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Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter och vissa 

receptfria läkemedel 
 

 
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-19 § 8.4, justerad av kommunfullmäktige 2020-11-
23 § x:x 
 

Taxa för tillsyn över försäljning och servering av folköl 
Meddelad med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622). 
 
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
Meddelad med stöd av 23 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 
 
Taxa för tillsyn över tobak och likande produkter 
Meddelad med stöd av 8 kap 2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Österåkers kommuns tillsyn enligt alkohollag 
(2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver: 

- anmälningspliktig försäljning eller servering av folköl 

- tillståndspliktig stadigvarande försäljning av tobaksvaror 

- tillståndspliktig tidsbegränsad försäljning av tobaksvaror 

- tillståndspliktig försäljning i partihandeln 

- anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare 

- anmälningspliktig detaljhandel av vissa receptfria läkemedel 
 

Även försäljning över Internet omfattas avgiftsskyldigheten. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan eller anmälan av 
försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare  

2. Avgift enligt denna taxa tas ut för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn 
 

Timavgift 

4 § Gällande timavgift är den senast fastställda timavgiften för verksamhet inom 
livsmedelslagens område. 

5 § Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 



Taxa för tillsyn över folköl tobak elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel 2021

  2020-09-03 08:34 

parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 

För inspektioner och annat tillsynsarbete som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 
Avgift för anmälan och ansökan 
 
6 § För handläggning av anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen, ansökan enligt 5 kap 3 § lag 
om tobak och liknande produkter och anmälan enligt 5 kap 15 §  lag om tobak och liknande 
produkter tas en avgift ut med följande belopp 
 

 
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering av folköl 2 x timavgift 

 
Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror 8 x timavgift 

 
Handläggning av ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror 6 x timavgift 

Handläggning av ansökan om försäljning av tobaksvaror i partihandel  8 x timavgift 

Handläggning av anmälan om förändrad bolagssammansättning  6 x timavgift 

Handläggning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare   2 x timavgift 

 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 

7 § För kommunens årliga tillsyn tas avgift ut enligt följande 

 
 
 
 
 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2 x timavgift

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 3 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror i partihandel 4 x timavgift

Försäljning av receptfria läkemedel 2 x timavgift

Försäljning av folköl 2 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror 4 x timavgift

Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 3 x timavgift

Försäljning av folköl och tobaksvaror 5 x timavgift
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8 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. För tillståndspliktiga och 
anmälningspliktiga verksamheter enligt § 6 skall sådan avgift betalas från och med det 
kalenderår som följer efter det år då verksamheten påbörjats. För tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel skall sådan avgift betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
har påbörjats. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 
 
9 § Avgift för tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften tas ut för extra kontrollbesök som 
behövs för att följa upp avvikelser som konstaterats vid den ordinarie kontrollen eller för 
kontroll med anledning av klagomål 
 

 
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök 2 x timavgift 

 
 
10 § Avgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om 
verksamheten samtidigt uppfyller lagstiftningens krav på egenkontroll inom det området 
klagomålet avser. 
     

Nedsättning av avgift 

11 § Avgift enligt denna taxa får sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och 
övriga omständigheter.  

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
  

Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel 6 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 5 x timavgift

6 x timavgift

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria 

läkemedel 3 x timavgift

4 x timavgift

Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och 

receptfria läkemedel

Försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

och receptfria läkemedel

Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och 

receptfria läkemedel 6 x timavgift

6 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel 5 x timavgift

Försäljning av folköl, tobaksvaror och elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 
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Avgiftens erläggande 

12 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av 
avgift skall ske till Österåkers kommun inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild 
faktura.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

13 §  
Av alkohollagen (2010:1622) 10 kap 1 §, lag (2018:2088) om tobak och likande produkter, 9 
kap 1 §,  och kommunallagen 13 kap § 1 framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

om avgift får överklagas till förvaltningsrätten. 
 
 

Denna taxa träder ikraft 2021-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer efter denna dag. 


