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Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lagen 

om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens kostnader för prövning, 

handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen (2010:1622), lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt de 

bestämmelser som har meddelats med stöd av dessa lagstiftningsområden. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. Handläggning och prövning med anledning av ansökningar om tillstånd. 

2. Handläggning och prövning med anledning av anmälan. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll. 

4. Provtagning och kontrollköp. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver 

utredning. 

2. Handläggning som föranleds av överklagande av beslut i enlighet med taxan.  

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden.  

5 § Avgift för handläggning, prövning, tillsyn och kontroll ska betalas av den som bedriver eller 

avser att bedriva verksamhet som leder till avgift enligt denna taxa. 

6 § Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid bygg- och 

miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

Timtaxa 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan: 

-  A: 984 kronor per hel timme handläggningstid för prövning, handläggning, tillsyn och 

kontroll enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel.  

- B: 520 kronor per hel timme handläggningstid för prövning och handläggning enligt 

alkohollagen. 

- C: 760 kronor per hel timme för att följa upp brister enligt alkohollagen som 

konstaterats vid ordinarie tillsyn eller vid befogade klagomål och som inte täcks av 

tillsynsavgiften. 
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8 § Avgift enligt den här taxan tas ut genom tre olika sätt:  

1. Timavgift: Vid timdebitering multipliceras timtaxa A alternativt C med den aktuella 

handläggningstiden i det enskilda ärendet.  

2. Fast avgift: Vid fast avgift har uppskattad handläggningstid för den aktuella 

verksamhetstypen multiplicerats med timtaxa A alternativt B. 

3. Fast årlig avgift: En fast årlig avgift betalas årligen, den baseras på handläggningstiden 

som verksamheten kräver och anges i bilaga 2.  

9 § Vid timavgift tas avgift ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om 

den sammanlagda handläggningstiden är mindre än en halv timme per år tas ingen avgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 

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

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

10 § Bygg- och miljönämnden beslutar för varje kalenderår (avgiftsår) om justering av de 

belopp som ska utgöra timtaxor med hänsyn till prisutveckling.  

Avgift för prövning och handläggning av ansökan och anmälan 

11 § Avgift för prövning och handläggning av ansökan eller anmälan av verksamhet ska betalas 

i form av avgift som anges i tabell 1.  

12 § Avgift för prövning och handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

ansökan eller anmälan avser.  

13 § Avgift för prövning och handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas av sökande.  

14 § Avgift tas inte ut för en ansökan eller anmälan som återkallas innan prövningen eller 

handläggningen påbörjats.  

15 § Avgift för prövning och handläggning ska betalas även om ansökan eller anmälan avslås. 

16 § Utöver avgift för prövning och handläggning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 

den verksamhet eller åtgärd som prövningen eller handläggningen gäller enligt vad om anges i 

den här taxan. 

Fast årlig avgift 

17 § Avgifter för tillsyn i form av en fast årlig avgift ska betalas enligt tabell 2.  

18 § För verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd gäller att dessa verksamheter ska 

betala en årlig avgift som består av två delar, enligt första delen av tabell 2. Den ena delen 

består av en fast administrativ avgift och den andra delen en rörlig avgift som baseras på 

verksamhetens omsättning av alkohol under föregående kalenderår. Till grund för uppgifterna 

om omsättning, ligger den restaurangrapport som årligen ska rapporteras. 

19 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och skall erläggas från och med det kalenderår som 

följer efter det att anmälan eller ansökan gjorts till nämnden. Fast årlig avgift skall därefter 

erläggas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För tillsyn som sker dessförinnan 

och som inte ingår i avgift för prövning av ansökan eller för handläggning av anmälan, tas 

timavgift ut. 
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20 § Uppföljande handläggning som inte ingår i den fasta årliga avgiften, till exempel bristande 

efterlevnad vid ordinarie tillsyn eller kontroll, debiteras genom efterdebitering med timtaxa. 

Timtaxan enligt § 8 multipliceras då med den extra handläggningstid som lagts ned i ärendet. 

Nedsättning av avgift 

21 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får bygg- och 

miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa avgift sätts ned eller efterskänkas.  

Betalning av avgift 

22 § Betalning av avgift enligt den här taxan ska göras till bygg- och miljönämnden. Betalning 

ska göras inom den tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. Betalas inte avgift inom 

angiven tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen erläggas på obetalt belopp. 

Ändringar av taxan  

23 § Bygg- och miljönämnden får om ändring vidtas som avser lagstöd enligt 1 § i denna taxa, 

göra motsvarande ändring i den här taxan. Ändringen ska dock vara av redaktionell karaktär. 

Övergångsbestämmelser  

24 § Äldre taxor ska användas i ärenden gällande ansökningar, anmälningar och registreringar 

som påbörjats innan den 1 maj 2021. 
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Tabell 1 Ansökningsavgifter 

 

Ansökningsavgifter Timmar  Avgift 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

Nyansökan för stadigvarande tillstånd 
För servering till allmänhet, catering och slutet 
sällskap 

16 8 320 kr 

Nyansökan efter avslag på grund av 
kunskapskravet Avser ansökan inom 3 månader 
efter avslagsbeslut 

5 2 600 kr 

Fast ändring av stadigvarande 
serveringstillstånd 
Avser t.ex. serveringsyta (även gemensam), 
serveringstider, catering eller 
verksamhetsinriktning 

7,0 3 640 kr 

Tillfällig ändring i tillstånd 3 1560 kr 

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 1:a 
tillfället 
Upp till fyra dagar i en sammanhängande period. 

7,5 3 900 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 2:a 
tillfället därefter/tillfälle 

Avser arrangemang på samma plats, nära i tid, inom 6 veckor. 

3,5 1 820 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 

Fyra dagar eller fler i en sammanhängande period. 
9,5 4 940 kr 

Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap 1,5 800 kr 

Provsmakning 

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsställe 

16 8 320 kr 

Provsmakning vid arrangemang* 7,5 3 900 kr 
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Bolagsändring 

Nya ägare till 50 % eller mer 12 6 240 kr 

Nya ägare till mindre än 50 %, förändring i 
styrelse eller verksamhetsansvarig 

7,0 3 640 kr 

Ändring av driftsansvarig/styrelse 4 2080 kr 

Övriga avgifter utifrån alkohollagen 

Kunskapsprov 2,5 1 300 kr 

Anmälan om lokal vid catering 0,5 220 kr 

Påminnelse för utebliven restaurangrapport  
Första: 500 kr 
Efterföljande: 

1000 kr 

Anmälan om försäljning eller servering av folköl 

Försäljning eller servering av folköl  980 kr 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobak 

Stadigvarande/tillfälligt försäljningstillstånd av 
tobak (gäller både detaljhandel och 
partihandel) 

8 7872 

Anmälan om ändring av försäljningstillstånd av tobak 

Ändring av stadigvarande/tillfälligt 
försäljningstillstånd av tobak 

4 3936 kr 

Ändring av bolagssammansättning 4 3936 kr 

Anmälan om försäljning av e-cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare 

1 984 kr 
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Tabell 2 Tillsynsavgifter 

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

Fasta avgifter 

Fast tillsynsavgift avseende stadigvarande 

serveringstillstånd 
1 300 kr/år 

Rörliga avgifter 

Avgifts-klass Årsomsättning, kr Avgift 

1 0 – 50 000 1200 kr 

2 50 001 - 100 000 1 800 kr 

3 100 001 – 250 000 3 000 kr 

4 250 001 - 500 000     4 200 kr 

5 500 001 - 1 000 000 5 400 kr 

6 1 000 001 - 1 500 000 6 600 kr 

7 1 500 001 - 2000 000 7 800 kr   

8 2 000 001 - 11 400 kr 

Tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter 

Fasta avgifter 

Försäljning av tobak 2 timmar 1968 kr 

Försäljning av elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare 
1 timme 984 kr 

Försäljning av vissa receptfria 

läkemedel 
1 timme 984 kr 

Försäljning av tobak och vissa 

receptfria läkemedel 
2,5 timmar 2460 kr 

Försäljning av tobak och 

elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 

2,5 timmar 2460 kr 

Försäljning av elektroniska 

cigaretter/påfyllningsbehållare 

och vissa receptfria läkemedel 

1,5 timme 1476 kr 

 

 


