
 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 

Lag (2018:2088), alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel  

Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (5 kap 3 § 2 st). 

2. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska 

cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (7§ Lag (2018:2088). 

3. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel (23§ lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel). 

4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig handel med eller 

servering av folköl (10 § alkohollag (2010:1622).  

Avgifterna tas ut för att täcka Socialnämndens kostnader för tillsyn och prövning inom 
ovanstående områden. 

Indexjustering 

Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i  

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den  

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal  
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida. 

 

Timavgift 

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1030 kronor. 

Tobaksprodukter 

Prövning 

För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter tas avgift 
ut med 8 755 kronor. Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. 

För ändring av tillstånd tas avgift ut med 5 665 kronor och för ett tillfälligt 

tobakstillstånd (vid t ex marknad eller festival) tas avgift ut med 4 120 kronor.  För 

handläggning av ansökan för försäljning av tobaksprodukter för av innehavare av 
serveringstillstånd tas en avgift 2060 kr. 

Tillsyn 

För planerad tillsyn av försäljning av tobaksprodukter tas årlig avgift ut med 5 665 
kronor. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.  

Om verksamheten tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om 

verksamheten inspekterats under året. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 

ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 



 

 

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare tas avgift ut med 1 545 kronor per år. Avgiften tas ut från och med 

det år anmälningspliktig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i 

början av nästkommande år.  

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut 
med 1 545 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.  

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 

ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Receptfria läkemedel 

För kontroll av verksamheter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel tas 

avgift ut med 1030 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig 
verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 

ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Folköl 

För tillsyn av verksamheter med försäljning eller servering av folköl tas avgift ut med  

1 545 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig verksamhet 
påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 

ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper 

Vid försäljning av en kombination av tobak, elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 1. 

Tabell 1. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel. 

Produktgrupper Årlig avgift  
Tobak + ytterligare produktgrupper 5 665 kr + 515 kr per 

ytterligare produktgrupp 
Flera produktgrupper (ej tobak) 1 545 kr + 515 kr per 

ytterligare produktgrupp 
 

Exempel 

Försäljning av tobak och folköl 

5 665 + 515= 6 180 kronor 

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel 
5 665 + 515 + 515 = 6 695 kronor 



 

 

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 

1 545+ 515 = 2 060 kronor 

Vid försäljning av tobak i samband med alkoholservering tas en årlig tillsynsavgift ut 
med 515 kr. 

 


