
      
    
   

    
      

 

  
 
 
 
 

   
  

 

          
       

        
                  

            
            

  
               

          
           

             

          

           

             

          

          

              

          

              
 

 
               

 

              
            

Nummer: 14:1 Blad [1] 

Kommunala författningssamling Utg: JAN-2023 Ers: JAN-2021 

Miljönämnden 

Kommunala författningssamling 
Dnr MIL.2022.992 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak 
och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
Denna taxa har fattats med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1–2 §§ lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, 40 § lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter och 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ekerö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lagen 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt taxan tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat/ogrundat, och inte kräver utredning. 

2. Handläggning som orsakas av att nämndens beslut överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljönämnden. 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 133 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
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handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 
kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. 

Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

6 § Miljönämnden 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 Sveriges 
kommuner och regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för ansökningar om tillstånd 
7 § Avgift för prövning av ansökningar ska betalas som antingen fast avgift genom 
tillämpning av den avgift som anges i tabellerna nedan eller i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

Avgift för anmälan, kunskapsprov, påminnelser med mera 
8 § Avgift för handläggning av anmälan, kunskapsprov med mera ska betalas som antingen 
fast avgift genom tillämpning av den avgift som anges i tabellerna nedan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timavgiften. 

Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

Avgift för tillsyn 
9 § Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala fast årlig avgift. Den årlig avgiften 
framgår av tabellen på blad 4. Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga tillsynsbehovet 
med hänsyn till verksamhet och omfattning. 

10 § Avgiften för tillsyn omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas 
med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

Tillsynsavgift i ingripandeärende 
10 § I de fall miljönämnden i samband med tillsynsärende beslutar meddela innehavare av 
stadigvarande serveringstillstånd en erinran eller en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen 
tas en fast avgift ut. Avgiften tas ut då beslut om att meddela erinran eller varning vunnit 
laga kraft. 
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Timavgift för extra tillsyn 
11 § Inspektioner och andra kontrollåtgärder som utförs med anledning av klagomål, som 
uppföljning av konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller 
förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas extraavgift ut i form av 
timavgift. 

12 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat 
om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav. 

Övrig tillsyn och prövning 
13 § Avgift för övrig tillsyn och prövning ska betalas i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Nedsättning av avgift 
14 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ekerö kommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01. I ärenden som rör anmälningar, ansökningar eller 
tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Alkohollagen 
Ansökan 
Stadigvarande tillstånd 

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/ slutet 
sällskap inklusive catering. (Gäller även vid ägarskifte.) 13 200 kronor 

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment. 2 200 kronor 

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller 
serveringsyta. 5 500 kronor 

Ansökan om stadigvarande tillstånd gemensam serveringsyta. 5 500 kronor 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser 
gårdsproducent/producent. 11 000 kronor 

Tillfälligt tillstånd 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. 5 500 kronor 

Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd. 5 500 kronor 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. 4 400 kronor 

Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd. 4 400 kronor 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap. 2 200 kronor 

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment. 1 100 kronor 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid inom normaltiden 
klockan 11.00-01.00. 2 200 kronor 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstiden utanför 
normaltiden. 4 400 kronor 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsytan. 2 200 kronor 

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta. 2 200 kronor 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning. 4 400 kronor 

Anmälan 
Stadigvarande tillstånd 

Anmälan om detaljhandel med folköl. 1 100 kronor 

Anmälan om förändrad bolagssammansättning. 11 000 kronor 

Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen 
ändring av ägarmajoritet. 5 500 kronor 

Anmälan om serveringsansvarig personal. 0 kronor 
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Anmälan om upphörande av verksamhet (återtagande av 
serveringstillstånd). 0 kronor 

Tillfälligt tillstånd 

Anmälan om serveringslokal vid catering. 0 kronor 

Kunskapsprov 
Avgift för kunskapsprov, 3 försök. 1 650 kronor 

Tillsyn 
Årlig avgift 

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av 
alkohol till allmänheten. 6 600 kronor 

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av 
alkohol till slutet sällskap. 4 400 kronor 

Verksamhet som till tillsynsmyndigheten anmält detaljhandel 
med folköl. 3 300 kronor* 

Tillsyn i ingripandeärende 
Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder till nämndbeslut om 
erinran eller varning. 6 600 kronor 

Extra tillsynsavgift 
Extra tillsynsavgift. Timavgift 

Övrig tillsyn och prövning 
Övrig tillsyn och prövning enligt alkohollagen. Timavgift 

* Verksamheter som tillhandahåller mer än en av produkterna folköl, tobak, elektroniska cigaretter, nikotinfria 
tobaksprodukter eller receptfria läkemedel betalar full avgift för den produkten med högst årlig avgift och 
därefter halva årliga avgiften för övriga produkter. 

Lagen om tobak och liknande produkter 
Ansökan 
Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (detaljhandel). 8 800 kronor 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (partihandel). 9 900 kronor 

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak. 7 700 kronor 

Anmälan 
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 1 100 kronor 

Anmälan om ändrade ägare- eller bolagsförhållanden. 6 600 kronor 
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Anmälan om förändrat tillstånd. 2 200 kronor 

Tillsyn 

Årlig avgift 

Verksamhet med tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel 
med tobaksvaror, per försäljningsställe. 5 500 kronor* 

Verksamhet som till myndigheten anmält handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, per 
försäljningsställe. 

2 750 kronor 

Extra tillsynsavgift 
Extra tillsynsavgift. Timavgift 

Övrig tillsyn och prövning 
Övrig tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. Timavgift 

* Verksamheter som tillhandahåller mer än en av produkterna folköl, tobak, elektroniska cigaretter, nikotinfria 
tobaksprodukter eller receptfria läkemedel betalar full avgift för den produkten med högst årlig avgift och 
därefter halva årliga avgiften för övriga produkter. 

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
Anmälan 
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 1 100 kronor 

Tillsyn 

Årlig avgift 

Verksamhet som till myndigheten anmält handel med tobaksfria 
nikotinprodukter, per försäljningsställe. 2 750 kronor* 

Extra tillsynsavgift 
Extra tillsynsavgift. Timavgift 

Övrig tillsyn och prövning 
Övrig tillsyn och prövning enligt lagen om nikotinfria 
tobaksprodukter. Timavgift 

* Verksamheter som tillhandahåller mer än en av produkterna folköl, tobak, elektroniska cigaretter, nikotinfria 
tobaksprodukter eller receptfria läkemedel betalar full avgift för den produkten med högst årlig avgift och 
därefter halva årliga avgiften för övriga produkter. 
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Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
Tillsyn 
Årlig avgift 

Verksamhet som bedriver detaljhandel med receptfria 
läkemedel. 3 300 kronor* 

Extra tillsynsavgift 
Extra tillsynsavgift. Timavgift 

Övrig tillsyn och prövning 

Övrig tillsyn och prövning enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Timavgift 

* Verksamheter som tillhandahåller mer än en av produkterna folköl, tobak, elektroniska cigaretter, nikotinfria 
tobaksprodukter eller receptfria läkemedel betalar full avgift för den produkten med högst årlig avgift och 
därefter halva årliga avgiften för övriga produkter. 
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Fastställd av Ekerö Kommunfullmäktige 2022-11-22 § 119 

Dnr KS22/292 

Ersätter tidigare reglemente: 

Dnr KS20/135–6 
Dnr KS10/48, 2019-06-18 
Dnr KS10/48–706, maj 2010 
Dnr 95/KSo163-100 


