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STYRDOKUMENT
DATUM

2019-06-17

Taxa för anmälan och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, tillstånd
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP), samt
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Indexjustering MBN § 112/2019-12-10.
Detta styrdokument gäller fr o m 2019-07-01 och ersätter taxa för anmälan och tillsyn enligt
alkohollagen avseende folköl, anmälan och tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antagen av kommunfullmäktige 2018-02-12 § 16.
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.
Enligt 8 kap 1 § lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) får kommunen ta ut en
avgift för ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § och enligt LTLP 8 kap 2 § för tillsynen av den sin bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap 1 § (tobak) och anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap 15 § (e-cigaretter).
Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin
kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller för Älvsbyns kommuns prövnings och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen avseende folköl, prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter,
samt tillsyn enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som
1. bedriver anmälningspliktig detaljhandel med folköl.
2. serverar folköl i sin livsmedelsverksamhet eller livsmedelslokal.
3. bedriver tillståndspliktig handel av tobaksvaror.
4. bedriver anmälningspliktig handel med elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.
5. bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel som framgår av Läkemedelsverkets förteckning.
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Avgift för handläggning av anmälan
Tobaksvaror
3 § a) För handläggning av tillstånd tills vidare enligt 5 kap 1 § lagen om tobak och liknande
produkter tas avgift ut med 6 150 kronor.
3 § b) För handläggning av tillfälligt tillstånd enligt 5 kap 1 § lagen om tobak och liknande
produkter tas avgift ut enligt följande:
Dag
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Summa

Kostnad
3 075 kr
+1 025 kr
+1 025 kr
+1 025 kr
6 150 kr

3 § c) För anmälan enligt 5 kap 15 § lagen om tobak och liknande produkter tas avgift ut med
2 050 kronor.
Folköl
4 § För handläggning av anmälan om försäljning enligt 5 kap 5 § och/eller servering enligt 8
kap 8 § alkohollagen av folköl tas avgift ut med 2050 kronor.

Avgift för ordinarie kontroll och tillsyn
6 § För kommunens tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel tas årlig avgift ut enligt följande:
1
2
3
4

Verksamhet
Enbart försäljning eller servering av folköl
Enbart försäljning av tobak
Enbart försäljning av vissa receptfria läkemedel
Enbart försäljning av elektroniska cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare

Kr/år
2050
2050
2050
2050

Två av ovanstående verksamheter (1–4)
Tre av ovanstående verksamheter (1–4)
Samtliga ovanstående verksamheter (1–4)

3075
4100
5125

Avgift för uppföljande tillsyn och kontroll
7 § För uppföljande kontroll eller tillsyn med anledning av brister som påvisats vid den årliga
kontrollen eller vid befogade klagomål debiteras utöver den årliga kontrollavgiften en timavgift med 1025 kronor per timme.

Indexomräkning av avgift
8 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalender år (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015.
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Avgiftens erläggande
9 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden. Betalning av avgift
enligt denna taxa ska ske till Älvsbyns kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Nedsättning av avgift
10 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter besluta att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

Övergångsbestämmelser
Denna taxa träder i kraft 2019-07-01. Fram till dess gäller taxa för anmälan och tillsyn enligt
alkohollagen avseende folköl, enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antagen av kommunfullmäktige 2018-02-12 16 §.
_____

