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1. Inledande bestämmelser 
Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

2. Indexreglering 
De i denna taxa antagna avgifterna ska för varje kalenderår (avgifts år) höjas med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR.se) hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2018. Ändrade belopp avrundas till närmaste 10-tal kronor. 

3. Serveringstillstånd enligt alkohollagen 
Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 §. Avgifterna ska svara 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller KL 8 
kapitlet 3 b §. 

4. Prövningsavgifter 
Kategori  Ansökan avser Prövningsavgift i 

kronor 

 1 

 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet 
och slutet sällskap  

11 120 kr 

 2 Stadigvarande utvidgat tillstånd 
(lokalutvidgning och utökat dryckessortiment)  

5 560 kr 

 3 Tillfällig ändring av serveringstillstånd per 
tillfälle (serveringstider) 

2 220 kr 

 4 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, per 
tillfälle, inklusive tillsynsbesök 

4 450 kr 

 5 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1 110 kr 

 6 Tillfälligt tillstånd för provsmakning av 
alkoholdrycker till allmänheten 

1 110 kr 

 7 Cateringföretag – stadigvarande 
serveringstillstånd till slutna sällskap 

11 120 kr 

 8 Stadigvarande gemensamt serveringsutrymme  4 450 kr 

 9 Tillfälligt tillstånd för gemensamt utrymme 1 110 kr 

10 Anmälan om ägarförändring på mer än  

25 % 

2 220 kr 

11 Anmälan av lokal för cateringverksamhet  220 kr 
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5. Årliga tillsynsavgifter 
Tillsynsavgiften för serveringen av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första är 
en generell fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. 
Den rörliga delen baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare årligen 
rapporterar in genom en så kallad restaurangrapport.  

5.1. Fast tillsynsavgift 
Fast årlig tillsynsavgift 1 100 kr  

 

5.2. Rörlig tillsynsavgift baserad på 
alkoholomsättning i kronor 

6. Särskild tillsynsavgift 
Vid senare serveringstid än till klockan 01.00 
uttas särskild årlig tillsynsavgift 

1 670 kr 

 

7. Påminnelseavgift rapportering av 
restaurangrapport 

 

Påminnelseavgift för utebliven 
restaurangrapport per påminnelse 

1 110 kr  

KLASS 1  0 – 24 999 1 110 kr 

2 25 000 – 125 000 2 220 kr 

3 125 001 – 250 000 4 450 kr 

4 250 001 – 500 000 6 670 kr  

5 500 001 – 1 000 000 8 900 kr  

6 1 000 001 – 2 000 000 11 120 kr 

7 2 000 001 – 4 000 000 13 350 kr 

8 4 000 001 -  15 570 kr 
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8. Avgifter kunskapsprov  
I alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov. Statens 
Folkhälsoinstitut tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen 
som ansvara för att kunskapsproven genomförs i enlighet med föreskrifterna. 
 

Avgift för kunskapsprov per tillfälle 1 670 kr   

Utebli från kunskapsprov utan avanmälan  1 110 kr 

 

9. Avgift för prövning av tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror 

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 
enligt 5 kapitlet 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, enligt de 
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 

10. Avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

Enligt 5 kapitlet 15 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

Anmälningsavgift  Kronor 

Försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

1 110 kr 

 
 
 
 
 

Prövningsavgift Kronor 

Tillstånd för stadigvarande försäljning av 
tobaksvaror 

8 340 kr 

Tillstånd för tillfällig försäljning av tobaksvaror  3 340 kr 
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11. Avgift för anmälan om försäljning av 
folköl 

 

Anmälningsavgift  Kronor 

Försäljning av folköl 1 110 kr 

 

12. Avgift för anmälan av försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

Beslutad av KF 2022-09-21 § 106 Dnr: KS.2022.670 
  

Anmälningsavgift  Kronor 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 1 110 kr 

13. Årliga tillsynsavgifter försäljning av 
tobaksvaror, elektroniska cigaretter, 
folköl och receptfria läkemedel 

En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning enligt 5 kapitlet 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning enligt 5 kapitlet 15 §. 

Enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den 
löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 

Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt att ta 
ut avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel. 

Försäljningskategori  Årsavgift  

Försäljning av tobaksvaror 5 560 kr 

Försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

1 110 kr 

Försäljning av folköl 1 110 kr  

Försäljning av receptfria läkemedel  1 110 kr  
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14. Fast årlig tillsynsavgift för försäljning 
av tobaksfria nikotinprodukter  

Beslutad av kommunfullmäktige 2022-09-21 § 106 Dnr: KS.2022.670. Inga 
tillsynsavgifter tas ut år 2022. 

Indexreglering enligt beslutade rutiner KF 2019-10-30 § 155 

Fast årlig tillsynsavgift av tobaksfria 
nikotinprodukter 

1 110 kr  

 

15. Avgift för extra kontroll  
För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad 
och som är utöver normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa.  
 
I den nedlagda kontrollen inräknas: 

• Tid för förberedelser 
• Tid för besök på plats 
• Tid för efterarbete 
• Tid för resor och bilkostnader till och från försäljningstillfället 

 
Taxa per tillsynstillfälle 2 000 kronor.  
 
Avgift för extra tillsyn debiteras efter utfört arbete.  
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