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Inledande bestämmelser
1§ Avgift enligt denna taxa debiteras för kommunstyrelsens uppgifter
enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730).
2§ Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och
liknande produkter
2. Tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd enligt lagen om
tobak och liknande produkter
3. Tillsyn av anmälningspliktig handel med elektroniska cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare.
4. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.
3§ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnden enligt
tobakslagens bestämmelser överklagas
3. avgift för tillsyn av rökfria miljöer
Avgiftsskyldighet
4§ Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndsskyldig och
anmälningsskyldig detaljhandel enligt lagen om tobak och
liknande produkter eller lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Tillsynsavgifter
5§ Vid beräkning av avgift används timpriset enligt fullmäktigebeslut
om timtaxa för miljö, hälsa och livsmedel.
6§ För handläggning av prövning och anmälan enligt Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och Lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) uttas en
anmälningsavgift motsavarande tabell 1.
7§ Avgift för tillsyn betalas i form av en fast årlig avgift genom att
den handläggningstid som anges för varje verksamhet nedan
(tabell 1) multipliceras med timtaxan.
8§ För inspektion och andra tillsynsåtgärder med anledning av
bristande efterlevnad och som går utöver den normala tillsynen tas
avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan.
9§ Fast årlig avgift omfattar kalenderår och betalas i förskott eller vid
nyanmälan. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört
kontrollbesök.
10§ Betalning av avgift enligt dessa taxor ska ske till Grums kommun
och ske inom den tid som anges i på fakturan.
Nedsättning av avgift
11§ Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen i det enskilda
fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet
och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

Tabell 1
Prövning
Tillstånd för
Tillfälligt tillstånd
för försäljning
Anmälan
Anmälan av

Detaljhandel/partihandel av
tobaksvaror
Försäljning av tobaksvaror

Bolagsändring för tillstånd av
detaljhandel/partihandel med tobak.

Tidsfaktor
8
4

6

Ny delägare, ledamot, eller annan
person med betydande inflytande.

Elektroniska
cigarretter/påfyllnings
behållare

1

Avser både ny anmälan och ägarbyte.

Tillsynsavgift
Avgift för årlig
tillsyn av
försäljningsställe

Övrig tillsyn

Tobak
Elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare

2
1

Läkemedel

1

Av tobak, elektroniska
cigarretter/påfyllningsbehållare och
vissa receptfria läkemedel. Tillämpas
även vid tillfällig försäljning av
tobak

Timdebitering

