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TAXA

Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt lag om
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Överkalix kommuns kostnader för handläggning och
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt bestämmelser och förordningar
meddelade med stöd av dessa lagar.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1.

Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd.

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1.

Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver
utredning.

2. Handläggning som föranleds av överklagande av beslut i enlighet med taxan.

Bestämmelser om avgifternas nivå
4 § Vid tillämpning av denna taxa är timagvift den senast fastställda avgiften enligt
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område i Överkalix kommun.
5 § Avgiftssättning sker genom timdebitering eller fast avgift. Vid timdebitering
multipliceras timavgiften med den faktiska nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften med en uppskattad
handläggningstid för den aktuella ärende- eller verksamhetstypen.
Avgift för tillståndsprövning och anmälningsärenden
6 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd ska betalas i form av en avgift
motsvarande 8 timmars handläggningstid. Ändring av tillstånd ska betalas i form av
en avgift motsvarande 4 timmars handläggningstid.
6 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan
som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
7 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
8 § Avgift för anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare ska betalas i form av en avgift motsvarande 1 timmes
handläggningstid.

TAXA
Avgift för regelbunden tillsyn
9 § För regelbunden tillsyn ska betalas en fast årlig tillsynsavgift genom att
handläggningstiden i tabellen nedan multipliceras med timavgiften.

Fast årlig tillsynsavgift
Försäljning av tobak

2 timmar

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

1 timme

Försäljning av elektronisk cigarreter och
påfyllnadsbehållare

1 timme

Försäljning av tobak och vissa receptfria
läkemedel eller

2,5 timme

Försäljning av tobak och elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare
Försäljning av elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa
receptfria läkemedel

2,5 timmar

1,5 timavgifter

10 § Avgiften omfattar kalenderår och skall erläggas från och med det kalenderår
verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift skall därefter erläggas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår.
Avgifterna skall erläggas av den som till kommunen ansökt/anmält försäljning av
någon av följande varuslag: Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
eller till Läkemedelsverket anmält handel med vissa receptfria läkemedel.
11 § Om påvisande av bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den
planerade tillsynsverksamheten, tas avgift ut för den faktiska nedlagda tillsynstiden
och eventuella övriga kostnader.
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas genom beslut av Bygg- och miljönämnden.
Avgiftens erläggande
11 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas inom tid som anges i beslutet om avgift eller
på fakturan. Betalas inte avgift inom angiven tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen erläggas på obetalt belopp.
4 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror, vissa receptfria
läkemedel eller elektroniska ciggaretter och påfyllningsbehållare ska betala en årlig
tillsynsavgift, se tabell 2.

