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

1. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)
1.1 Ansökningsavgifter
I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande).
Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd

Avgift

Nyansökning stadigvarande tillstånd

9 440 kr

Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte

4 720 kr

Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering)

4 720 kr

Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI)

2 620 kr

Utökad serveringsyta

2 620 kr

Utökad serveringstid eller fler dryckesslag

1 050 kr

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag betalas
tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 2 000 kr.

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd

Avgift

Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader

6 290 kr

Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar

4 720 kr

Inkl. provsmakning (partihandlare), gemensam serveringsyta eller
pausservering

Till slutet sällskap

1 050 kr

Utökad serveringsyta och/eller serveringstid

1 050 kr

Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd

1 050 kr
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2. Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)
2.1 Stadigvarande servering till allmänheten
Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:
•

Restauranger där 50 % eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

•

Restauranger där 26 - 49 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

•

Restauranger där 11 - 25 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

•

Restauranger där 6 - 10 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

•

Restaurang där 0 – 5 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

•

Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in genom föregående
års restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.
Fast avgift

Avgift

Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning

15 730 kr

Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning

12 580 kr

Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning

10 490 kr

Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning

7 340 kr

Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning*

4 190 kr

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den minsta formen
av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte överstiger 750 000 kronor och
alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den totala omsättningen.

Rörlig avgift

Avgift

Sen serveringstid (efter 01.00)

1 050 kr

Sen serveringstid (efter 02.00)

2 050 kr

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)

530 kr

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)

1070 kr

Utebliven restaurangrapport 1 maj

20 540 kr

Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål

1 000 kr/timme

Uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in genom föregående års
restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.
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2.2 Nyöppnade restauranger, de två första åren
Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme. Tillsynsavgift för andra
kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme samt taxa som engångsavgift för inre tillsyn, 2 000
kr.

2.3 Stadigvarande servering till slutet sällskap
Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet sällskap

Avgift

Stadigvarande till slutet sällskap

2 620 kr

Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap

2 620 kr

Provsmakning på tillverkningsställe

2 620 kr

3. Ansökningsavgifter försäljningstillstånd (tobaksvaror)
Ansökningsavgift försäljningstillstånd

Avgift

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

6 290 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

4 720 kr

Ändrade förutsättningar i bolag (Nya bolagsmän/ägare)

4 720 kr

Anmälan om ändring som påverkar tillsynen

2 620 kr

4. Årliga tillsynsavgifter för handel med receptfria läkemedel, tobaksvaror, folköl
samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Tillsynsavgifter

Avgift

Folköl (detaljhandel och servering)

1 570 kr

Tobaksvaror

1 570 kr

Avgift för inre tillsyn för tobaksvaror tillkommer

1 990 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 570 kr

Receptfria läkemedel

1 570 kr

Säljer 2 av ovanstående

2 100 kr

Säljer 3 av ovanstående

2 620 kr

Säljer samtliga ovanstående

3 150 kr

Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål

1 000 kr/timme
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Ingen tillsynsavgift utgår för anmälningsåret. Vid behov av tillsyn i samband med anmälan debiteras
timtaxa.

5. Avgift för extra kontroll och timtaxa
För brister vid tillsyn som medför extra tillsyn utöver den normala tillsynen tas avgift ut enligt bestämd
timtaxa. Timtaxan är 1000 kronor / timme. Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.
I kontrolltiden ingår:
•

Tid för förberedelser

•

Tid för besök på plats

•

Tid för efterarbete

•

Tid för resor till och från försäljningsstället

6. Särskilda skäl
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden, i det enskilda fallet, sätta ned eller
efterskänka avgiften. Detta sker med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga
omständigheter.
Nämnden har också rätt att fatta beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter.

7. Indexreglering av taxa
De fasta avgifterna och timtaxan uppräknas varje år med PKV. Utgångspunkt för indexuppräkning är
oktober månad 2020 och avrundas till närmsta 10-kr.

8. Fakturering
Samtliga tillsynsavgifter avser kalenderår.
Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.
Den årliga tillsynsavgiften samt avgift för sen serveringstid faktureras före juni månads utgång och
baseras på föregående års restaurangrapport. Restaurangrapporten ska lämnas in till kommunen senast 1
mars.
Avgifter för ansökan om tillstånd faktureras i förskott.
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