
Ansöknings- och prövningsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och 
spellag 
 
Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-05-07, § 67 
och gäller fr o m 2021-01-01. 
 
Avgifterna kopplas till Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) föregående år med oktober som 
basmånad. 
Timavgift för tillämpning av denna taxa är 1 096 kronor per timme. 
 

 
1) Lägre avgift för innehavare av stadigvarande serveringstillstånd i Hagfors kommun. 
2) Sökande delar på avgiften. 
3) Avgiften gäller per tillställning som anordnas. Max 12 tillfällen per år. 
4) Prov 1 ingår i ansökningsavgiften, för omprov 2 och 3 tas avgiften ut för per prov 

 
 
 
 
 

 

Ansöknings- och prövningsavgift enligt alkohollagen Avgift 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, slutna sällskap och catering 9 352 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, slutna sällskap och catering 
(Inom tre månader från beslut vid avslag om sökande inte klarat kunskapsprovet) 

3 116 

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 9 352 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 3 339 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 5 844/4 730 (1 

Utvidgade tillstånd (sortiment, serveringsyta, från slutet sällskap till allmänhet) 4 093 

Utökade tillstånd (serveringstid) 2 921 

Ägarförändring – majoritet i företag 5 259 

Ägarförändring – enskild bolagsman/ej majoritet 2 921 

Tillfällig förändring i befintligt serveringstillstånd    701 

Stadigvarande servering på gemensamt serveringsutrymme 9 352 (2 

Tillfällig servering på gemensamt serveringsutrymme 5 844 (2 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap    935 (3 

Avgift för kunskapsprov 1 114 (4 

Catering, anmälan och godkännande av lokal vid första serveringstillfället    556 

Catering, anmälan av lokal som redan godkänts    111 

Påminnelse för ej inlämnad restaurangrapport, per utskick 1 096 



Ansöknings- och prövningsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och 
spellag 
 
Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-05-07, § 67 
och gäller fr o m 2021-01-01. 
 
TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN 
Avgift faktureras årligen. 
Fast tillsynsavgift. Lika för alla innehavare av stadigvarande serveringstillstånd: 1 669/år 
Rörlig tillsynsavgift.  1,3 % av alkoholförsäljningen inklusive moms enligt restaurangrapport.  
Maximalt ett halvt prisbasbelopp. 
 

 

 
Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan. 

TILLSYNSAVGIFTER 

Årlig avgift tas ut för planerad tillsyn av verksamheter som bedriver: 

 

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott med undantag. 

 

Ansöknings-, anmälnings och prövningsavgifter enligt lag om tobak 
och liknande produkter 

Avgift 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror 8 219 

Prövning av ändringar såsom ändrade ägarförhållanden 2 191  

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare per  
försäljningsställe 

2 191 

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror (t ex marknad eller   
festival) inklusive tillsynsavgift 

4 383 

Registreringslotterier enligt spellag Avgift 

Ansökan om registreringslotterier 1 096 

Registrerings- och tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och 
vissa receptfria läkemedel 

Avgift 

Folköl 1 655 

Tobak 4 930 

Receptfria läkemedel  1 655 

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare  1 655 

Två eller flera produktgruppen (utan tobak)  3 309 

Tobak + ytterligare en eller flera produktgrupper  5 979 


