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Taxa för tillsyn av folköl, 
handel med vissa 
receptfrialäkemedel, tobak, 
elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt 
tobaksfria nikotinprodukter 
Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn, kontroll och prövning som utförs av bygg- och 

miljönämnden i Katrineholms kommun enligt följande lagstiftning: 

• Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

• Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

• Alkohollag (2010:1662) avseende folköl 

• Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

2 § Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning och andra åtgärder i samband med ansökningar och anmälningar 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll 

3. Faktiska kostnader för provtagning och undersökning av prov. 

3 § Bygg- och miljönämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon utredning. 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite 

Avgiftsskyldig 

4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt 

någon av ovanstående lagar. 

Timavgift 

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

Katrineholms kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Avgift tas ut för varje påbörjad 

halvtimme nedlagd handläggningstid. 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses den sammanlagda 

tiden som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 

parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. 
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För inspektioner och andra kontroller med platsbesök som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgifter 

7 § 

Ansökningsavgifter 

Stadigvarande tillstånd till detaljhandel med tobak  8 timmar 

Tillfälligt tillstånd till detaljhandel med tobak   8 timmar 

Tillstånd till partihandel med tobak   9 timmar 

Anmälningsavgifter 

Mindre förändring     1 timme 

Ändrade ägar- eller styrelseförhållanden   5 timmar 

Mindre bolagsändring   3 timmar 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  1 timme 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter   1 timme 

Försäljning och eller servering av folköl   1 timme 

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska erläggas av sökanden. Avgift för prövning 

ska erläggas även om ansökan avslås. Ansökningsavgift ska inte tas ut om ansökan återkallas 

innan handläggningen påbörjats. 

Handläggningsavgift debiteras i efterhand efter det att ansökan eller anmälan registrerats. 

8 § 

Årlig tillsynsavgift 

Detaljhandel eller partihandel med tobak   3 timmar 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare   2 timmar 

Folköl     2 timmar 

Handel med vissa receptfria läkemedel   2 timmar 

Tobaksfria nikotinprodukter    2 timmar 

Den årliga tillsynsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta årliga 

avgiften betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs från och med det år som verksamheten anmäldes eller fick tillstånd. 

I det fall försäljning sker av flera produktkategorier ovan kan den yttre tillsynen 

samordnas och avgiften reduceras. Full avgift betalas för den högsta tillsynsavgiften och 

övrig tillsynsavgift reduceras med 50% för tillkommande produktslag. 

Nedsättning av avgift 

9 § Bygg- och miljönämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl 

med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och 

övriga omständigheter. 
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Avgift för uppföljande tillsyn eller bristande efterlevnad 

10 § Om bristande efterlevnad medför behov av extra eller uppföljande tillsyn eller kontroll 

utöver den normala tillsynsverksamheten tas avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt 

timtaxa. Timavgift debiteras i efterhand. 

Betalning av avgift 

11 § Betalning av avgift ska ske till Katrineholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges 

i beslutet om avgift eller i fakturan. 

Överklagande 

12 § Bygg- och miljönämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 


