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Taxa för tillsyn och kontroll
av detaljhandel av tobak, folköl
och receptfria läkemedel
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Taxa
Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 § 40
Indexjusterad av MBN 2018-11-01 § 29
Ändring i § 2 av KF 2015-12-14, § 60

Taxa för tillsyn och kontroll av detaljhandel av tobak, folköl och
receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnämndens kostnader för tillsyn
enligt 19 § b tobakslagen (1993:581), 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622), 23 §
lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt föreskrifter som
meddelas med stöd av dessa lagar.

2 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa fastställda avgifterna med en procentsats som motsvarar Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnämnden. 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.

5 § Enligt 22 § förvaltningslagen kan avgiftsbeslut överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten).

6 § Fast avgift (årsavgift) för planerad årlig tillsyn vid försäljning av tobaksvaror eller
folköl eller vissa receptfria läkemedel tas ut med 1123 kr per år och
försäljningsställe.
För verksamhetsutövare som har försäljning av tobaksvaror och folköl eller
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel eller folköl och vissa receptfria
läkemedel ska den samlade avgiften vara 1636 kr per år och försäljningsställe.
För verksamhetsutövare som har försäljning av tobaksvaror och folköl och vissa
receptfria läkemedel ska den samlade avgiften vara 2247 kr per år och
försäljningsställe.

7 § Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från
och med det år verksamheten anmäls, eller, om verksamheten bedrivits utan
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anmälan, från och med det år som Miljö- och byggnämnden fick kännedom om
verksamheten.

8 § Utöver årsavgiften kan avgift tas ut för extra kontroll i form av timavgift.
Timavgiften är densamma som gällande taxa för Bjurholm kommuns offentliga
kontroll av livsmedel, för närvarande 933 kr per timme nedlagd handläggningstid.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som använts för administration,
samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, resor samt
beslut.

9 § Kontrollåtgärder som utförs med anledning av klagomål eller som uppföljning av
konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller
förbud, ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder uttas timavgift enligt 8 §.

10 § Timavgift tas inte ut för kontroller som sker med anledning av klagomål som
visar sig vara obefogat, om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt
lagstiftningens krav på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.

11 § Denna taxa träder ikraft 2015-01-01

Avgifter för årlig tillsyn avseende försäljning av varugrupperna
tobak, folköl och receptfria läkemedel

Avgiftsnivå

Verksamhetens omfattning

Årlig avgift

1

Försäljning av en varugrupp

1123 kr

2

Försäljning av två varugrupper

1636 kr

3

Försäljning av samtliga tre varugrupper

2247 kr

Övriga tillsynsavgifter

Timavgift 2018

Avgift för extra kontroll, per handläggningstimme

933 kr/timme
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