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Bos§ 83 Dnr KS 0006/2019 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och 
liknande produkter, Alkohollag samt Lag om handel med 
receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
Samhällsfömämnden Bergslagen har inkommit med förslag om taxa för prövning 
och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter, Alkohollagen samt Lag 
om handel med receptfria läkemedel. Förslaget till taxa förslås träda i kraft den 
1 juli 2019 när det gäller avgift för prövning av ansökan om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror samt att övriga delar av taxan träder i kraft den 
1 januari 2020. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 



Taxa för prövning och tlllsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (1§ 8 kapitlet lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

2. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (2§ 8 kapitlet Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter). 

3. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (23§ lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel). 

4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig handel med e ller 
servering av folköl (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)). 

5. Prövning av tills tånd för försäljn ing av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag 
(2010:1622)). 

6. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig verksamhet med 
servering av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622). 

Avgifterna tas ut för att täcka Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för 
tillsyn och prövning inom ovanstående områden. 

Indexjustering 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

Timavglft 

Avgift för handläggning (tirntaxa) enligt denna taxa är 1065 kronor. 

Tobaksprodukter 

Prövning 

För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror tas avgift ut 
med 8 755 kronor. Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. 

För ändring av tillstånd tas avgift ut med 5 858 kronor. För tillfälligt tillstånd (vid t ex 
marknad elle r festiva l) tas avgift ut med 4 260 kronor. 

Tillsyn 

För planerad tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas årlig avgift ut med 5 858 kronor. 
Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 



Om en ny verksamhet tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om 
verksamheten inspekterats under året. 

För uppföljande tillsyns besök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllnlngsbehållare 

För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare tas avgift ut med 1 597 kronor per år. Avgiften tas ut från och med 
det år anmälningspliktig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i 
början av nästkommande år. 

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut 
med 1 597 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit. 

För uppföljande tillsyns besök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Receptfria läkemedel 

För kontroll av verksamheter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel tas 
avgift ut med 1065 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig 
verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsyns besök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Folköl 

För tillsyn av verksamheter med försäljning eller servering av folköl tas avgift ut med 
1 597 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig verksamhet 
påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Komblnatlonstaxa vid försäljning av flera produktgrupper 

Vid försäljning av en kombination av tobak, elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 1. 

Tabell 1. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel. 

Tobak+ ytterligare produktgrupper 

Flera produktgrupper ( ej tobak) 



Exempel 

Försäljning av tobak och folköl 
5 858 + 530 = 6 388 kronor 

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel 
5 858 + 530 + 530 = 6 918 kronor 

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 
1 597 + 530 = 2 127 kronor 

Alkoholservering 

Prövning 

För handläggning av ansökan om tillstånd enligt alkohollagen tas avgifter ut enligt tabell 
2. 

Tabell 2. Avgifter för prövning av tillstånd 

'Typ av tillst~nd >' '" ,,. ,, ' ·"'' 
I .. ., .,. ->;, ~ '/ 

Nvansökan stadigvarande tillstånd 
Ändrim~ av tillstånd 
Betydande ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande 
tillstånd. 
Stadi~arande tillstånd till trafikservering 
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (1 tillfälle) 

För varje ytterligare dag i ansökan, allmänheten 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, med utredning 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, enkel utredning 

För varje ytterligare dag i ansökan, slutet sällskap 
Tillfälligt säsongstillstånd 
Tillfälligt utsträckt serveringstid efter kl. 01:00, allmänheten 
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till allmänheten 
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 

Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. 

TIiisyn 

1\v'gift -'~ 
i,{> .,. " 

9 585 
1065 
9 585 

9 585 
4790 
1065 
1065 
530 
265 
9585 
1600 
1065 
530 

För tillsyn av verksamheter med servering av alkohol tas årlig avgift ut enligt tabell 3. 
Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga 
näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på 
tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker, vilken baseras på inlämnad 
restaurangrapportering. Tillståndsinnehavare med servering till slutet sällskap eller 
provsmakningstillstånd betalar endast fas t avgift. 

., . 

Tillsynsavgiften tas ut i efterskott efter inlämnad restaurangrapport. Vid å terkallelse av 
serveringstillstånd tas avgiften ut i samband med återkallandet. 

Om restaurangrapport inte inkommer trots påminnelser baseras tillsynsavgiften på 
föregående års restaurangrapport. Om det inte finns någon restaurangrapport från 
föregående år tas avgift ut med 6 385 kronor. 



Om verksamheten tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om 
verksamheten inspekterats under året. 

Tabell 3. Årlig tillsynsavgift för verksamheter med serveringstillst(md 

F.ast tillsyn~~l\fgift. för·st~.di&ar.ande· s_erve1) ngstillstå·n.d. i'il .. ;; ' .. I 
, I ', ,, 1)Avidfö (kron:or) 

Servering till allmänheten 2 660 
Servering till slutet sällskap 1065 
Uteservering 1065 
Provsmaknings tillstånd 1065 

; 
i:" 

.. l 

Röd i g,fjllsyn~~Vltift1få~] ii?10 i:ns.ä ttninJ:(•9V' alkofiolf öl'.S~l i n,ih eJ~r} 
' 

,. ~~l [!>S' 
• ''C , 

0 -150 000 2660 
150 001 - 500 000 5325 
500 001 - 1 000 000 7 455 
1 000 001 - 3 000 000 10115 
3 000 001 - 5 000 000 14910 
5 000 001 - 7 000 000 19 700 
7 000 001- 25 025 
X:>:v~udravififteJ1' 1 

; .' 
I ;, I' ... ·-·~ .. ;•. ', ' ,_ ... ' -:~·1,, :·' .~-- ·-\~~i~\/~'{' ~ , , ... ,, ,, ' !'•!:'. ,, '\ ,. ., 

I• • • ~- '· ' ' ,.,, :•. '.,c }'\ ' 

Uppföljande tillsynsbesök med anledning av administrativa 1065 
åtgärder 
Påminnelse restaurane:rapport (tas ut vid andra påminnelsen) 1065 
Kunskapsprov ej re]evant för ansökan 500 

När taxan börjar gälla 

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019 när det gäller avgift (ör prövning av ansökan 
om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

Övriga delar av taxan träder i kraft den 1 januari 2020. 




