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Lagstöd för avgiftshantering 

Enligt 8 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter får en kommun ta ut 
en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de 
grunder som beslutas av kommunfullmäktige.  

Enligt 2 § samma kapitel får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning enligt 5 kap. 15 §. 

Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får en kommun för 
sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för tillsyn enligt 9 
kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig 
detaljhandel med eller servering av folköl. 

 

§ 1 Avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd tobak 
Prövning av ansökan om försäljningstillstånd av tobak tills vidare: 7 500 kr 

Prövning av ansökan om försäljningstillstånd av tobak för viss tid: 3 000 kr 

Prövning av anmälan om ägarförändring på mer än 20 %: 4 000 kr 
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§ 2 Avgifter för tillsyn 

Försäljning av  Avgift per år och försäljningsställe 

Vissa receptfria läkemedel 1 000 kr 

Tobak  1 000 kr 

Elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare 1 000 kr 

Folköl 1 000 kr 

Två av ovanstående produkter 1 500 kr 

Tre eller fler av ovanstående produkter 2 000 kr 

 

§ 3 Delegation 

Socialnämnden bemyndigas att fastställa avgift med hänsyn till den av nämnden beräknade 
självkostnaden för tjänsterna från och med den 1 januari 2020.   
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