Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
enligt Tobakslagen (1993:581), Alkohollagen
(2010:1622) och Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel(2009:730)
Inledande bestämmelser
1§
Avgift enligt denna taxa tas ut för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt
tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldighet
2§
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
tobaksvaror, folköl och/eller handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgifter
3§
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 780 kronor per hel timme
handläggningstid.
Anmälan
4§
För handläggning av anmälan enligt 12 c § tobakslagen eller 5 kap 5 §
alkohollagen tas avgift ut med följande belopp:
Handläggning av anmälan om försäljning av tobak

1 timme

Handläggning av anmälan om försäljning av folköl

1 timme

Handläggningsavgift debiteras efter det att anmälan registrerats.
Tillsyn
5§
Avgift för tillsyn betalas i form av en fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för varje verksamhet nedan multipliceras med tim
taxan.
Försäljningsställe med tobaksvaror

2 timmar

Försäljningsställe med folköl

2 timmar

Försäljningsställe med vissa receptfria läkemedel

2 timmar
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Den fasta årliga avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan
avgift ska betalas från och med det år försäljning av tobak eller folköl har
anmälts.
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs.
I det fall försäljning sker av två produktkategorier reduceras kontrollavgiften
med en kontrolltimme. I det fall försäljning sker av tre produktkategorier
reduceras kontrollavgiften med två kontrolltimmar.
Inbetald avgift återbetalas ej även om verksamheten upphör innan årets slut

Avgift för extra kontroll
6§
Om påvisandet av bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas timavgift ut för nedlagd kontrolltid enligt
kommunens timtaxa. Avgiften tas ut efter utfört kontrollbesök. Timavgift tas ut
för varje påbörjad halvtimme av totalt nedlagd handläggningstid.

Nedsättning av avgift
7§
Om det finns särskilda skäl, får miljö- och hälsoskyddsnämnden – med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned
eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande
8§
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden för
Forshaga och Munkfors. Betalningen ska ske inom tid som anges i beslut om avgift
eller i räkning.
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