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Inledning 
Syfte 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen med 
tillståndshandläggning, registrering, anmälningar och tillsyn inom rubricerade 
områden för Tierps kommun. Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar 
för respektive område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Avgiften är beräknad utifrån budgeterade kostnader för tillstånd 
och tillsyn.     

Omfattning 
Taxan omfattar prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel av vissa 
receptfria läkemedel.  

Avgiftsbestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller 
anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten              12 000 kr  

4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 600 kr  

5 § Nyansökan (vid avslag av stadigvarande tillstånd om sökanden  6 000 kr 
inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut) 

6 § Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd,  4 800 kr  
t ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider eller catering  

7 § Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd 2 400 kr  

8 § Tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd   3 600 kr 
vid pausservering   

9 § Anmälan om förändrad bolagssammansättning    9 600 kr 
med byte av mer än 50 % av styrelsen och/eller ändring av  
ägarmajoriteten bolaget 
 
10 § Anmälan om förändrad bolagssammansättning vid mindre  4 800 kr 
ändring av bolagssammansättning, 50 % och under av styrelsen  
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och utan ändring av ägarmajoriteten   
 
11 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten    4 800 kr 

12 § För varje ytterligare dag tillkommer     300 kr  

13 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten då restauratör med  2 400 kr 
stadigvarande serveringstillstånd förestår serveringen 

14 § För varje ytterligare dag tillkommer     300 kr  

15 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap   1200 kr  

16 § För varje ytterligare dag tillkommer         300 kr  

17 § Avgift för handläggning av en ansökan får tas ut i förväg. Avgiften tas ut även 
om ansökan avslås. 

Avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd 

18 § Fast årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd   3 600 kr 
till allmänheten   

19 § Fast årlig tillsynsavgift,   1 200 kr  
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap eller vid pausservering 

20 § Anmälan om lokal för verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd för 
catering: 

Ny lokal           600 kr  

Redan godkänd lokal       300 kr  

21 § Rörlig årlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning i kronor för 
alkoholdrycker, endast stadigvarande med vinstintresse 

0 – 75 000   1 800 kr 

75 001 – 150 000  3 000 kr 

150 001 – 225 000  4 200 kr 

225 001 – 300 000  5 400 kr 

300 001 - 500 000  6 600 kr 

500 001 – 750 000  7 800 kr 

750 001 – 1 000 000  10 800 kr 

1 000 001 – 2 000 000  13 800 kr 

2 000 001 – 3 000 000  16 200 kr 

Över 3 000 000  18 600 kr 
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22 § Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den 
högsta avgiftsgruppen. 

23 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar 
efter den sista november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att 
serveringstillståndet har beviljats. Det första verksamhetsåret hamnar företaget 
automatiskt i den lägsta riskklassen eftersom noggrann granskning har gjorts av 
företaget och dess verksamhet i samband med handläggning av ansökan om 
serveringstillstånd.  

24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får kommunen i det enskilda fallet sätta 
ned eller efterskänka tillsynsavgiften. 

Övriga avgifter 

25 § Avgift för genomförande av kunskapsprov per provtillfälle för:  

Stadigvarande      1800 kr 

Tillfälligt till allmänheten      1200 kr 

Tillfälligt till slutet sällskap       900 kr  

26 § Avgift för påminnelse om att lämna in restaurangrapport som  1 200 kr 
inte inkommit i tid. Avgiften tas ut per påminnelse 
 
27 § Förseningsavgift för att inte ha lämnat in   2 400 kr 
restaurangrapport i tid 

Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter 

28 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av  9 600 kr 
tobak 
   
29 § Handläggning av anmälan av försäljning av folköl  1200 kr 

30 § Handläggning av anmälan av servering av folköl  1200 kr 

31 § Handläggning av anmälan av försäljning elektroniska cigaretter1200 kr 

32 § Handläggning av anmälan av tobaksfria nikotinprodukter 1200 kr 

33 § Fast årlig tillsynsavgift för detaljhandel och partihandel tobak 4800 kr 

34 § Fast årlig tillsynsavgift detaljhandel tobak vid restauranger 1800 kr  
som har serveringstillstånd 
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35 § Fast årlig tillsynsavgift folköl   1200 kr 

36 § Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter  1200 kr 

37 § Fast årlig tillsynsavgift receptfria läkemedel  1200 kr 

38 § Fast årlig tillsynsavgift för tobaksfria nikotinprodukter 1200 kr 

39 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som anmälan har gjorts. Om verksamheten startar efter den sista 
november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att anmälan eller 
ansökan har gjorts. 

Övriga avgifter 
40 § Timavgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning 
av befogade klagomål samt handläggning av tillstånd eller tillsyn för övriga ärenden 
debiteras 1200 kr per timme per påbörjad tillsynstimme för samtliga lagstiftningar 
som denna taxa gäller för. 
 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-3 §§, lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 23 § samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
40 §. 
 
Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, kompetensutveckling, 
nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, försäkringar, fordon, 
lokalkostnader, investeringskostnader och administrationskostnader. Fasta 
kostnaden är beräknad på uppskattad tid för handläggning multiplicerat med 
timavgift. 
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