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Handläggare  
Linda Larsson Torri 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 

Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom 
lagstiftningsområdena alkohol, tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter och receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Den 21 juni 2022 förväntas riksdagen fatta beslut om att inför en ny lag. 
Lag (XXXX:XXX) om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 
1 augusti 2022. Enligt Regeringens proposition 2021/22:200; hårdare 
regler för nya nikotinprodukter, kommer anmälan till kommunen krävas 
för detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen och 
Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på 
försäljningsställena. För tillsynen handläggning och tillsyn av tobaksfria 
nikotinprodukter får kommunen ta ut en avgift.  
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden förväntas fatta beslut om att föreslå 
Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner att revidera 
reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden, i vilket nämndens 
ansvarområden utökas till att omfatta lag (XXXX:XXX) om tobaksfria 
nikotinprodukter, den 16 juni 2022.  
 
Med anledning av detta behöver lagstiftningsområdet tobaksfria 
nikotinprodukter införas i tillväxt- och tillsynsnämndens taxa för 
prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdena alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel enligt nedan: 

Taxebestämmelser för bygg- och miljökontorets 
handläggning enligt Alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter.  
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1-14 i 
kommunens beslut att anta taxan. 
 
1§ 
Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa utgår avgift för 
 

1. Prövning av tillstånd för detaljhandel/ partihandel med tobaksvaror. 
2. Tillsyn av tillståndspliktig handel med försäljning av tobak och 

liknande produkter. 
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3. Tillsyn av anmälningspliktig handel med elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare, samt tobaksfria nikotinprodukter. 

4. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 

5. Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol. 
6. Tillsyn över tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.  
7. Tillsyn över anmälningspliktig handel med eller servering av folköl.  
8. Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.  

 
  

2 

Taxa tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, samt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 
  

PRÖVNING Tidsfaktor Avgift (2022)  
10 Tillstånd för  Detaljhandel/ partihandel av 

tobaksvaror 
 8 7 960 kr 

 11 Tillfälligt tillstånd för försäljning  Försäljning av tobaksvaror  4 3 980 kr 
 

  ANMÄLAN Tidsfaktor Avgift (2022)  
12 Anmälan av  Bolagsändring för tillstånd av 

detaljhandel/ partihandel med tobak, 
Ny delägare, bolagsman, aktieägare, 
firmatecknare, ledamot eller annan 
person med betydande inflytande.   

 6 5 970 kr 

 12.1  Folköl,  
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

 12.2  Elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare,  
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

 12.3  Tobaksfria nikotinprodukter 
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

 TILLSYNSAVGIFT Tidsfaktor Avgift (2022) 
 13 Avgift för årlig tillsyn av 

försäljningsställe 
Tobak 5 4 975 kr 

 13.1  Elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare 

2 1 990 kr 

 13.2  Tobaksfria nikotinprodukter 2 1990 kr 

 13.3  Folköl 2 1 990 kr 

 13.4  Läkemedel 2 1 990 kr 
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 14 Övrig tillsyn Av tobak, folköl, elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare, vissa 
receptfria läkemedel, samt tobaksfria 
nikotinprodukter. Tillämpas även vid 
tillfällig försäljning av tobak 

 Timdebitering 

 14.1  Vid planerad tillsyn kväll/ natt 
kommer en tilläggsavgift att påföras 
den årliga tillsynsavgiften. Kan även 
komma att tillämpas vid tillfällig 
försäljning av tobak. 

 Timdebitering  
x1,5 

       

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-06-01. 
Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter, samt vissa receptfria 
läkemedel. 
 
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Karlskoga och 
Storfors att besluta att taxa för alkohol, tobak och liknande produkter, 
samt vissa receptfria läkemedel revideras enligt följande, under 
förutsättning att lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införs: 
 

Taxebestämmelser för bygg- och miljökontorets 
handläggning enligt Alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter.  
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1-14 i 
kommunens beslut att anta taxan. 
 
1§ 
Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa utgår avgift för 
 

1. Prövning av tillstånd för detaljhandel/ partihandel med tobaksvaror. 
2. Tillsyn av tillståndspliktig handel med försäljning av tobak och 

liknande produkter. 
3. Tillsyn av anmälningspliktig handel med elektroniska cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare, samt tobaksfria nikotinprodukter. 
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4. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 

5. Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol. 
6. Tillsyn över tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.  
7. Tillsyn över anmälningspliktig handel med eller servering av folköl.  
8. Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.  

 
  

2 

Taxa tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, samt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 
  

PRÖVNING Tidsfaktor Avgift (2022)  
10 Tillstånd för  Detaljhandel/ partihandel av 

tobaksvaror 
 8 7 960 kr 

 11 Tillfälligt tillstånd för försäljning  Försäljning av tobaksvaror  4 3 980 kr 
 

  ANMÄLAN Tidsfaktor Avgift (2022)  
12 Anmälan av  Bolagsändring för tillstånd av 

detaljhandel/ partihandel med tobak, 
Ny delägare, bolagsman, aktieägare, 
firmatecknare, ledamot eller annan 
person med betydande inflytande.   

 6 5 970 kr 

 12.1  Folköl,  
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

 12.2  Elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare,  
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

 12.3  Tobaksfria nikotinprodukter 
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

 TILLSYNSAVGIFT Tidsfaktor Avgift (2022) 
 13 Avgift för årlig tillsyn av 

försäljningsställe 
Tobak 5 4 975 kr 

 13.1  Elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare 

2 1 990 kr 

 13.2  Tobaksfria nikotinprodukter 2 1990 kr 

 13.3  Folköl 2 1 990 kr 

 13.4  Läkemedel 2 1 990 kr 

 14 Övrig tillsyn Av tobak, folköl, elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare, vissa 
receptfria läkemedel, samt tobaksfria 

 Timdebitering 
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nikotinprodukter. Tillämpas även vid 
tillfällig försäljning av tobak 

 14.1  Vid planerad tillsyn kväll/ natt 
kommer en tilläggsavgift att påföras 
den årliga tillsynsavgiften. Kan även 
komma att tillämpas vid tillfällig 
försäljning av tobak. 

 Timdebitering  
x1,5 

 
Ändringen ska gälla från och med den 1 augusti 2022. 
 

Anna AmZoll  Linda Larsson Torri 
Förvaltningschef  Miljöinspektör 
 

Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
Karlskoga Kommun 
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