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Inledande bestämmelser  

1 § Avgift enligt denna taxa gäller för tillsyn över försäljning av folköl enligt 

alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(SFS 2009:730), lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) och lag 

om tobaksfria nikotinprodukter. 

 

Avgiftsskyldig  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning med anledning av anmälan av försäljning av receptfria 

läkemedel, försäljning av folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

och/eller försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

2. Handläggning med anledning av ansökan av försäljning av tobaksvaror i 

detaljhandel samt partihandel. 

3. Tillsyn i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver 

utredning 

2. handläggning som beror på överklagat beslut.  

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

miljö- och byggnämnden. 

 

Timavgift  

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 

timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område. 

6 § Med kontrolltid eller handläggningstid avses den sammanlagda tid varje 

tjänsteman vid nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 

föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda kontrolltiden 

understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För kontroll och 

inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 

helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd 

7 § Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror (detaljhandel samt partihandel) tas ut med en fast avgift 

motsvarande en timavgift på 8 timmar. 
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Avgift för anmälan om receptfria läkemedel, försäljning av 

folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter eller 

försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare  

8 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av receptfria 

läkemedel utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov 

av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 

handläggningstid.  

9 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av folköl utgår 

en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov av tillsyn på 

plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid.   

10 § För handläggning av anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid. Vid behov av tillsyn 

på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 

handläggningstid. 

11 § För handläggning av anmälan för försäljning av elektroniska cigaretter eller 

påfyllningsbehållare utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  

Vid behov av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för 

nedlagd handläggningstid.   

 

Avgift för tillsyn  

11 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, 

försäljning av folköl, försäljning av tobak, försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter, och/eller försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare utgår med timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.    

 

Betalning av avgiften  

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. 

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

-------------------------------- 

Denna taxa börjar gälla den 1 juni 2022. 


