
Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter som Miljö- och byggnämnden bedriver i Ulricehamns kommun. 

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 
 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av 
tobak och liknande produkter inom Ulricehamns kommun. 
 
Avgift för ansökan om försäljningstillstånd 
3 § Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften baseras på beslutad timtaxa för 
aktuellt år multiplicerat med antal timmar enligt nedanstående. 

 
Typ av tillstånd Timmar 
 
Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel  
 

 
7,5 

Stadigvarande försäljningstillstånd partihandel 7,5 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre dagar) 3,5 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av nya ägare i 
HB och AB 

3,5  

  
  

Avgift för tillsyn 
4 § Avgift tas ut med 1026 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver 
tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av tobak och liknande produkter. 

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

 
Avgiftens erläggande 
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. 

 
Betalning av avgift för prövning av försäljningstillstånd enligt denna taxa ska erläggas innan 
prövningen påbörjas. 

 
Betalning av avgift för tillsyn ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 
 
_________________________ 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 
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