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INLEDANDE BESTÄMMELSER
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västerås stads miljö- och konsumentnämnds
kostnader för prövning och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

TIMAVGIFT
2§

Vid tillämpning av denna taxa är handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid (timavgiften) 1 180 kronor.

3§

Avgiftsuttag sker i form av fasta avgifter för prövning av ansökningar
enligt 9-10 §§ samt fasta och rörliga avgifter för tillsyn enligt 4-8 §§.

AVGIFT FÖR TILLSYN
4§

Den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
lagen ska betala en tillsynsavgift enligt nedan:
Försäljning av tobaksvaror

(6 h) 7 080 kr/år

Försäljning av elektroniska
cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare

(1,5 h) 1 770 kr per
år

Försäljning av både
tobaksvaror, elektroniska
cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare

(7 h) 8 260 kr/år
(6 h för tobak + 1 h
för e-cigaretter)

Den årliga avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förväg. Fast årlig
avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
Den som anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare ska betala avgiften från och med det år som anmälan
handläggs.
Den som ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller för
försäljning av både tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare ska betala den årliga avgiften från och med det
kalenderår som följer efter tillståndsprövningen.
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5§

För den tillsyn som utförs samma år som ansökan om tillstånd prövas ska
den som beviljats tillstånd betala avgift för den faktiskt nedlagda
handläggningstiden för tillsynen. Avgiften tas ut enligt vad som anges i 78 §§ och beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden
multipliceras med timavgiften i 2 §.

6§

För tillsyn som utförs för att följa upp konstaterade brister ska den som
innehar tillståndet betala avgift för den faktiskt nedlagda handläggningstiden för tillsynen. Avgiften tas ut enligt vad som anges i 7-8 §§ och
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden
multipliceras med timavgiften i 2 §.

7§

Timavgift enligt 5-6 §§ tas ut för varje halvtimme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden i ett ärende
understiger 30 minuter tas ingen timavgift ut.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, kontrollbesök och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och restid.
Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök.

8§

För tillsynsbesök och andra tillsynsåtgärder som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, på lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

AVGIFT FÖR PRÖVNING
9§

Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel
med tobaksvaror tas ut enligt nedan:
Tillstånd för försäljning eller
partihandel med tobaksvaror

(9 h) 10 620 kr

Ändring av ägar- eller
bolagsförhållanden

(7 h) 8 260 kr

Tillfälligt tillstånd för
försäljning av tobaksprodukter

(7 h) 8 260 kr

Anmälan om förändrat tillstånd

(2 h) 2 360 kr
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10 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden. Avgift för
ansökan tas ut även om ansökan avslås. Avgift för prövning ska betalas
innan handläggning påbörjas.
NEDSÄTTNING AV AVGIFT
11 § Miljö- och konsumentnämnden får sätta ned eller efterskänka avgiften
om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid eller andra omständigheter.
AVGIFTENS ERLÄGGANDE
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västerås stad.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på
faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills
betalning sker.
ÖVERKLAGANDE
13 § Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.
IKRAFTTRÄDANDE
14 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör prövning
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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