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TOBAK, E-CIGARETTER,           2023 

FOLKÖL, RECEPTFRIA LÄKEMEDEL      

Avgifter och taxor för ATL-kontorets upptagningsområde 
Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun. Eftersom kommunerna fattat 

olika beslut visas avgifterna för respektive kommun.  

De nya avgifterna från och med 1 januari 2021 baseras på en andel av prisbasbeloppet, 

avgiften kan därför ändras vid nytt kalenderår. 

BFHLSS = Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter.  

Tobakstillstånd   
Typ BFHLSS Gagnef Ref 

Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt 

försäljningstillstånd för detaljhandel 

8 900 kr 8 000 kr  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för 

partihandel 

10 000 kr 9 000 kr  

Ansökan om ändring i nuvarande försäljningstillstånd 2 300 kr - T3 

 

Ändring av styrelse och/eller ägarförhållanden 
Typ BFHLSS Gagnef Ref 

Anmälan om betydande förändring. Överlåtelse av 

aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer. 

8 900 kr - T5 

Anmälan om mindre förändring. Överlåtelse av 

aktier/bolagsandelar mindre än 50 % och/eller ny PBI. 

4 500 kr - T6 

Prövning av ytterligare PBI vid mindre förändring, per 

person. (Max 8 900 kr) 

2 300 kr - T6 

Administrativ avgift om samma bolag har flera 

försäljningsställen som berörs av ändringen, per 

försäljningsställe. 

600 kr - T7 

 

Årlig tillsynsavgift 
Typ BFHLSS Gagnef Ref 

Stadigvarande tobakstillstånd 4 500 kr 1 500 kr  

E-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 700 kr  1 500 kr  

Folköl (detaljhandel och/eller servering) 1 700 kr 1 500 kr  

Tobaksfria nikotinprodukter  1 700 kr 1 500 kr  

Receptfria läkemedel  600 kr 500 kr  

 

Övrigt 
Typ BFHLSS Gagnef Ref 

Avgift för extra tillsyn på grund av uppmärksammade 

brister 

2 300 kr 2 000 kr T12 
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Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 

lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl. 
 

1 § Avgift för kommunens arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak 

och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 

alkohollagen gällande folköl skall betalas av näringsidkare som bedriver 

tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror, 

elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, detaljhandel med vissa 

receptfria läkemedel, och detaljhandel eller servering av folköl. 

 

2 § Näringsidkare med försäljning enligt lagen om tobak och liknande produkter 

skall ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Innan försäljning kan påbörjas 

måste tillstånd ha beviljats. 

Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel skall göra anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel. 

Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte 

tillhandahålla elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare för försäljning till 

konsumenter, utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där 

försäljningen ska ske. 

En näringsidkare som vill bedriva detaljhandel eller servering av folköl måste 

anmäla det till kommunen. Efter att anmälan godkänts kan försäljning påbörjas. 

 

3 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att ansökningsavgiften 

inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att 

betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per 

post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan 

avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Ansökningsavgiften 

återbetalas inte om ansökan avslås. 

 

4 § Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis 

återbetalas. 

 

5 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift vid 

försäljning av tobaksvaror, vid försäljning av receptfria läkemedel och vid 

försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt vid 

försäljning och/eller servering av folköl. Årsavgiften avser kalenderår och skall 

betalas samma år. Årsavgiften skall betalas senast 30 dagar efter det att räkning 

utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens 

personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning. 

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 

tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att 

de 30 dagarna förlängs. 
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7 § Förklaring av vissa avgifter: 

 

* Avgift vid ansökan om ändring (T3) 

Avgift tas ut vid ansökan om ändring i gällande tobakstillstånd. Detta kan avse 

försäljningsställe med detaljhandelstillstånd som vill ansöka om tillstånd för 

distanshandel. 

 

* Avgift i anmälningsärende (T5-T7) 

Vid anmälan om förändring av ägarförhållande i bolag tillämpas två olika 

avgifter beroende på omfattningen av förändringen. 

En betydande förändring i bolagssammansättningen är där ny ägarmajoritet 

skapas, genom överlåtelse av aktie/ bolagsandelar på 50 % eller mer. 

En mindre förändring innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än 

50% och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av ytterligare PBI i 

samband med en mindre förändring utgår ytterligare en avgift. Om ändringen 

gäller vid flera försäljningsställen debiteras avgiften för förändringen vid ett 

försäljningsställe, för de andra försäljningsställena tas en administrativ avgift ut. 

 

*Avgift för extra tillsyn (T12) 

I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder att ATL 

kontoret behöver utföra en uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Extra 

tillsynen ger underlag för eventuella administrativa åtgärder, till exempel 

varning. 


