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Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för samhällsbyggnadsnämndens kostnader för tillsyn, 
prövning och offentlig kontroll inom områdena; 

● Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning,
användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men
som inte innehåller tobak. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

● Folköl. Alkohollag (2010:1622).

● Handel med vissa receptfria läkemedel. Lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
● Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälningar och

ansökningar.
● handläggning och andra åtgärder vid tillsyn

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
● tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
● handläggning som föranleds av överklagande av beslut

4 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 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 
året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018. 

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

5 a § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
nämnd eller det kommunala bolag som har att tillämpa taxan. 

Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1042 kronor per timme 
tillsynstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Kontrolltiden avrundas till närmaste 
halvtimme. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses med tillsynstid den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för: 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en 
halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

För inspektioner och mätningar 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. 
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Avgift för ansökan, tillstånd 
7 § Avgift för handläggning av ansökningar om försäljning av tobak ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan.  
 
Avgift med anledning av ansökan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan 
avser. Avgift för handläggning av ansökan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 
9 § Avgift tas inte ut om ansökan återkallas innan handläggning påbörjats.  
 
10 § Utöver avgift med anledning av handläggning av ansökan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd ansökan avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 
 
Avgift för anmälan 
11 § Avgift för handläggning av anmälningar om försäljning av tobak, folköl, elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare ska betalas i form av fast avgift genom att den 
handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan.  
 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 
12 § Avgift tas inte ut om anmälan återkallas innan handläggning påbörjats.  
 
13 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 
 
Avgift för normal tillsyn 
14 § För normal tillsyn ska en avgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar för anläggningen. Se taxebilaga 1.  
 
Verksamheter som omfattas av tillsyn ska betala tillsynsavgift efter utförd tillsyn.  
 
15 § Om en tillämpning av 10, 13 §§ skulle medföra att tillsynstiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska tillsynsbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas tillsynstid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens tillsynsbehov. 
 
 
Avgift för extra tillsyn 
16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala 
tillsynsverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid enligt timtaxan och för de faktiska 
kostnaderna. 
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Nedsättning av avgift  
17 § Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta om att sätta ned 
eller efterskänka avgiften enligt denna taxa. 
 
Betalning av avgiften 
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Flens kommun. Betalning ska ske inom 
den tid som anges i beslut eller i faktura. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
19 § samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift enligt taxan får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 2019-07-01 och tillämpas på ärenden som kommer in efter 
denna dag.  
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Taxebilaga 1. Ansökan, anmälan och tillsyn av detaljhandel med försäljning av folköl, 
tobak och liknande produkter, samt handel med vissa receptfria läkemedel  
 
 

ANSÖKAN AVGIFT (timmar) 

Tillstånd för försäljning av tobak 9 

Utökning av tillstånd, t.ex. ny tobaksvara 2 

Tillfälligt försäljningstillstånd för tobak 5 

ANMÄLAN  

Tobak:  
Bolagsändring fullständig prövning 

- Ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare, 
ledamot eller annan person med betydande inflytande. 
Ändring innehållande penningtransaktioner. 

6 

Tobak:  
Mindre bolagsändring 

- Överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare. 
Ingen penningtransaktion.  

4,5 

Anmälan försäljning av elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare  

2 

Anmälan försäljning av folköl  2 

ÅRLIG TILLSYN 
 
Avgift för årlig tillsyn av försäljningsställe 

 

Tobak  2,5 

Elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  2,5 

Folköl  2,5 

Läkemedel  3 

Tobak och folköl  3 

Tobak och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  3 

Tobak och läkemedel  3,5 

Folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  3 

Folköl och läkemedel  3,5 
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Tobak, folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare 3,5 

Tobak, folköl och läkemedel  4 

Tobak, folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och 
läkemedel 

4,5 

ÖVRIG TILLSYN  

Övrig tillsyn av tobak, folköl, elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel 

Timavgift 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


