
 

Taxa för alkohollagens, lagen om tobaksfria nikotinprodukter,  
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden 
 
1 § Taxan gäller avgifter för Malå och Norsjö kommuners kostnader för prövning, tillsyn och 

offentlig kontroll med mera enligt alkohollagen (2010:1622)(försäljning av folköl), lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:xxx), lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt bestämmelser och 

förordningar meddelade med stöd av dessa lagar.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälningar och 

tillståndsansökningar.  

• Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.  

 

3 § Avgift enligt taxan tas inte ut för  

• Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat/ogrundat och inte kräver 

utredning.  

• Handläggning med anledning av nämndbeslut som överklagas.  

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 

kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den 

tillsyn som medför avgiftsskyldighet.  

 

5 § Betalning av avgift enligt taxan ska ske till Malå kommun. Betalning ska ske inom tid 

som anges på fakturan. Avgiften får även tas ut i förskott. Betalas inte avgift inom 30 dagar 

från den dag avgiften debiteras, ska en betalningspåminnelse skickas. Om inte full betalning 

skett inom 14 dagar efter att betalningspåminnelsen skickats, skickas ett inkassokrav till den 

betalningsansvarige. Därefter tas dröjsmålsränta ut från förfallodagen enligt 6 § räntelagen till 

dess betalning sker.  

 

6 § Fasta årliga tillsynsavgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.   

 

Avgiftssättning  

7 § Vid tillämpningen av denna taxa gäller 1016 kronor per timme handläggningstid.  

Avgiftssättning sker genom timdebitering eller genom att ta ut en fast avgift. Vid 

timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda 

ärendet. Vid fast tillsynsavgift multipliceras timavgiften med en uppskattad handläggningstid 

(handläggningsfaktor) för den aktuella ärende- eller verksamhetstypen. För prövning av 

tillståndsansökan eller anmälan tas en fast avgift ut. 

 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och andra 

myndigheter, inspektioner, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Avgift 

tas ut för varje kvarts nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 

understiger en halv timme per kalenderår sker ingen debitering.  



För inspektioner utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 

helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och midsommarafton, tas avgift ut 

med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

  

8 § Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 

avgifterna 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 2021.  

 

Nedsättning  

9 § Avgifter får sättas ned eller efterskänkas om det, med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, finns 

särskilda skäl. 

 

Avgift för prövning och tillsyn av detaljhandel med försäljning av tobak och liknande 

produkter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel  

 

10 § Avgift för handläggning av tillståndsansökan om försäljning av tobak, handläggning av 

anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare ska betalas i form av en fast avgift enligt taxebilaga 1. Avgift med 

anledning av ansökan /anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

ansökan/anmälan avser.  

Avgift för handläggning av tillståndsansökan och anmälan ska betalas av den som bedriver 

eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut om anmälan 

återkallas innan handläggning påbörjats.  

Utöver avgift med anledning av handläggning av tillståndsansökan/anmälan, kan avgift för 

tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd tillstånd/anmälan avser enligt 

vad som anges i denna taxa.  

 

11 § För regelbunden tillsyn ska betalas en årlig tillsynsavgift genom att den handläggningstid 

som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timavgiften.  

 

12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan skett eller i de fall anmälan inte 

krävs verksamheten påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift 

för handläggning av tillstånd/anmälan sker timdebitering.  

 

13 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller 

vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

 

 Taxan gäller från och med den 1 augusti 2022. 

  



Taxebilaga 1, Tillståndsansökan, anmälan och tillsyn av detaljhandel med försäljning 
av folköl, tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel 
Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak Avgift  

 

- Stadigvarande tillstånd 

- Tillfälligt tillstånd 

- Ändring av tillstånd  

 

 

6436 kr 

4291 kr 

3218 kr 

 

Anmälan  

Försäljning av:  

- Folköl  

- Elektroniska cigaretter/ påfyllningsbehållare 

- Tobaksfria nikotinprodukter 

 

Avser både nyanmälan och ägarbyte. Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 

kan omfatta försäljning av en eller flera av ovanstående produkter. 

 

1073 kr 

1073 kr 

1073 kr 

Årlig tillsyn  

Avgift för årlig tillsyn av försäljningsställe  

 
- Tobak  

- Tobak och folköl  

- Tobak och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  

- Tobak och läkemedel  

- Tobak och tobaksfria nikotinprodukter 

- Tobak, folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  

- Tobak, folköl och läkemedel  

- Tobak, folköl, och tobaksfria nikotinprodukter 

- Tobak, folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och läkemedel  

- Tobak, folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria 

nikotinprodukter  

- Tobak, folköl, läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 

- Tobak, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare, läkemedel och 

tobaksfria nikotinprodukter 

- Tobak, tobaksfria nikotinläkemedel, folköl, elektroniska 

cigaretter/påfyllningsbehållare och läkemedel  

 

 

2 h 

3 h 

3 h 

3 h 

3 h 

3,5 h 

3,5 h 

3,5 h 

4 h 

4 h 

 

4 h 

4 h 

 

4,5 h 

 

 

- Folköl  

- Folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  

- Folköl och läkemedel  

- Folköl och tobaksfria nikotinprodukter 

- Folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och läkemedel  

- Folköl, läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 

- Folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare, läkemedel och 

tobaksfria nikotinprodukter 

 

1 h 

2 h 

2 h 

2 h 

2,5 h 

2,5 h 

3,5 h 



- Läkemedel  

- Läkemedel och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  

- Läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 

- Läkemedel, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria 

nikotinprodukter 

 

1 h 

2 h 

2 h 

2,5 h 

- Tobaksfria nikotinprodukter 

- Tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska 

cigaretter/påfyllningsbehållare 
 

- Elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  

 

1 h 

2 h 

 

 

1h 

Övrig tillsyn  

Övrig tillsyn av tobak, tobaksfria nikotinläkemedel, folköl, elektroniska 

cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel  

Tim-

debitering  

 


