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Taxa för tobak och liknande
produkter, folköl samt
receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för tillsyn och tillståndsprövning i enlighet med lag (SFS
2018:2088) om tobak och liknande produkter, alkohollagen (SFS 2010:1622) samt lag (SFS
2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i Haparanda kommun.
Kommunen får enligt lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-2 §§ ta ut en avgift för
tillståndsprövning och tillsyn enligt 5 kap 3-4 §§ och 7 kap 3-4 §§.
Kommunen har enligt alkohollagen 8 kap 10 § rätt att ta ut en avgift för tillsyn av detaljhandel
eller servering av folköl.
Kommunen får enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 23 § ta ut en avgift för
kontroll av den som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel.
Tillsynsavgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälnings- eller
tillståndspliktig detalj- eller partihandel med tobak och liknande produkter.
Ansökningsavgift för prövning ska betalas av sökande. Ansökningsavgiften återbetalas ej vid
avslag.

Undantag från avgift
Avgift tas inte ut för tillsyn som orsakats av klagomål som visar sig vara obefogade och inte
kräver utredning.
Ingen avgift tas ut för handläggning av överklagan eller handläggning om utdömande av vite.
Avgift tas inte ut för ansökan eller anmälan som återkallas innan handläggning påbörjats.

Betalning av avgift
Avgift för tillsyn faktureras årligen i efterskott.
Verksamheter som inte har bedrivit försäljning under hela året har möjlighet att anhålla om
att få avgiften sänkt med en fjärdedel för varje kvartal då försäljning inte bedrivits. Anhållan
skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avgift för anmälan av försäljning av e-cigaretter eller folköl faktureras efter att anmälan blivit
komplett.
Avgift för tillståndsprövning faktureras när ansökan inkommer. Handläggning av ansökan
påbörjas först då ansökningsavgiften betalats.
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Avgift som inte betalas inom utsatt tid översänds till kommunens inkassobolag och
dröjsmålsränta tillkommer.

Uppräkning av avgift
Samhällsbyggnadsnämnden får årligen räkna upp timavgiften, och därigenom påverkade
avgifter, med den procentsats som SKR sätter fast i prisindex för kommunal verksamhet
(PKV). Gällande avgifter finns att hitta på kommunens hemsida eller via
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Timavgift
Timavgift är 1000kr för år 2022.
Timavgift används för beräkning av fasta avgifter samt vid handläggning av
ändringsanmälan. Timavgift används också vid utredning vid uppkomna brister. Timavgift
debiteras för faktiskt nedlagd tid.
Då timtaxa tillämpas avser avgiften den sammanlagda tid som handläggare använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd, inspektioner, revisioner, provtagning,
kontroller i övrigt, beredning, föredragning och beslut.
För tillsynsbesök och andra tillsynsåtgärder som utförs under helger, vardagar mellan kl.
19:00-07:00 samt helgdagar (julafton, nyårsafton, midsommarafton) tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.

Taxa för tobak och liknande produkter
Taxa för detalj- och partihandel för tobak och liknande produkter baseras på timavgift.
Timavgiften används för att beräkna årlig- och fasta avgifter. Timavgiften används också
löpande på ärenden där ingen fast- eller årlig avgift finns eller om handläggningstiden
överstiger den beräknade.

Fast avgift
Fast avgift tillämpas på följande typer av ärenden;
Ansökan om stadigvarande
detaljhandelstillstånd
Ansökan om stadigvarande detalj- och
partihandelstillstånd
Anmälan om försäljning av e-cigaretter
Tillfälligt tillstånd för detaljhandel (max 2
månader)

6 timmar
6,5 timmar
2 timmar
2 timmar

Prövning som på grund av brister i ansökan eller intilliggande bilagor överstiger beräknat
antal timantal debiteras med löpande timavgift för varje påbörjad halvtimme.
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Årlig avgift
Den som bedriver tillståndspliktig handel med tobak och liknande produkter ska betala en
årlig avgift. I den årliga avgiften ingår inre tillsyn, en yttre tillsyn samt förebyggande tillsyn.
Eventuella kontrollköp och återkoppling av dessa inkluderas också.
Tobaksvaror
Detaljhandel
Detalj- och partihandel
E-handel
E-cigaretter
Detaljhandel

3 timmar
3,5 timmar

1 timmar

Taxa för försäljning och servering av folköl
Tillsyn av försäljning av folköl

1 timme

Taxa för tillsyn av försäljning och/eller servering av folköl är 1 timme. I taxan ingår inre och
yttre tillsyn. Om brister uppmärksammas vid tillsynen debiteras timtaxa för uppföljande
kontroll.

Taxa receptfria läkemedel
Kontroll av handel med receptfria läkemedel

1 timme

Taxa för kontroll av handel med receptfria läkemedel är 1 timme. I avgiften ingår
administrativ kontroll, kontrollbesök samt inrapportering av eventuella brister. För uppföljande
kontroller föranledda av brister i verksamheten debiteras timavgift på faktisk nedlagd tid.
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