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1 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 
produkter 

1.1 Inledande bestämmelser 
Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt lag om 
tobak och liknande produkter. 

Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2021. 
 

1.2 Avgiftsskyldig 
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig eller 
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobak och liknande produkter. 
 

1.3 Timavgift 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 080 kronor 
per timme kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
1.4 Prövning 
Avgift för handläggning av ansökan om 
tillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter tas avgift ut med 
följande belopp 
 

Avgift för handläggning av anmälan enligt 
5 kap. 15 § lag om tobak och liknande 
produkter tas avgift ut med följande belopp 
 

8 x 1 

 

 

 
1 x h 
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1.5 Avgift för tillsyn i övrigt 
För förbundets tillsyn i övrigt tas avgift  
ut enligt följande 

Årsavgift (tillstånd) 

Årsavgift (anmälan) 

5 x h 

                                        2 x h 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med 
anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor, eller inte åtlyder 
förelägganden eller förbud eller som 
föranleds av extraordinära händelser, ingår 
inte i den fasta årsavgiften. 

timavgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.  Timavgift debiteras i 
efterhand efter utfört tillsynsbesök. 

För handläggning och expediering med delgivningsman debiteras  
fast avgift:                    1 x h 
 
1.6 Nedsättning av avgift 
Om samma verksamhet även är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll 
av vissa receptfria läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt lag 
om tobak och liknande produkter. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts 
då ned till hälften. 

Om det finns särskilda skäl får förbundet med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 

1.7 Avgiftens erläggande 
Avgift för prövning ska erläggas i förskott av sökanden. Avgift tas inte ut 
för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. En 
halv avgift tas ut för en ansökan som återkallas där handläggningen har 
påbörjats. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

1.8 Verkställighetsfrågor m.m. 
Västra Mälardalens myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas 
till Länsstyrelsen. 
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Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. 
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