Taxa för handläggning av anmälan och tillsyn enligt
Tobakslagen (1993:581)
Denna taxa tillämpas från och med laga kraft 2018-01-01
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för tillsyns- och tillståndsnämndens
verksamhet enligt tobakslagen (1993:581)
2 § Vid tillämplig av denna taxa är kostnadsfaktorn K 830 kr per hel timme
handläggningstid.
3 § Tillsyns- och tillståndsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja kostnadsfaktorn K med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerat på SKL:s hemsida i oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad år 2017.
Avgiftsskyldig
4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
tobaksvaror.
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Osby kommun efter beslut
av tillsyns- och tillståndsnämnden för respektive avgiftspliktig verksamhet.
Betalning skall ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Betalas avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen
erläggas på obetalt belopp.
Utebliven betalning hanteras enligt kommunens policy.
6 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig vara obefogat.
Avgift för tillsyn
7 § Avgift för tillsyn enligt 19b § tobakslagen tas avgift ut av den som bedriver
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Tillsynen enligt tobakslagen debiteras med timavgift för varje halv timme nedlagd
handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid nämnden använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av
ärendet, föredragning, rapportskrivning samt beslut.
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, helgdagsaftnar eller helgdagar, tas avgift ut med
1,5 gånger ordinarie avgift.
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Reglering av avgift
8 § Om det finns särskilda skäl, får tillsyn- och tillståndsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned
eller efterskänka avgiften.
Verkställighetsfrågor
9 § Tillsyn- och tillståndsnämndens beslut om avgift får överklagas hos
länsstyrelsen. I frågor som rör den omedelbara tillsynen sker överklagan till
allmän förvaltningsdomstol.
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