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Inledande bestämmelser 
1 §  Avgift enligt denna taxa gäller för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen 

(2010:1622), Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, Lagen (2009:730) 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter, samt föreskrifter och förordningar meddelade med stöd av dessa 
lagar. 

 
Övergripande bestämmelser om taxans avgifter 

2 §  Avgift för prövning och tillsyn tas ut enligt vad som framgår i bilaga 1 och 2 nedan 
med angivet belopp (fast avgift i kronor) eller med 1 208 kronor för varje timme 
nedlagd handläggningstid (timavgift). Med handläggningstid avses den sammanlagda 
tid 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 i ärendet samt föredragning och 
beslut.  

 
Sådan avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen avgift ut.  
 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 
3 §  Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på SKR:s 
webbplats. 

 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att Miljönämndens beslut överklagas. 

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

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i enskilda fall sättas ned eller efterskänkas. 

 
Avgift för serveringstillstånd  
6 §  Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändringar av 

verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1 nedan. 
 
Avgift för tillsyn på verksamheter med serveringstillstånd  
7 §  För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift 

enligt tabell 2 nedan. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta 
delen betalas av samtliga tillståndshavarens med stadigvarande tillstånd. Den rörliga 
delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker. Avgift för sent 
inkommen restaurangrapport debiteras enligt tabell. 

 
8 §  Tillsynsavgift omfattar kalenderår och baseras på föregående års försäljning samt 

vilken typ av verksamhet som bedrivs. Den första årliga avgiften betalas året efter 
beslut om tillstånd. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift 
skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 
bedrivs.  

 



 
 

 
 
 

9 §  Tillsyn med anledning av att tillståndshavaren bryter mot lagar, villkor, inte uppfyller 
krav i tillståndet eller inte rättar sig efter erinran eller varning, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  

 
Avgift för verksamheter som säljer tobak och liknande produkter, folköl 
samt vissa receptfria läkemedel  
10 §  För ansöknings- och anmälningsärenden gällande försäljning av tobak och liknande 

produkter, folköl samt vissa receptfria läkemedel tas avgift ut enlig tabell 3 nedan. 
 
11 § Den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig försäljning av tobak och liknande 

produkter, folköl samt vissa receptfria läkemedel ska betala tillsynsavgift enligt tabell 
4 nedan. Avgift för som hänger samman med tillsynen ska debiteras efter det att 
tillsynen har utförts.  

 
12 §  För tillsyn med anledning av att verksamhetsutövaren inte följer bestämmelser i 

lagarna eller inte följer förelägganden eller förbud tas timavgift ut.  
 
Avgift för verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter 
13 §  För anmälningsärenden gällande försäljning av tobaksfria nikotinprodukter tas avgift 

ut enlig tabell 5 nedan. 
 
14 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska 

betala tillsynsavgift enligt tabell 6 nedan. Avgift för som hänger samman med tillsynen 
ska debiteras efter det att tillsynen har utförts.  

 
 
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 och ersätter då tidigare beslutad taxa.  
  



 
 

 
 
 

Bilaga 1: Avgifter för alkoholservering (serveringstillstånd) 

Tabell 1: Avgifter för ansöknings- och anmälningsärenden 

Ärendetyp Avgift 
(kronor) 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning 
till allmänheten/slutet sällskap. 

14 496 

Anmälan om bestående förändring i stadigvarande serveringstillstånd (utökning 
av sortiment, tider, ytor, mm). 

6 040 

Anmälan om tillfällig förändring i stadigvarande serveringstillstånd (utökning av 
sortiment, tider, ytor, mm). 

2 416 

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för servering, catering eller 
provsmakning efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov. (Avgift för 
kunskapsprov tillkommer). 

1 812 

Avgift för kunskapsprov, per person och tillfälle. 1 812 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten. 7 248 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig 
omfattning. 

1 812 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap. 1 812 
Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap. 604 
 

Tabell 2: Tillsynsavgifter 

Avgiftstyp Avgift 
(kronor) 

Fast årlig tillsynsavgift för serveringsställe med stadigvarande tillstånd för 
servering av alkohol till slutet sällskap eller allmänheten. 

3 624 

Rörlig årlig tillsynsavgift för serveringsställe med stadigvarande tillstånd för 
servering av alkohol till slutet sällskap eller allmänheten. Den rörliga avgiften 
är 1,25% av omsättningen på försäljning av alkoholdrycker exklusive moms. 
Dock minst 3 624 kr och högst 32 616 kr. 

3 624 -    
32 616 

Tillsynsavgift vid uppföljning av avvikelser 1 208/ h 
Förseningsavgift restaurangrapport 6 040 
 

  



 
 

 
 
 

Bilaga 2: Avgifter för försäljning av tobak och liknande produkter, folköl 
samt vissa receptfria läkemedel  

Tabell 3: Avgifter för ansöknings- och anmälningsärenden 

Ärendetyp Avgift 
(kronor) 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 9 664 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksprodukter 9 664 
Anmälan om förändring i tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 1 208 
Anmälan om försäljning av något av följande: folköl, 
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

1 208 

 
Tabell 4: Tillsynsavgifter 

Avgiftstyp Avgift 
(kronor) 

Tillsynsavgift för verksamheter med tobakstillstånd 3 624 
Tillsynsavgift för verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
folköl 

3 624 

Tillsynsavgift för verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av e-
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

3 624 

Tillsynsavgift för verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

3 624 

Tillsynsavgift för verksamheter med 2 av ovanstående 4 832 
Tillsynsavgift för verksamheter med 3 av ovanstående 6 040 
Tillsynsavgift för verksamheter med samtliga av ovanstående 7 248 
Tillsynsavgift vid uppföljning av avvikelser  1 208/ h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Bilaga 3: Avgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

Tabell 5: Avgifter för ansöknings- och anmälningsärenden 

Ärendetyp Avgift 
(kronor) 

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Timavgift 
 

Tabell 6: Tillsynsavgifter 

Avgiftstyp Avgift 
(kronor) 

Tillsynsavgift för verksamheter med försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Timavgift 
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