Författning 4.6.8
Antagen av kommunfullmäktige § 100, 2019

Taxa enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för stadsbyggnadsnämndens kostnader för prövning
och tillsyn enligt lag om tobak och likande produkter (2018:2088).
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan om tillstånd.
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den
kommunala nämnd eller styrelse som är ansvarig för handläggning av den ansökan eller den
tillsyn som medför avgiftsskyldighet.
Timtaxa (timavgift)
4§ Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan (K) 1025 kr per timme nedlagd
handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den faktiska handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)
5 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredrag och beslut.
Timavgift tas ut per timme nedlagd handläggningstid avrundat till närmaste hel- eller halv
timme. Vid komplett ansökan, till vilken samtliga begärda underlag bifogats,
debiteras för nedlagd handläggningstid motsvarande maximalt två (2) timmar.
I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma restillfälle
överstiger en halv (0,5) timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar,
tas avgift ut med en och en halv (1,5) gånger ordinarie timavgift.
6 § Stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som
anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt
för indexuppräkningen är oktober månad 2019 (kommunfullmäktiges beslutsår).
Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste hel femkrona.
Avgift för prövning
7 § Avgift för prövning av ansökning om tillstånd ska betalas i form av timavgift genom att
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa (K)
8 § Avgift för prövning ska erläggas av den sökanden.
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9 § Avgift för prövning erläggas även om ansökan avslås
Avgift för tillsyn i övrigt
10 § Avgift för tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa (K)
Avgiftens erläggande
11 § Betalningen av avgift enligt denna taxa skall ske till Staffanstorps kommun.
Betalningen skall ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Betalas avgiften inte inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på
obetalt belopp.
Verkställighetsfrågor
12 § Enligt 9 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter överklagas beslut enligt denna
lag eller anslutande föreskrifter till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019
Denna taxa ersätter Tillsynsavgifter för öl- och/eller tobaksförsäljning, antagen av
kommunfullmäktige §4/03

