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Bakgrund 
Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen 
träder i kraft 1 juli 2019 och ersätter tobakslagen (1993:581) och lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare (2017:425). 

Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning för både detalj-
och partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet. 

För att kommunen ska kunna ta ut avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn 
av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste Arvidsjaurs kommuns 
befintliga taxa för tillsyn inom tobakslagen, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel uppdateras i enlighet med den nya lagen. 

Tidigare beslut om taxor inom alkohollagens, tobakslagens och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel har varit separata, bl.a. eftersom tillsynen och prövningen inom alkohollagens 
område tidigare var inom socialnämndens ansvarsområde. Eftersom många företag kan ha s.k. 
kombinationsförsäljning av varuslag (tobak, folköl och receptfria läkemedel) underlättar det om 
taxan är gemensam. 

De avgifter som finns för tillsyn och prövning inom alkohollagens områden ligger kvar på samma 
nivå som idag, dvs med en timavgift på 1 090 kr efter den indexuppräkning som miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden beslutade om 2018-11-21 § 78. 

Syftet med lag ändringen 
Lagstiftarens intentioner är att tobaksbruket i landet ska minska och tillgängligheten ska begränsas. 
Tillståndsplikten är en del av begränsningen och det innebär en större granskning av 
tobakshandeln. Tillsynen av tobaksförsäljningen kommer att utökas med en inre tillsyn, i och med 
tillståndskravet. Med inre tillsyn avses gyanskning av ekonomi och att näringsidkaren betalar 
skatter och avgifter som den ska. 
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Lagrum 

Enligt 8 kap 1-2 §§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för prövning och kontroll. 
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en 
kommunal nämnds kostnader för prövning och kontroll. 
Enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får en kommun för sin 
kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Arvidsjaurs kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen (1994:1738), lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt lagen 
om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. Prövning av ansökningar/ägarbyten om försäljningstillstånd för tobaksvaror 
2. Prövning av ansökningar/ägarbyten om serveringstillstånd 
3. Tillsyn över verksamheter med försäljningstillstånd för tobaksvaror 
4. Tillsyn över verksamheter med tillstånd för alkoholservering 
5. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
6. Tillsyn av vissa receptfria läkemedel 
7. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl 
8. Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
9. Handläggning av anmälan om försäljning av öl 
10. Förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport 
11. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen 
12. Provsmakningstillstånd alkohol 

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

4 § Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i 
denna taxa fastställda timavgift med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
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5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift enligt denna taxa fattas av miljö-
bygg- och hälsoskyddsnämnden. 

Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl, får miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i det enskilda fallet med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

7 § Avgift för prövning skall betalas av sökanden. 

8 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 

9 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta 
åtgärd som föranleder avgiften. 

10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Arvidsjaur kommuns miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. I 
ärenden om tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas. 

Avgift för prövning 

11 a § Den som ansöker om serveringstillstånd eller anmäler om folkölsförsäljning ska betala en 
avgift enligt bilaga 1. 

11 b § Den som lämnar in en anmälan enligt alkohollagen ska betala avgift enligt bilaga 1. 

12 § Den som ansöker om försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ska betala en avgift 
enligt bilaga 1. 

Timtaxa (timavgift) 

13 § Timavgift för handläggning och tillsyn enligt denna taxa är 1090 kronor. 

Årlig kontrollavgift 

14 § För tillsyn/kontroll enligt alkohollagen, lag om receptfi -ia läkemedel samt tobakslagen ska en 
fast årlig avgift betalas enligt bilaga 1. 



Arvidsjaurs kommun / Årviesjåvrien kommuvdna 

Taxa för prövning och tillsyn inom tobakslagen, 
alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

4(7) 

Fastställt av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 

15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att tillstånd beviljats, anmälan handlagts, samt registrering av 
försäljning av receptfria läkemedel gjorts (Läkemedelsverket). Fast årlig avgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten pågår. 

Avgift för extra tillsyntkontroll 

16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför arbete utöver den normala tillsyns-
/kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tid enligt fastställd timtaxa. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft 2019-07-01. 
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Bilaga 1 

Avgifter tas ut med timavgift eller enligt vad som framgår i tabellen med fast avgift som 
motsvarar timfaktor multiplicerad med timavgift för nedlagd handläggningstid på ärendet. 

Prövning av tillstånd/handläggning av anmälan 	 Timfaktor 

Alkohol 

Ansökan om stadigvarande alkoholtillstånd 

Ägarbyte av stadigvarande alkoholtillstånd 

Ansökan om utvidgade stadigvarande alkoholtillstånd 

Ansökan om utvidgade tillfälliga alkoholtillstånd 

Ansökan om utökade serveringstider 

Ansökan om gemensam serveringsyta 

Ansökan om tillfålligt alkoholtillstånd till allmänheten - enstaka 

tillfålle 1-3 dagar 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten - tillfälle 2-5 om ansökan 

omfattar alla tillfållena, pris per tillfålle 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 

Prövning av ny person med betydande inflytande (PBI) 

Begäran om omprövning av eget beslut 

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov) för stadigvarande 

och tillfälliga tillstånd 

Kunskapsprov för stadigvarande och tillfälliga tillstånd, om fler 

än 3 tillfällen 

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan serveringstillstånd 

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serveringstillstånd 

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang en dag 

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än en dag 

tillkommer avgift per dag 

8 timmar 

7 timmar 

3 timmar 

1,5 timme 

2 timmar 

2 timmar 

4 timmar 

0,5 timmar 

1 timme 

2 timmar 

2 timmar 

1,5 timme 

0,5 timme/ 

provtillfälle 

8 timmar 

3 timmar 

1,5 timme 

0,5 timmar 
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Tobaksvaror och liknande produkter 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror 

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror dag 1 

Ansökan om tillfiilligt tillstånd att sälja tobaksvaror dag 2 

och framåt. Max 6 540 kr. 

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror t.ex. förändrad 

bolagssammansättning 

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllnadsbehållare 

6 timmar 

3 timmar 

0,5 timmar/dag 

1, 5 timme 

1,5 timme 

Övriga avgifter 

Uppföljande kontrollbesök 	 Timavgift 

Tillsyn vid befogat klagomål 	 Timavgift 

Tillsyn i övrigt 	 Timavgift 

Årliga tillsyns- och kontrollavgifter från och med 2020-01-01  

Årsavgift för tobaksförsäljning 

Årsavgift för ölförsäljning 

Årsavgift för försäljning av receptfria läkemedel 

Årsavgift vid kombinationsförsäljning av ovanstående 

produktgrupper (tobak + öl + receptfria läkemedel) 

2 timmar 

1 timme 

1 timme 

3 timmar 
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Årsavgift alkoholservering 

För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabellen 
nedan. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga 
näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndsinnehavarens 
omsättning av alkoholdrycker. 

Timfaktor 

Fast avgift 1,5 timme 

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker räknat i kronor: 

1 — 50 000 	 1 timme 

50 001 — 100 000 	 2 timmar 

100 001 — 250 000 	 3 timmar 

250 001 — 500 000 	 4 timmar 

500 001 — 1 000 000 	 5 timmar 

1 000 001 — 1 500 000 	 6 timmar 

1 500 001 — 2 000 000 	 7 timmar 

2 000 001 — 3 000 000 	 10 timmar 

3 000 001 — 4 000 000 	 12 timmar 

4 000 001 — 5 000 000 	 14 timmar 

5 000 001 — 6 000 000 	 16 timmar 

6 000 001 — 8 000 000 	 18 timmar 

8 000 001 — 12 000 000 	 20 timmar 

12 000 001 - 16 000 000 	 22 timmar 

16 000 001 - 	 24 timmar 

Restaurangrapporter 

Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har restaurangapport inte lämnats i tid ska 
förseningsavgift debiteras med 545 kronor efter första påminnelsebrevet och 1 090 kronor de 
efterföljande påminnelsebreven. Inkommer inte restaurangrappor innan den 1 maj tas högsta avgift 
ut. 
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