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Taxa för tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och liknande produkter 

Inledande bestämmelser 
1§ Denna taxa gäller avgifter för Håbo kommuns kostnader för: 

a. prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen eller bestämmelser 
meddelade med stöd av alkohollagen (2010:1622).  

b. prövning, handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) samt bestämmelser meddelade med stöd av 
dessa lagar 

2§ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

a. handläggning av klagomål som visar sig ogrundade.  
b. handläggning av överklagande av förbundets eller överinstans beslut.  
c. upprättande av ansökan om utdömande av vite 

3§ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Håbo kommun genom dess Bygg- 
och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
faktura. 

4§ Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut 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. 

5§ Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid och andra omständigheter får avgift enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas. 

6§ Bygg- och miljönämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till 
förvaltningsrätten. 

Alkohollagen 
 
Avgifter för prövning i tillståndsfrågor samt anmälan 

7§ Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, anmälan, dispens eller undantag enligt 
alkohollagen tas ut enligt vad som anges i taxebilaga 1 med angivet belopp (fast avgift) 
eller med timavgift för nedlagd tid. Timavgift för en timmes handläggningstid är år 2023 
1266 kr. Inför varje nytt kalenderår regleras den fasta timavgiften enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Taxan regleras då för kommande kalenderår med den 
procentsats som publiceras på SKR:s webbplats i oktober månad. 

8§ Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.  
Om faktisk handläggningstid i ärenden gällande tillstånd, anmälan, dispens eller undantag 
enligt alkohollagen överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med mer än 1 
timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden (timavgift) betalas. 
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9§ Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, 
beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut samt administrativ hantering. I 
handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle 
överstiger två timmar. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift. 
 

10§ Avgift för prövning skall erläggas av sökanden, eller i anmälningsärenden den 
som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Faktura för 
avgift för ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker skickas ut i samband 
med inkommen ansökan. Handläggning påbörjas när avgiften är betald. Avgift för 
prövning skall erläggas även om ansökan avslås. 

Avgifter för tillsyn  

11§ Avgifter för återkommande tillsyn enligt alkohollagen betalas av alla 
tillståndshavare med permanent tillstånd och tas ut enligt vad som framgår i taxebilaga 
1 med angivet belopp (fast årlig avgift). Avgiften för tillsyn av tillfälliga tillstånd är 
inberäknad i prövningsavgiften.  

Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) består av två delar. En fast del för 
den inre tillsynen samt en rörlig del för den yttre tillsynen.  

Den fasta tillsynsavgiften omfattar inre tillsyn, förebyggande tillsyn samt tillhörande 
administrativt arbete. I den inre tillsynen ingår kontroll av marknadsföring på sociala 
medier, genomgång av redovisade försäljningsvolymer med mera i 
restaurangrapporterna samt kontroll av att den privata och ekonomiska lämpligheten 
kvarstår.  

Den rörliga tillsynsavgiften omfattar den yttre tillsynen och baseras på verksamhetens 
omsättning av alkoholförsäljning. Till grund för uppgifterna om omsättning av 
alkoholförsäljningen ligger den restaurangrapport som restaurangerna årligen ska 
lämna in, eller uppskattad försäljningsvolym vid ny ansökan. I avgiften ingår förutom 
tiden för tillsyn på serveringsstället, planering, restid, efterarbete med rapportskrivning 
och kommunicering, samråd med experter och myndigheter samt utarbetande av 
beslutsunderlag för eventuella ingripanden. 

12§ Om restaurangrapport inte lämnas in i tid skickas en påminnelse ut och en extra 
tillsynsavgift debiteras enligt bilaga1. Om restaurangrapporten fortfarande inte 
skickats in efter att påminnelsedatumet passerat placeras verksamheten i den högsta 
avgiftsklassen och debiteras en rörlig tillsynsavgift enligt högsta avgiftsklassen under 
ett år.  

13§ Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår och ska 
betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och med året efter som ansökan har prövats 



 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 TAXA 3(8) 

 Datum  

 2023-01-01  

    

 

eller verksamheten anmälts. 
 

Försäljning av tobaksvaror och liknande produkter samt folköl 
 
Avgifter för prövning 

14§ Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag för försäljning av  

- tobaksvaror 
- folköl 
- E-cigaretter och/eller tobaksfria nikotinprodukter 

tas ut enligt vad som anges i taxebilaga 2 med angivet belopp (fast avgift) eller med 
timavgift för nedlagd tid. Timavgift för en timmes handläggningstid är år 2023 1266 kr. 
Inför varje nytt kalenderår regleras den fasta timavgiften enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Taxan regleras då för kommande kalenderår med den procentsats som 
publiceras på SKR:s webbplats i oktober månad. 

15§ Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. Om faktisk 
handläggningstid i ärenden gällande tillstånd, dispens eller undantag för försäljning av 
tobaksvaror, folköl, E-cigaretter och/eller tobaksfria nikotinprodukter överskrider den i 
taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med mer än 1 timme ska avgift för den faktiska 
handläggningstiden (timavgift) betalas. 

16§ Avgift för prövning skall erläggas av sökanden, eller i anmälningsärenden den som 
bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift för prövning skall 
erläggas även om ansökan avslås. 

Avgifter för tillsyn  

17§ Avgifter för återkommande tillsyn betalas av verksamheter som säljer 

- Tobaksvaror 
- Folköl 
- e-cigaretter och/eller tobaksfria nikotinprodukter  
- receptfria läkemedel  

Tillsynsavgift tas ut enligt vad som framgår i taxebilaga 2 med angivet belopp (fast årlig 
avgift).  

18§ Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i 
förskott. Avgiften ska betalas från och med året efter som ansökan har prövats eller 
verksamheten anmälts. 
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Bilaga 1 – Avgifter alkohollagen 

Tabell 1 

 

Avgifter för prövning enligt 
alkohollagen 

 

Tid 
(timmar) 

Avgift år 2023 

Nyansökan stadigvarande tillstånd 
för servering till allmänheten. 1 prov 
ingår. 

10 12 660 kr 

Nyansökan, stadigvarande tillstånd 
för servering till slutna sällskap 

6 7596 kr 

Nyansökan, stadigvarande 
Serveringstillstånd vid 
cateringverksamhet 

6 7596 kr 

Ansökan, gemensam serveringsyta 4 5064 kr 

Ansökan om ändring i stadigvarande 
tillstånd, gällande lokal för 
uteservering, drycker eller 
serveringstid 

4 5064 kr 

Prövning vid anmälan om mindre 
omfattande ändrade ägarförhållanden 

2,5 3165 kr 

Prövning vid anmälan om omfattande 
ändrade ägarförhållanden 

4,5 5 697 kr 

Anmälan kryddning av snaps 0,5 633 kr 

Anmälan provsmakning 0,5 633 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till 
allmänheten 

6 7596 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till 
slutna sällskap 

1 1266 kr 

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende 
lokal, uteservering, drycker eller 
serveringstid 

2 2532 kr 

Kunskapsprov, per provtillfälle 1 1266 kr 
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Tabell 2 

Extra tillsynsavgift vid öppnat 
tillsynsärende med 
sanktionsprövning 

4 5064 kr 

Extra tillsynsavgift för restaurang 
med serveringstid efter kl 01,00 

4 5064 kr 

Påminnelseavgift för ej inkommen 
restaurangrapport, en påminnelse 
skickas ut. Om inte rapport kommer 
in efter det debiteras högsta 
avgiftsklass 

2 2532 kr 

 

  

Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen 

 

Tid 
(timmar) 

Avgift år 2023 

Fast årlig tillsynsavgift för 
anläggningar med permanent 
serveringstillstånd  

2,5 3165 kr 

Rörlig årlig tillsynsavgift, baserat på 
summan av föregående års 
försäljning  

  

0-100 000 kr 3 3798 kr 

100 001-600 000 kr 5 6330 kr 

600 001-2 500 000 kr 6 7596 kr 

2 500 001-5 500 000 kr 8 10 128 kr 

Mer än 5 500 000 kr 24 30 384 kr 
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Bilaga 2 – Avgifter vid försäljning av tobaksvaror och liknande produkter samt 
folköl 

Tabell 3 

Avgifter för prövning  

 

Tid 
(timmar) 

Avgift år 2023 

Nyansökan stadigvarande 
tobakstillstånd 

8 10 128 kr 

Nyansökan tillfälligt tobakstillstånd 5 6 330 kr 

Anmälan om mindre omfattande ändrade 
ägar- eller bolagsförhållanden för 
verksamhet med tobakstillstånd 

2,5 3 165 kr 

Anmälan om omfattande ändrade ägar- 
eller bolagsförhållanden för verksamhet 
med tobakstillstånd 

8 10 128 kr 

Nyanmälan försäljning folköl 1,5 1 899 kr 

Nyanmälan försäljning e-cigaretter 
och/eller tobaksfria nikotinprodukter 

1,5 1 899 kr 

Detaljhandelsföretag som söker fler 
tobakstillstånd på samma bolag 
under ett år betalar full avgift för den 
första ansökan. Avgift för varje 
ytterligare ansökan samma år 

1,5 1 899 kr 

 

Tabell 4 

Avgifter för tillsyn 

 

Tid 
(timmar) 

Avgift år 2023 

Årlig tillsynsavgift för stadigvarande 
försäljning av tobak 

1,5 1 899 kr 

Årlig tillsynsavgift för försäljning av 
folköl 

1,5 1 899 kr 

Årlig tillsynsavgift för försäljning av 
e-cigaretter och/eller tobaksfria 
nikotinprodukter 

1,5 1 899 kr 
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Årlig tillsynsavgift för försäljning av 
receptfria läkemedel 

2 2532 kr 

   

Avgift vid uppföljande kontrollbesök och 
kontroll som sker med anledning av 
befogade klagomål gällande hanteringen 
av tobak, folköl, e-cigaretter och/eller 
tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria 
läkemedel 

1 1266 kr 

Avgift vid öppnat tillsynsärende med 
sanktionsprövning gällande hanteringen av 
tobak, folköl, e-cigaretter och/eller 
tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria 
läkemedel  

4 5064 kr 

 

 


