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Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare inom Lysekils 
kommun 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet 
enligt E-cigarettlagen. 

2 § Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i 
kronor per hel timme handläggningstid. 

3 § 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, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 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. 

4 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar  av  taxan  som  föranleds 
av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut  för  handläggning som 
föranleds av att beslut av nämnd enligt E-cigarettlagen överklagas. 

5 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 

2018-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 
2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning 
är oktober månad föregående år. 

 

Avgiftsskyldig 
6 §  Avgiftsskyldig    är    den    som    bedriver    anmälningspliktig    detaljhandel enligt 

E-cigarettlagen. 

7 § Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) 
uttas motsvarande 2 timme/år. 

För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 § i denna 
taxa. 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter 
utfört tillsynsbesök. 
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Nedsättning av avgift 
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. 

Avgiftens erläggande m.m. 
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i räkning. 

 

Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01. 
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