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Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt 
Alkohollagen, Tobakslagen, lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel

Inledande bestämmelser

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
(SFS 2010:1622) lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 
2009:730) tobakslagen (SFS 1993:581) samt lagen om elektroniska 
cigaretter (2017:425)

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd
2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. handläggning av anmälan om försäljning av folköl, tobaksvaror eller
e-cigaretter
5. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel eller e-cigaretter
6. examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
7. i särskilda fall/ärenden kan avgiften för ärende fattas i särskilt beslut och 
debiteras enligt timtaxa 990 kr/timme. Taxan kan beslutas i de ärenden där 
handläggningstiden överstiger normal utrednings/tillsynstid

2 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra 
avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som skett sedan senaste avgiftsändringen. 
Basår för indexuppräkning är 2018.

Serveringstillstånd

3 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om / anmäler 
ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1. Avgift för 
prövning av ansökan eller anmälan om ändring ska betalas i förskott till 
kommunen. I de fall då kommunen istället fakturerar avgiften tillkommer 
dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid för sen betalning. Om 
prövningsavgiften inte betalas får ansökan avvisas. Avgiften återbetalas
inte om ansökan avslås.
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Tabell 1

Prövnings- och anmälningsavgifter.

Ansökan/ägarskifte, stadigvarande tillstånd
inklusive 1 kunskapsprov(även för catering och 
provsmakning)

9 900 kr

Ändring av serveringstillstånd 
- utökad serveringstid eller serveringsyta
- övriga ändringar

4 400 kr

Tillfällig ändring (utökning av tider, ytor mm)
- servering till allmänheten 
- servering till slutet sällskap 

1 760 kr
   880 kr

Tillfälligt tillstånd för allmänheten 
max 3 tillfällen per tillstånd

3 300 kr + 
550 kr/tillfälle

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap 
max 3 tillfällen per tillstånd 

1 100 kr + 
550 kr/tillfälle

Kunskapsprov, omprov 2 och 3 1 100 kr/prov

Anmälan om ändring av person med betydande
inflytande
- ändring av ägarförhållanden (ny delägare) > 50% av 
aktierna/andelarna
- ändring av ägarförhållanden (ny delägare) < 50% av 
aktierna/andelarna
- tillkommande firmatecknare, ledamot eller 
bolagsman som inte är ägare

6 600 kr

3 300 kr

1 650 kr

4 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig 
tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig 
del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande 
tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av 
alkoholdrycker som redovisas i restaurangrapport.

Har restaurangrapport inte inlämnats i tid kan förseningsavgifter debiteras 
500 kr efter första påminnelsebrevet och 1000 kr efter andra 
påminnelsebrevet. Är restaurangrapporten mer än 6 veckor försenad 
placeras verksamheten i högsta
avgiftsklass.
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Tabell 2

Årlig tillsynsavgift.

Fast avgift för serveringstillstånd per år 2 750 kr

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av 
alkoholdrycker, kr inkl moms

0 – 100 000 1 650 kr

100 001 – 250 000 2 750 kr

250 000 – 500 000 3 850 kr

500 001 – 750 000 4 950 kr

750 001 – 1 000 000 6 050 kr

1 000 001 – 1 500 000 7 150 kr

1 500 001 – 2 000 000 8 250 kr

> 2 000 001 9 350 kr

Påminnelseavgift 1 restaurangrapport 550 kr

Påminnelseavgift 2 restaurangrapport 1 100 kr

Försäljning av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel 
eller e-cigaretter

Avgift med anledning av anmälan

5 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift enligt tabell 3. Avgift med anledning av anmälan 
ska betalas av för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
6 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver 
eller avser att bedriva verksamheten. Avgiften ska betalas i förskott.

Tabell 3

Öl klass II (folköl) 1 980 kr

Tobak 1 980 kr

E-cigaretter 1 980 kr
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Avgift för tillsyn
7 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror, 
e-cigaretter och/eller receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift / 
kontrollavgift enligt tabell 4.

Tabell 4

Öl klass II (Folköl) 1 980 kr

Tobak 1 980 kr

Receptfria läkemedel 1 980 kr

E-cigaretter 1 980 kr

8 § Årlig tillsynsavgift/kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i 
förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal 
som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska 
sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året.
9 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder enligt 5-6 §§ med anledning 
av bristande efterlevnad och som är utöver den normala tillsynen tas avgift 
ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I den nedlagda kontrolltiden 
inräknas tid för förberedelser, besök på plats, efterarbete samt resor till och 
från försäljningsstället.
10 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 990 kronor per hel timme 
handläggningstid.

Nedsättning av avgift

11 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Denna taxa träder i kraft den 7 februari 2018. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. För ärenden som påbörjats 
innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.
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