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Taxan gäller från och med den 1 juli 2018 
Fastställd av Täby kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX med stöd av Tobakslag (1993:581), § 19 b. 

Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2018-02-21, § 07/18  
Dnr: SRMH 2018-2018-000215.1140 
 

 
Timtaxan för 2018 är 1 250 kr  
Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2019 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen 

 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader 
för prövning och tillsyn i Täby kommun enligt Tobakslagen (1993:581) och de föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen. 
 
2 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna 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 2019. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
 
4 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.  
 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd kontrolltid och andra omständigheter får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas.  
 
5 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut enligt denna taxa kan överklagas 
till förvaltningsrätten.  

 

Avgift för återkommande tillsyn 
6 § Fast avgift för återkommande tillsyn tas ut med 3 125 kr per år och försäljningsställe.  
 
Om ett försäljningsställe även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter är den 
fasta tillsynsavgiften 2 500 kr. 
 
- Folköl utan stadigvarande serveringstillstånd 
- Handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Avgiften för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften 
ska betalas från och med det år som verksamheten anmäldes. Om verksamheten har 
bedrivits utan anmälan ska avgiften betalas från om med det år som Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd fick kännedom om verksamheten. Avgiften ska därefter betalas med 
ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Avgift för extra tillsyn 
7 § Utöver den fasta tillsynsavgiften tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid om extra 
tillsynsinsats krävs för att följa upp anmärkningar som konstaterades vid den ordinarie 
tillsynen, eller för kontroll med anledning av klagomål. 
 
8 § Avgift för extra tillsyn tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig 
vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser. 
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