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TAXA FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH LIKNANDE
PRODUKTER SAMT VISSA RECEPTFRIA
LÄKEMEDEL
Karlskoga - Storfors kommuner

Antagen av kommunfullmäktige Karlskoga 2019-05-21
Antagen av kommunfullmäktige Storfors 2019-06-27
Gäller från och med 2019-07-01
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Taxebestämmelser för Bygg- och miljökontorets
handläggning enligt Alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1-14 i kommunens beslut att anta
taxan.
1§
Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prövning av tillstånd för detaljhandel/ partihandel med tobaksvaror.
Tillsyn av tillståndspliktig handel med försäljning av tobak och liknande produkter.
Tillsyn av anmälningspliktig handel med elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.
Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol.
Tillsyn över tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.
Tillsyn över anmälningspliktig handel med eller servering av folköl.
Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

2§
Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift

Om verksamheten tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om verksamheten inspekteras
under året.
Vid tillsyn under sen kväll/natt multipliceras kostnaden med 1,5 timmar per nedlagd timme i ärendet.
Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-14.
Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet registreras.
Justerad avgift

Finner myndighetsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Vid tillsyn under sen kväll/natt multipliceras kostnaden med 1,5 timmar per nedlagd timme i ärendet.
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Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden per timme fastställs av fullmäktige i särskilt beslut gällande timtaxa för
Myndighetsnämnden.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Full prövningsavgift tas ut även om avslag ges i ärendet.
Om ett ärende avskrivs tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Om ett ärende avvisas tas ingen avgift ut.
3§
Ändring av taxan
Kommunfullmäktige beslutar om timtaxan som ligger till grund för denna taxa. Justering av beloppen i
tabellerna 1-14 samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan görs i enlighet med
gällande beslut.
4§
Betalning av avgift
Betalning av avgift enligt taxan ska ske till Karlskoga kommun. Betalning ska ske inom tiden som
anges på fakturan.
Vid prövning av ett ärende ska avgift betalas av sökande innan handläggning påbörjas.
Anmälningsavgift faktureras verksamheten i samband med anmälan. Årlig tillsynsavgift faktureras
verksamheten i förskott, fakturan skickas ut i början av året.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker.
5§
Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 2019-07-01.
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Taxetabeller
1

Taxa tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen
Tidsfaktor

Avgift (2019)

1 Stadigvarande tillstånd för

PRÖVNING

10

9 500 kr

2

4

3 800 kr

2

1 900 kr

4

3 800 kr

4

3 800 kr

3,5

3 325 kr

0,5

475 kr

2

1 900 kr

3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Servering till allmänheten och slutna
sällskap (inklusive ett kunskapsprov)
Avgift tas ut även om ansökan avslås
Ändring av befintligt
Utökad
serveringstillstånd
serveringstid/serveringsyta/dryckesslag
Tillfällig ändring av befintligt
Utökad
serveringstillstånd
serveringstid/serveringsyta/dryckesslag
Tillfälligt tillstånd för
Servering till allmänheten (inklusive 1
kunskapsprov)
Servering till allmänheten vid
teater/gästspel (inklusive 1 kunskapsprov)
Pausservering vis teater/gästspel
(inklusive 1 kunskapsprov)
Servering till slutna sällskap (inklusive 1
kunskapsprov)
Provsmakning till allmänheten (inklusive
1 kunskapsprov)
ANMÄLAN

Tidsfaktor

Avgift (2019)

6

5 700 kr

2.2

Bolagsändring, fullständig prövning
- Ny delägare, bolagsman, aktieägare,
firmatecknare, ledamot eller annan
person med betydande inflytande.
Catering

2.3

Provsmakning

0

2.4

Serveringsansvariga

0

2.5

Kryddning av snaps

0

Ej inlämnad restaurangrapport,
avgiften utgår för varje utskickad
påminnelse
Kostnad per genomfört kunskapsprov

1

950 kr

1

950 kr

Tidsfaktor
3

Avgift (2019)
2 850 kr

1,5

1 425 kr

2.1 Anmälan av

3 Restaurangrapport
4 Kunskapsprov

TILLSYNSAVGIFT
5 Fast avgift för årlig tillsyn
En gång per år

0

6 Rörlig avgift, baserat på antalet
planerade inspektioner per år
6.1

Vartannat år
En gång per år

3

2 850 kr

6.2

Två gånger per år

6

5 700 kr

6.3

Tre gånger per år

9

8 550 kr

6.4

Fyra gånger per år

12

11 400 kr

En gång per år

0,5

475 kr

1

950 kr

7 Tillägg för antalet planerade
inspektioner per år under kväll/
natt

Två gånger per år
8 Övrig tillsyn enligt alkohollagen, tillämpas även vid tillsyn av tillfälliga
serveringstillstånd

Timdebitering

9 Övrig tillsyn enligt alkohollagen under sen kväll/ natt, tillämpas även vid
tillsyn av tillfälliga serveringstillstånd.

Timdebitering
x1,5
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2

Taxa tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, lagen om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
PRÖVNING
10 Tillstånd för
Detaljhandel/ partihandel av
tobaksvaror
11 Tillfälligt tillstånd för försäljning
Försäljning av tobaksvaror

12 Anmälan av

ANMÄLAN
Bolagsändring för tillstånd av
detaljhandel/ partihandel med tobak,

Tidsfaktor
8
4

Avgift (2019)
7 600 kr
3 800 kr

Tidsfaktor
6

Avgift (2019)
5 700 kr

Ny delägare, bolagsman, aktieägare,
firmatecknare, ledamot eller annan
person med betydande inflytande.

12.1

Folköl,

1

950 kr

1

950 kr

Avser både ny anmälan och ägarbyte.
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som
kan omfatta försäljning av en eller flera av
ovanstående produkter.

12.2

Elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare,
Avser både ny anmälan och ägarbyte.
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som
kan omfatta försäljning av en eller flera av
ovanstående produkter.

TILLSYNSAVGIFT
13 Avgift för årlig tillsyn av
försäljningsställe

Tidsfaktor

Avgift (2019)

Tobak

5

4 750 kr

13.1

Elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare

2

1 900 kr

13.2

Folköl

2

1 900 kr

13.3

Läkemedel

2

1 900 kr

14 Övrig tillsyn

14.1

Av tobak, folköl, elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare och
vissa receptfria läkemedel. Tillämpas
även vid tillfällig försäljning av tobak
Vid planerad tillsyn kväll/ natt
kommer en tilläggsavgift att påföras
den årliga tillsynsavgiften. Kan även
komma att tillämpas vid tillfällig
försäljning av tobak.

Timdebitering

Timdebitering
x1,5

