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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), tobakslagen (SFS
1993:581) och lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730)
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning
och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) och tobakslagen (SFS 1993:581) samt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730). Kommunen har enligt
8 kap 10 § alkohollagen, 19 b§ tobakslagen samt 23 § lag om handel med vissa
receptfria läkemedel rätt att ta ut avgifter för prövning och tillsyn. Avgift enligt denna
taxa tas ut för
1. Prövning av ansökningar om serveringstillstånd och anmälningar om ändring
av serveringstillstånd.
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd, verksamheter som bedriver
detaljhandel och/eller servering av folköl, försäljningsställen för tobak samt
försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel.
3. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen.
2 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i
denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta avgifterna,
med en 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 2016.
3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden. Om det
finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
4 § Avgift ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet som
föranleder avgiften.
5 § Betalning av tillsynsavgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.
6 § Ansökningsavgifter enligt denna taxa ska täcka kommunens kostnader för prövning
och återbetalas inte om ansökan skulle avslås. Ansökningsavgifter och
anmälningsavgifter skall betalas in i förskott i samband med att ansökan/anmälan
inlämnas.
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7 § Avgift för återkommande tillsyn vid stadigvarande tillstånd gäller kalenderår och ska
betalas i förskott. Nya verksamheter betalar fast avgift plus den lägsta rörliga avgiften
för det år som ansökan har prövats.
8 § Om uppföljande tillsynsbesök behöver göras på grund av att verksamheten inte har
följt reglerna tas timtaxa per timme nedlagd handläggningstid.
9 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat
om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagens krav på egenkontroll inom det
område som klagomålet avser.
10 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.

Avgifter
Prövning enligt alkohollagen

Kronor

Permanent serveringstillstånd till allmänheten
eller till slutet sällskap. Gäller även vid
ägarskifte.

6 000

Cateringtillstånd (slutna sällskap)

6 000

Cateringtillstånd vid serveringsställe med
stadigvarande tillstånd

3 000

Kunskapsprov för stadigvarande
serveringstillstånd
(3 försök)

500

Kunskapsprov för tillfälligt serveringstillstånd
(3 försök)

300

Ytterligare prov efter 3 försök, kostnad per prov

1 000

Utökad serveringstid (permanent)

3 000
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Prövning enligt alkohollagen

Kronor

Utökad serveringstid (tillfälligt)

2 000

Utökad serveringsyta (permanent)

3 000

Utökad serveringsyta (tillfälligt i högst 3 dagar)

1 000

Utökad serveringsyta (tillfälligt i mer än 3 dagar,
max 1 månad)

2 000

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (1
dag)

4 000

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
(mer än 1 dag)

4 500

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (1 tillfälle)

500

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (2-3
tillfällen)

800

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (fler än 3
tillfällen)

2 000
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Anmälan enligt alkohollagen
Anmälan om ändring i
bolagssammansättning/personer med
betydande inflytande

Anmälan om mindre ändring (ej ägarmajoritet) i
bolagssammansättning/personer med
betydande inflytande

Kronor
2 000

1000

Ansökan om stadigvarande utvidgning av
sortiment

500

Anmälan om kryddning av snaps

500

Tillsyn av restaurangrapporter
Påminnelse vid försenad restaurangrapport, per
påminnelse

500

Tillsyn vid förändringar i bolagssamansättning
Avgift vid utebliven anmälan om förändrad
bolagssammansättning, per påminnelse

500
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Årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd
Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) består av en fast del och en rörlig del.
Den fasta avgiften är 1 500 kronor per år. Den rörliga delen av avgiften baseras på
verksamhetens omsättning av alkoholförsäljningen. Till grund för uppgifterna om
omsättning av alkoholförsäljningen ligger den restaurangrapport som restaurangerna
årligen ska lämna in.

Årsomsättning alkoholdrycker Kronor

Rörlig avgift Kronor

0 - 100 000

500

100 001 - 250 000

1 000

250 001 - 500 000

2 000

500 001 - 750 000

3 000

750 001 - 1 000 000

4 000

1 000 001 - 1 500 000

5 000

1 500 001 - 2 000 000

6 000

2 000 001 - 2 500 000

7 000

2 500 001 - 3 000 000

8 000

3 000 001 - 4 000 000

9 000

Tillsyn och kontroll av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
För tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller detaljhandel
med tobak eller vissa receptfria läkemedel uttages en årlig avgift av 1 000 kronor för varje
försäljningsställe.
För försäljningsställen som har försäljning av tobaksvaror och folköl eller tobaksvaror och
vissa receptfria läkemedel eller folköl och vissa receptfria läkemedel ska den samlade
avgiften vara 1 500 kronor per år och försäljningsställe.
För försäljningsställen som har försäljning av tobaksvaror och folköl och vissa receptfria
läkemedel ska den samlade avgiften vara 2000 kronor per år och försäljningsställe.

Varuslag

Kronor per år

Tobak eller folköl eller receptfria
läkemedel

1000

Tobak + folköl

1500

Tobak + receptfria läkemedel

1500
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Varuslag

Kronor per år

Folköl + receptfria läkemedel

1500

Tobak + folköl + receptfria läkemedel

2000

Timtaxa vid uppföljande tillsyn samt tillsyn vid tillfälliga tillstånd
1000 kronor per timme
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