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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och 
spellag 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Hagfors kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622), lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa 
lagar. 
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen framgår att kommunen får ta ut avgift för prövning enligt de 
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 
kapitlet av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig 
detaljhandel med eller servering av folköl. 
Enligt 8 kap. 1-2 §§ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) får kommunen ta ut en 
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd och för tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning. 
Enligt 8 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) får kommunen ta ut en avgift 
för handläggning av anmälan (enligt kap 5 § 15) om försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) får en kommun ta ut avgift 
för kontroll av den som bedriver detaljhandel. 
Enligt 20 kap. 1 § spellag (2018:1138) får en kommun ta ut avgift för registreringslotterier.    

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. Handläggning av anmälan om handel med eller servering av folköl (5 kap. 5 § 
alkohollag 2010:1622) 

2. Prövning av tillstånd för servering av alkohol (8 kap. 1 § alkohollag 2010:1622) 
3. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig verksamhet med servering av 

alkohol (9 kap. alkohollag 2010:1622) 
4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig handel med eller servering 

av folköl (9 kap. alkohollag 2010:1622) 
5. Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (5 kap. 15 § lag om tobak och liknande produkter 2018:2088) 
6. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (5 kap. 1 § lag om tobak och 

liknande produkter 2018:2088) 
7. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska 

cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (7 kap. 3-4 §§ lag om tobak och liknande 
produkter 2018:2088) 

8. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel (20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2009:730) 

9. Prövning av registreringslotterier ( 6 kap. 9 § spellag 2018:1138)  

Avgifterna tas ut för att täcka miljö- och byggnämndens kostnader för tillsyn och prövning inom 
ovanstående områden. Avgift för tillsyn av rökfria miljöer tas inte ut enligt denna taxa. 
 
3 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna timavgifter och fasta avgifter med en procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) som finns redovisat av Sveriges Kommuner och 
Landsting i oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019. 
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Timavgift 
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 045 kronor per timme. Avgiftsuttag sker i 
förhållande till faktiskt nedlagd handläggnings- eller tillsynstid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggnings- eller tillsynstid avses 
med handläggnings- och tillsynstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
 
 

Ansöknings- och prövningsavgift enligt alkohollagen  Avgift 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap och 
caterings  

8 919 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap och 
caterings (Inom 3 månader från beslut vid avslag om sökande inte 
klarar kunskapsprovet)  

2 972 

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsställe 

8 919 

Tillstånd för provsmakning vid arrangementen  3 184 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  5 574/ 4 511 (1) 

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

3 904 

Utökade tillstånd (serveringstid) 2 786 

Ägarförändring- majoritet i företag   5 016 

Ägarförändring- enskild bolagsman/ ej majoritet 2 786 

Tillfällig förändring i befintlig serveringstillstånd  669 

Stadigvarande servering på gemensamt serveringsutrymme 8 919 (2) 

Tillfällig servering på gemensamt serveringsutrymme 5 574 (2) 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 892 (3) 

Avgift för kunskapsprov 1 062 

Catering, anmälan och godkännande av lokal vid första serveringstillfället   531 

Catering, anmälan av lokal som redan godkänns 106 

Påminnelse för ej inlämnad restaurangrapport, per utskick 1 045 

 
1. Lägre avgift för innehavare av stadigvarande serveringstillstånd i Hagfors kommun. 
2. Sökande delar på avgiften. 
3. Avgiften gäller per tillstånd som anordnas. Max 12 tillfällen per år. 
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Tillsynsavgifter enligt alkohollagen   
Avgift faktureras årligen. 
 
Fast tillsynsavgift - Lika för alla innehavare av stadigvarande serveringstillstånd: 1 592 kr/år 
Rörlig tillsynsavgift - 1,3 % av alkoholförsäljningen inklusive moms enligt restaurangrapport. 
Maximalt ett halvt prisbasbelopp.  
 

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

Avgift 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror 7 838 

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte 2 090 

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare per 
försäljningsställe   

2 090 

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

4 180 

Registreringslotterier enligt spellag   

Prövning av registreringslotterier  1 045 

 
Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan. 
 
Avgift för tillsyn 
5 § Årlig avgift tas ut för planerad tillsyn av verksamheter som bedriver:   

Registrerings- tillsynsavgifter för försäljning av folköl och vissa 
receptfria läkemedel  

Avgift 

Folköl 1 578 

Tobak 4 702 

Receptfria läkemedel  1 578 

Elektroniska cigaretter och/ eller påfyllningsbehållare 1 578 

Två eller flera produktgruppen (utan tobak) 3 156 

Tobak + ytterligare en eller flera produktgrupper 5 702 

 
Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott med undantag enligt § 6. 
 
6 § Om en verksamhet tillståndsprövas eller anmält sin verksamhet under innevarande år tas en 
årlig tillsynsavgift ut endast om verksamheten inspekterats under året. Den årliga tillsynsavgiften 
debiteras då efter att inspektion utförs. Årliga tillsynsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 
7 § För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut enligt 
timtaxa i enlighet med § 4. Avgiften debiteras efter genomförd tillsyn. 



Hagfors kommun   2019-05-07 
Miljö- och byggnämnden  Dnr 2019/24 KF § 67 
 

Sida 4 av 4 
 

 
8 § Skyldighet att betala årlig tillsynsavgift upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det att verksamheten har upphört. 
 
Avgift för uppföljande tillsyn 

9 § För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister, på 
verksamheter som omfattas av årsavgift enligt § 5, tas avgift ut enligt timtaxa i enlighet med § 4. 
Avgiften debiteras efter genomförd tillsyn. 
 
Betalning av avgift m.m. 

13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hagfors kommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter detta datum. För befintliga verksamheter med fast årlig 
tillsynsavgift som redan betalat årsavgift kommer ingen ytterligare tillsynsavgift att debiteras för 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


