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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-05-23
Gäller från och med: 2019-07-01
Timavgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till Prisindex kommunal verksamhet (PKV) och
omräknas varje år baserat på PKV som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad.
Timavgift för 2019 är 1 156 kronor och regleras årligen enligt 5 § nedan.

Rättslig grund
Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det följer av lag eller annan författning.
Enligt 2 kap. 6 § samma lag får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar de totala
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen (självkostnadsprincipen).
Enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning
av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt
tredje stycket får kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av
folköl. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 46 § Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får en kommun ta ut avgift för tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin
kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt
alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid
tillsyn och prövning enligt ovanstående lagar.
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3 § Avgift för tillsyn och prövning ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggningstid som föranleds av att Miljö- och konsumentnämndens beslut överklagas.
5 § Taxan fastställs genom beslut i Kommunfullmäktige och vid årlig uppräkning
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) genom beslut av Miljö- och
konsumentnämnden.

Fasta avgifter för tillsyn och prövning
6 § Fasta avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen (2010:1622),
tobakslagen (1993:581) lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel framgår av taxebilaga 1.
7 § Den som är verksamhetsutövare/tillståndshavare den 1 februari debiteras
tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte av eventuella
verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Timavgift
8 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljöoch konsumentnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut etc. Sådan avgift tas
ut för varje påbörjad halvtimma nedlagd handläggningstid.
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går
utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för
nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften.

Höjning eller nedsättning av avgift
10 § Har beslut om nytt tillstånd enligt alkohollagen fattats före den 1 oktober
debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om nytt tillstånd fattats efter den 1
oktober debiteras halv tillsynsavgift. Samma gäller för anmälningsärenden och
tillsynsavgift för servering eller detaljhandel med folköl samt detaljhandel med
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
11 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och konsumentnämnden i enskilda fall
besluta att avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterskänkas.
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Avgiftens erläggande m.m.
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad, Miljö- och
konsumentnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges på faktura.

Taxebilaga 1
Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen
Ansökningsavgift

Avgift per
år, kr

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning

13 500

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten

7 500

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning

1 800

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

1 200

Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap

700

Ändringar i serveringstillstånd

5 000

Tillfällig ändring av serveringstillstånd

1 200

Kunskapsprov per person och tillfälle

1 500

Förseningsavgift restaurangrapport

5 000

Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen

2 500

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

1 500
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Tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Fast tillsynsavgift
Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning, per
tillstånd.
Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till
motsvarande 3% av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2.
Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning per tillstånd.
Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök

Avgift per år,
kr
15 000

5 000
Timavgift

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år
Rörliga avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker inkl.
moms
upp till 800 000 kr/år
därefter för omsättning mellan:
800 001 ‐ 2 000 000 kr/år
2 000 001 ‐ 5 000 000 kr/år
5 000 001 ‐ 10 000 000 kr/år
10 000 01 – 15 000 000 kr/år
15 000 001 kr/år –

3 % av
årsomsättning
25 000 kr/år
27 500 kr/år
30 000 kr/år
32 500 kr/år
35 000 kr/år

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl samt
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 juli 2019
Anmälan
Vid ny anmälan tas avgift ut motsvarande en timmas tillsynstid

Timavgift

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt vissa receptfria
läkemedel
Folköl
Vissa receptfria läkemedel

Avgift per
år, kr
2 100
3 100

Uppföljande kontroller vid avvikelser
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 9 §

Timavgift
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Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning från
och med 1 juli 2019:
Kategori
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak.

Avgift per
år, kr
11 600

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak.

11 600

Anmälan om ändrade ägar‐ eller bolagsförhållanden.

5 000

Anmälan om förändrat tillstånd.

2 300

Avgifter för tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare från och med 1 juli 2019:
Kategori
Försäljnings av tobaksvaror

Avgift per
år, kr
4 600

Försäljnings av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare
Försäljnings av både tobaksvaror elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 200
5 800

Uppföljande kontroller vid avvikelser
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 §

Timavgift

Om tillsynsavgiften
Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen:
- den tillsyn som inspektörer och handläggare gör ute hos verksamheten
- inre tillsyn
- service och information till företag
- rådgivning
- utbildningar (till exempel ansvarsfull alkoholservering)
Tillsynsavgiften bekostar även handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till
verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode
ingår inte i tillsynsavgiften.
Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.
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Halv tillsynsavgift
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.
Om verksamheten upphör
Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.
Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit
före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör
före kalenderårets slut.
___________________________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör ansökningar eller anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.

