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Inledande bestämmelser 
 
1§    
Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens uppgifter 
enligt Tobakslagen (SFS 193:581) och Lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (SFS 2000:730).  
 
2§    
Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. handläggning av anmälan enligt 12 § Tobakslagen 
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

 
3§    
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat 
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnden enligt 

tobakslagens bestämmelser överklagas 
 
4§ 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
förändra i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret.  
 

Avgiftsskyldig 
5§  
Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningsskyldig detaljhandel enligt 
tobakslagen eller lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 

Tillsynsavgifter 
6§ 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 750 kr per hel timme 
handläggningstid (2011 års timavgift) 
 
7§  
För handläggning av anmälan enligt tobakslagen uttas en anmälningsavgift 
motsvarande 2 timmars handläggningstid. 
 
8§ 
Avgift för tillsyn betalas i form av en fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för varje verksamhet nedan multipliceras med 
timtaxan.  
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För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift 
motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning av tobaksvaror.  
För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift 
motsvarande 1 timmes handläggningstid vid försäljning av receptfria 
läkemedel.  
 
9§ 
För inspektion och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande 
efterlevnad och som går utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd 
kontrolltid enligt timtaxan.  
 
10§  
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och betalas i förskott eller vid nyanmälan. 
Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök.  
 

Nedsättning av avgift 
11§  
Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda 
fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 
omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.  
 
12§  betalning av avgift enligt dessa taxor ska ske till Vara kommun och ske 
inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkningen.  

 


