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FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa enligt lag om tobak och
liknande produkter, lag om
handel med vissa receptfria
läkemedel och lag om försäljning
av folköl i butik enligt
alkohollagen
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Inledning
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tidaholms kommuns kostnader för
handläggning av ansökan, tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter, handläggning av anmälan och tillsyn över
anmälningspliktig försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622)
och för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. Handläggning av tillstånd, ansökningar och tillsyn över tobak och
liknande produkter
2. Handläggning av anmälan och tillsyn över försäljning av folköl i butik
3. Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
4. Handläggning av föreläggande, förbud och andra åtgärder som vidtas
vid tillsynen
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig obefogat
2. Tid för handläggning av överklagan
4 § Beslut om att fastställa avgift enligt § 1 och 2 fattas av
samhällsbyggnadsnämnden.
5 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
ändra i denna taxa fastställd timtaxa med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring av konsumentprisindex (totalindex) räknat
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen
är oktober månad år 2014.

Avgift för tillsyn
6 § Timavgiften tas ut för varje halv timme nedlagd tid. Avgiftsuttag sker i
förhållande till den tid varje tillsynsbesök tar. Till tiden för den egentliga
tillsynen på plats ska också läggas tid för inläsning av ärendet, kontakter med
parter, samråd med experter och myndigheter, administrativt arbete,
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, föredragning
och beslut.

Ansöknings- och tillsynsavgifter
7§
Försäljningstillstånd
Detaljhandel/partihandel
Ansökan om försäljningstillstånd
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden
Anmälan om förändrat försäljningstillstånd

7200 kr
5600 kr
4400 kr
2000 kr
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Tillsynsavgift
Detaljhandel/partihandel
Folköl
Tobak
Receptfria läkemedel
E-cigaretter och påfyllningsbehållare

1500 kr
6000 kr
1500 kr
1500 kr

Avgifterna:
Debiteras 1 gång per år i förskott och försäljningsställe.

Avgiftens erläggande
8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tidaholms kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut eller på faktura.

Överklagande
9 § Samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgifter enligt denna taxa får
överklagas hos länsstyrelsen.

