § 189 

Indexuppräkning SBN 2020-12-08 § 88, NMY 2021-

12-13 §45, SBN 2022-12-06 § 92 

Utgivare: Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Gäller från: 1 januari 2020 

Antagen: KF 2019-12-17 

Taxa för avgifter för tillsyn av 
försäljning av tobak och receptfria 
läkemedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för tillsyn av: 

- Försäljning av tobak enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

- Försäljning av vissa receptfria läkemedel enligt Lag (2009:730) om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. prövning av godkännande av verksamhet (Tobak) 

2. tillsyn av pågående verksamhet (Tobak & läkemedel) 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut  

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 

kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 

den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.  

 

5 § Bestämmelserna i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (19 b §) och 

lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (23 §) ger kommunen rätt 

att ta ut avgift för prövning och tillsyn av försäljning av tobaksvaror respektive tillsyn 

av försäljning av receptfria läkemedel. Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel 

sker till Läkemedelsverket. 

 

6 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas (betalas) även om 

ansökan avslås. 

Timavgift  

7 § vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1018 kronor per hel timme 

handläggningstid 

 

8 § 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 
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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. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som 

motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, 

PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Övriga ändringar i 

taxan beslutas av kommunfullmäktige. Basmånad för indexuppräkning är oktober 

månad 2014. 

Avgifter 

10 § Följande avgifter gäller för försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel: 

 

Tobak & receptfria läkemedel Avgift 

Tillsyn Timavgift 

Försäljningstillstånd tobak, partihandel + detaljhandel Timavgift 

  

  

  

Avgiftens erläggande m.m. 

11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.  

 


