
Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-23, § 115 

Dnr 2017/KS 0289 12 

 1 

Taxa för Tyresö kommuns arbete enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för   

1. prövning av ansökningar om tillstånd enligt alkohollagen 

2. tillsyn över verksamheter med tillstånd enligt alkohollagen 

3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 

näringsverksamhet med folköl och tobaksvaror 

4. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av 

elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.  

  

2 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut.  

3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet. 

 

3 § Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen besluta att sätta ned avgiften 

helt eller delvis.  

4 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra 

avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i 

konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. 

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2017.  

5 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Tyresö kommun inom tid som anges i 

beslutet om avgift eller i räkning. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas. Vid skriftlig påminnelse om 

betalning tas avgift ut.  

 

TILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN 

6 § Den som ansöker om tillstånd ska betala avgift enligt tabell 1. Avgift för 

prövning av ansökan och för kunskapsprov ska betalas i förskott. Om avgifterna 

inte betalats får ansökan avvisas. Avgifterna återbetalas inte om ansökan avslås.  

Avgift för kunskapsprov tas även ut av den som väljer att göra provet i samband 

med anmälan om ändring. 
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Tabell 1 

Prövningsavgifter  Kr 

Stadigvarande tillstånd för 
- servering till allmänheten 
- servering till slutna sällskap (även för catering) 
- provsmakning 
- pausservering  
- gemensam serveringsyta 

12 600 
10 800  
8 100 
8 100 
5 400 

Ändring av tillstånd  
- utökad serveringstid efter klockan 01 
- övriga ändringar 

 
5 400 
3 600 

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

 900 
1 800 

Tillfälligt tillstånd (även tillstånd för provsmakning 
och gemensam serveringsyta) för  
- servering till slutet sällskap, 1 dag 
- servering till slutet sällskap, mer än 1 dag 
- servering till allmänheten, 1 dag  
- servering till allmänheten, 2 – 3 dagar 
- servering till allmänheten, mer än 3 dagar 

 900 
1 800 
2 700 
3 600 
4 500 

Kunskapsprov, per ansökan 
- prov för stadigvarande tillstånd 
- prov för tillfälligt tillstånd 

2 000 
1 200 

 

 

7 § Tillståndshavare ska betala avgift enligt tabell 2. 

Avgift för handläggning av anmälan tas ut när anmälan lämnats in. Om en 

anmälan om ändrade ägarförhållanden avser mer än en punkt i taxan tas enbart 

avgift ut för den ändring som har högst avgift. 

Tillsynsavgift för tillfällig servering tas ut i efterskott i de fall tillsyn har utförts. 

Den årliga tillsynsavgiften för stadigvarande tillstånd är uppdelad i en fast del för 

den inre tillsynen och en rörlig del för den yttre tillsynen. Den rörliga delen 

baseras på tillsynsbehovet enligt gällande tillsynsplan. Årlig tillsynsavgift 

omfattar kalenderår och tas ut i förskott från och med året efter det år då ansökan 

om tillstånd lämnades in. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för 

varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om verksamheten läggs ned 

innan den årliga avgiften fakturerats tas avgift enbart ut för faktiskt utförd tillsyn. 

Avdrag på tillsynsavgiften ges till tillståndshavare som kan visa att alla aktuella 

serveringsansvariga personer blivit godkända efter genomgången utbildning i 

Ansvarsfull Alkoholservering. Utbildningen ska vara genomförd högst tio år 

tillbaka.   
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Tabell 2 

Avgifter för handläggning av anmälan  Kr 

Anmälan om ändring av ägarförhållanden 
- ny delägare med betydande inflytande 
- överlåtelse av aktier/andelar mellan 
befintliga/avgående ägare 

6 300 
 

2 700 

Anmälan om ny firmatecknare, ledamot eller annan 
person med betydande inflytande 

 
3 600 

Anmälan av lokal för catering vid servering till slutet 
sällskap (högst en avgift per lokal och år) 1 000 

Avgifter för ordinarie tillsyn  

Tillfällig servering till allmänheten  

Avgift för inre och/eller yttre tillsyn 1 800 

Årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd   

Fast avgift för inre tillsyn 2 700 

Rörlig avgift, baserad på antal planerade 
inspektioner per år (enligt tillsynsplan antagen av 
kommunstyrelsen): 
- vartannat år  
- en gång per år 
- två gånger per år 
- tre gånger per år 

 
 
 

2 700 
6 300 
9 900 

13 500 

Avdrag på tillsynsavgiften om all serveringsansvarig 
personal genomfört utbildningen ”Ansvarsfull 
alkoholservering” -1 800 

 

 

8 § Tillståndshavare som fått extra tillsyn ska betala avgift enligt tabell 3. 

Avgift för extra tillsyn tas ut i efterskott. Påminnelseavgift tas ut vid skriftlig 

påminnelse på grund av att restaurangrapport inte lämnats in i tid. 

 

Tabell 3 

Avgifter för extra tillsyn  Kr 

Utredning om påföljd enligt alkohollagen 
- enklare utredning (exempelvis frånvaro av 
serveringsansvarig, brott mot villkor eller mindre 
ekonomisk misskötsamhet)   
- omfattande utredning (exempelvis granskning av 
ekonomiska förhållanden, olagliga alkoholdrycker, 
brottslighet på serveringsstället eller flera olika 
brister) 

3 600 
 
 
 

7 200 

Uppföljande tillsyn efter beslut om erinran  1 800 

Uppföljande tillsyn efter beslut om varning 3 600 

Kostnad för provtagning och analys av prover Faktiska 
kostnader  

Påminnelseavgift, ej inlämnad restaurangrapport 
- första påminnelsen 
- andra påminnelsen 

500 
1 000 
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FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL, TOBAKSVAROR,                     
E-CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE 

9 § Den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl, 

tobaksvaror, elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllningsbehållare ska 

betala avgift enligt tabell 4.  

Avgift för handläggning av anmälan om försäljning tas ut när anmälan lämnats in.  

Den årliga avgiften omfattar kalenderår och tas ut i förskott från och med året 

efter det år då anmälan om försäljning lämnas in. Den årliga avgiften ska sedan 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs. Om verksamheten läggs ned innan den årliga avgiften fakturerats ska 

avgift enbart tas ut för faktiskt utförd tillsyn.  

Tabell 4 

Avgifter för handläggning av anmälan Kr 

Anmälan om försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter,  
påfyllningsbehållare (flera varugrupper kan anmälas i 

samma anmälan) 

Anmälan om försäljning av ytterligare varugrupper 
från näringsidkare som tidigare anmält försäljning 
avseende samma försäljningsställe 

1 800 
 
 
 

900 

Årliga avgifter för ordinarie tillsyn  

Försäljning på restauranger av tobak, e-cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare. Gäller bolag med 
serveringstillstånd enligt alkohollagen.  900 

Rörlig avgift för övriga försäljningsställen baserad på 
hur många varugrupper som säljs 
- enbart tobak 
- enbart folköl 
- enbart e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare   
- två av ovanstående varugrupper 
- alla tre varugrupperna 

   1 800 
1 800 
1 800 
2 700 
3 600 

 

10 § Den som fått extra tillsyn av anmälningspliktig näringsverksamhet med 

folköl, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska betala avgift enligt 

tabell 5.  

Avgifter för extra tillsyn tas ut i efterskott.  

Tabell 5 

Avgifter för extra tillsyn  Kr 

Tillsynsutredning om vitesföreläggande/-förbud, 
varning eller försäljningsförbud 

 
4 500 

Uppföljande tillsyn för kontroll av att brister åtgärdats 
(utöver ordinarie tillsynsbesök)  

 900 

Kostnad för provtagning och analys av prover Faktiska 
kostnader  

________ 

Denna taxa börjar gälla den 1 januari 2018. För ärenden som inkommit eller 

upprättats före dessa tidpunkter tillämpas den tidigare taxan. 


