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Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och 
tobaksvaror 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730) samt lag om tobak och likande produkter. (2018:2088). 
 
2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor. 
 

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

5 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 

6 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och 
som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid. Avgiften för extra 
tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök. 

 

7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 
vara obefogat 
 

Receptfria läkemedel och folköl 
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) ges kommunen rätt 
att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om 
vissa receptfria läkemedel. 
 
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den 
löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl till konsument. 
 
Avgift för anmälan och tillsyn 
För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes 
handläggningstid.  
 
För återkommande tillsyn av försäljning av folköl och kontroll av försäljning av vissa 
receptfria läkemedel tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid. 
Tillsynsavgiften betalas i efterskott.  
 
 



 Handläggning/tillsynstid 
Anmälan om försäljning av folköl 1 h
Återkommande tillsyn av öl klass II (folköl) Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 

tid
Återkommande tillsyn av receptfria 
läkemedel 

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 
tid

Återkommande tillsyn av öl och receptfria 
läkemedel 

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 
tid

 
 

Tobaksvaror 
Enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ges Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror till 
konsument. 
 
Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn 
 
För handläggning av anmälan och ansökan om tobak tas en fast avgift ut enligt tabellen 
nedan.  
 
För återkommande tillsyn tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid. 
Tillsynsavgiften betalas i efterskott. 
 
 Handläggningstid/tillsynstid 
Ansökan för tillstånd för att sälja tobak 8 h
Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobak 4,5 h
Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

5,5 h

Anmälan om förändrat tillstånd 1,5 h
Återkommande tillsyn av tobak och likande 
produkter 

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd 
tid

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


