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Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-12-07-08  
 
Gäller från och med: 2023-01-01  
 
Timtaxan för 2023 är 1 326 kronor och regleras årligen enligt 14 § nedan.  
 

 

Avgifterna är indexuppräknade av Miljö- och konsumentnämnden 2023-01-24. 

Rättslig grund 

Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) 

 

Inledande bestämmelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen 

(2010:1622). 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och 

prövning enligt ovanstående lag. Avgift ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning av överklaganden, exempelvis rättidsprövning, överlämnande till nästa 

instans och yttrande i överklagade ärenden 

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn 

 4 § Den som önskar bedriva anmälningspliktig handel av folköl ska betala en avgift för anmälan enligt 

taxebilaga 1. Om försäljning av flera produkter (elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel eller 

tobaksfria nikotinprodukter) anmäls vid samma tillfälle ska endast en anmälningsavgift tas ut. 

 5 § Den som bedriver försäljning av folköl utan att ha ett serveringstillstånd ska betala fast årlig 

tillsynsavgift för varje försäljningsställe enligt taxebilaga 1. I den årliga tillsynsavgiften ingår inläsning 

av ärenden, kontakt med parter, information, samråd med sakkunniga, granskning av 

egenkontrollprogram, tillsyn på försäljningsstället, beslut samt övriga tillsynsåtgärder. 

 6 § Den som ansöker om serveringstillstånd ska betala en ansökningsavgift enligt taxebilaga 1.  
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7 § Avgift för prövning av ansökan återbetalas inte på grund av att ansökan återtas eller på grund av 

avslag.  

 

8 § Avgift tas ut för ansökning om ändringar i tillstånd och för anmälan om ändrade ägar- och 

bolagsförhållanden enligt taxebilaga 1. Även avgifter rörande kunskapsprov, restaurangrapport och 

catering framgår av bilagan.  

9 § Den som innehar serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift per tillstånd enligt taxebilaga 

1. För de som har ett stadigvarande tillstånd till allmänheten består avgiften av en fast del och en 

rörlig del. Den rörliga delen baseras på den årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker och 

alkoholdrycksliknande preparat inklusive moms föregående år. I den årliga avgiften ingår inläsning av 

ärenden, kontakt med parter, information, samråd med sakkunniga, granskning av 

egenkontrollprogram, tillsynsbesök på serveringsstället, inre tillsyn, beslut samt övriga tillsynsåtgärder.  

10 § Den som är verksamhetsutövare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta 

påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.  

11 § Har beslut om nytt serveringstillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift för 

det året. Halv tillsynsavgift debiteras det år anmälan av folköl inkommit efter den 1 oktober.  

12 § Om bristande efterlevnad, befogade klagomål eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går 

utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid 

multiplicerad med timavgiften.  

13 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses 

den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och konsumentnämnden har använt för 

inläsning av ärenden, kontakt med parter, samråd med sakkunniga, inspektioner, beredning av 

ärendet, beslut och andra tillsynsåtgärder. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimma nedlagd 

handläggningstid. För inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift 

ut 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

14 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1326 kronor per timme (år 2023). Miljö- och 

konsumentnämnden får för varje år besluta att justera timavgiften och övriga avgifter i denna taxa 

med en uppräkning enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). Miljö- och konsumentnämnden får årligen justera taxebilagan med 

de nya beloppen. 
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Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad genom Miljö- och 

konsumentnämnden. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller på fakturan.  

 

16 § Miljö- och konsumentnämnden får besluta att avgift ska gälla omedelbart även om den 

överklagas.  

 

17 § Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut om avgifter enligt denna taxa. Om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 

handläggningstid eller övriga omständigheter, får Miljö- och konsumentnämnden i ett enskilt ärende 

besluta att höja, sänka eller efterskänka avgifter enligt denna taxa.
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Taxebilaga 1 

Avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen 

Ansökningsavgift- och anmälningsavgift m.m Fast avgift 

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning 13 500 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten 7 500 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning 1 800 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap 1 200 kr 

Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 700 kr 

Ändringar i serveringstillstånd 5 000 kr 

Anmälan om ändrade ägar‐ eller bolagsförhållanden gällande någon/några ägare, 
bolagsmän, ledamot eller annan person med betydande inflytande. 

5 000 kr 

Anmälan om ändrade ägar‐ eller bolagsförhållanden där samtliga ägare, hela 
styrelsen eller alla bolagsmän byts ut. 

11 600 kr 

Förseningsavgift restaurangrapport 5 000 kr 

Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen 2 500 kr 

Kunskapsprov per person och tillfälle (även vid utebliven avanmälan) 1 600 kr 

Ny ansökan inom 6 månader efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov. Avgift för 
kunskapsprov tillkommer 

1 500 kr 

Anmälan av försäljning av folköl 1 300 kr 

Fasta årliga tillsynsavgifter Årlig avgift 

Årsavgift för tillsyn av försäljning av folköl 2 300 kr 

  

Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning* 15 000 kr 

Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning 5 000 kr 

Rörlig avgift för stadigvarande tillstånd till allmänheten Årlig avgift 

Omsättning upp till 800 000 kr/år 3 % av 
årsomsättning

en 

Omsättning 800 001 – 2 000 000 kr/år 25 000 kr 

Omsättning 2 000 001 – 5 000 000 kr/år 27 500 kr 

Omsättning 5 000 001 – 10 000 000 kr/år 30 000 kr 

Omsättning 10 000 001 – 15 000 000 kr/år 32 500 kr 

Omsättning 15 000 001 kr/år - 35 000 kr 

Uppföljande kontroller vid avvikelser 

Vid uppföljande kontroll tas avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt 12 § Timavgift 



 

 

 

*Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 3% av 
alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år  

 




