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Taxa för Södertörns miljö och hälsoskydds-
förbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om tobakfria nikotin-
produkter 
 

Inledande bestämmelser 

1 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds   
kostnader för 
a) prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade 

med stöd av denna. 
b) prövning, handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter eller 

bestämmelser meddelade med stöd av denna. 
c) prövning, handläggning och tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter eller 

bestämmelser meddelade med stöd av denna. 

Förbundet ombesörjer den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som 
ankommer på Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner enligt alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
a) tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat. 
b) handläggning av överklagande av förbundets eller överinstans beslut. 
c) upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

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 § 
Förbundets beslut enligt denna taxa kan överklagas till förvaltningsrätten. 
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ALKOHOLLAGEN 

Avgifter för prövning i tillståndsfrågor samt anmälan 

7 § 
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, anmälan, dispens eller undantag tas ut enligt 
vad som anges i taxebilaga 1 med angivet belopp (fast avgift) eller med 1 320 kronor per 
timme för nedlagd tid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 
Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 

Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden 
med mer än 1 timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. 

8 § 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, 
handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in 
sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger två timmar.  

För handläggning och tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton och andra helgdagar tas avgift 
ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § 
Avgift för prövning skall erläggas av sökanden, eller i anmälningsärenden den som bedriver 
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

10 § 
Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås. 

11 § 
Avgift för prövning tas ut även om ansökan återkallas men då enligt timtaxa. 

12 § 
Vid bestämmandet av timavgift tillämpas bestämmelserna i 8 §. 

Avgift för återkommande tillsyn 

13 § 
Avgifter för återkommande tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilaga 1 med angivet 
belopp (fast årlig avgift) eller timavgift 1 320 kronor enligt de grunder som anges i övrigt i 
taxan. 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 
Den fasta tillsynsavgiften omfattar inre tillsyn, förebyggande tillsyn samt tillhörande 
administrativt arbete. I den inre tillsynen ingår kontroll av marknadsföring på sociala 
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medier, genomgång av redovisade försäljningsvolymer med mera i restaurangrapporterna 
samt kontroll av att den privata och ekonomiska lämpligheten kvarstår. Den förebyggande 
tillsynen består bland annat av anordnande av krögarråd och utbildningsinsatser. 

Den rörliga tillsynsavgiften 
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. 

14 § 
Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i 
förskott. Avgiften ska betalas från och med det år som ansökan har prövats eller 
verksamheten anmälts. 

15 § 
Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 8 §. 

16 § 
Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

FÖRSÄLJNING AV TOBAKSVAROR OCH LIKNANDE 
PRODUKTER, TOBAKFRIA NIKOTINPRODUKTER 
SAMT FOLKÖL 

Avgifter för prövning 

17 § 
Avgift för anmälan, prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt 
vad som anges i taxebilaga 2 med angivet belopp (fast avgift) eller med 1 320 kronor per 
timme för nedlagd tid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 
Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 

Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 2 angivna handläggningstiden 
med mer än 1 timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. 

18 § 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, 
handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in 
sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger två timmar.  
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För handläggning och tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton och andra helgdagar tas avgift 
ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

19 § 
Avgift för prövning skall erläggas av sökanden, eller i anmälningsärenden den som bedriver 
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

20 § 
Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås. 

21 § 
Avgift för prövning tas ut även om ansökan återkallas men då enligt timtaxa. 

Avgift för återkommande tillsyn  

26 § 
Avgifter för återkommande tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilaga 2 med angivet 
belopp (fast årlig avgift) eller timavgift 1 320 kronor enligt de grunder som anges i övrigt i 
taxan. Avgiften för tillsyn av tillfälliga tillstånd är inberäknad i prövningsavgiften. 

27 § 
I det fall en anläggning som säljer tobak även har stadigvarande tillstånd enligt alkohollagen 
skall den fasta årliga avgiften för tobak enligt bilaga två halveras då den inre tillsynen 
samordnas. 

28 § 
Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i 
förskott. Avgiften ska betalas från och med det år som ansökan har prövats eller 
verksamheten anmälts. 

29 § 
Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 8 §. 

30 § 
Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. 
 
____________  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden om prövning av tillstånds- eller 
anmälningspliktiga verksamheter tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna 
dag. 
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Bilaga 1, avgifter för arbete enligt alkohollagen 
  

Avgifter i ansökningsärende  

Stadigvarande tillstånd   Tid (timmar)   Avgift (kronor)  

Ansökan om stadigvarande tillstånd för 
allmänheten/slutet sällskap inklusive catering.   

10 13 200 

Ansökan om stadigvarande utökning av 
serveringstid eller serveringsyta.  

5 6 600 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam 
serveringsyta.  

5 6 600   

Mindre ändring om stadigvarande utökning av 
befintligt tillstånd. 

2 2 640 

Tillfälliga tillstånd   Tid (timmar) Avgift (kronor) 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten, 
(även tillstånd för provsmakning och gemensam 
serveringsyta), 1 till och med 3 dagar.  

3 3 960 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten, 
(även tillstånd för provsmakning och gemensam 
serveringsyta), 4 dagar och fler.  

4 5 280 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för slutet 
sällskap. En ansökan omfattar maximalt fem 
tillfällen inom ett halvår.  

2 2 640  

Ansökan om tillfällig förändring i 
tillstånd (utökning av tider,   
ytor mm).  

2 2 640 

Ansökan omprövning efter prövotid 2 2 640 

Avgifter i anmälningsärende 

Stadigvarande tillstånd  Tid (timmar) Avgift (kronor) 

Anmälan om förändrad bolags- eller 
styrelsesammansättning. Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar >50%.  

10 13 200 

Anmälan om förändrad bolags- eller 
styrelsesammansättning. Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar >25 - ≤50%.  

4 5 280 
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Anmälan om förändrad bolags- eller 
styrelsesammansättning. Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar ≤25%.  

1,5 1 980 

Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker för 
allmänheten.  

- 0 

Anmälan om servering av alkoholdrycker till slutet 
sällskap vid catering. Avgiften tas ut vid första 
prövningstillfället per lokal.  

1,5 1 980 

Anmälan om cateringlokal som redan godkänts.  - 0 

Anmälan om serveringsansvarig personal, 
namnbyte och liknande mindre förändring.  

- 0 

Anmälan om upphörande av verksamhet 
(återtagande av serveringstillstånd).  

- 0 

Avgifter för kunskapsprov 

Kunskapsprov  Tid (timmar) Avgift (kronor) 

Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle.   1,5 1 980 

Tillsynsavgifter 

Fast del per tillståndshavande bolag. Tid (timmar) Avgift (kronor) 

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för 
servering av alkohol till slutet sällskap 
eller allmänheten.  

3 3 960 

Rörlig del baserat på omsättning (kr)    
0 till 100 000  3 3 960 

100 001 till 500 000  5 6 600 

500 001 till 1 000 000  7 9 240 

1 000 001 till 2 000 000  9 11 880 

2 000 001 till 5 000 001  11 14 520 

5 000 001 eller mer  13 17 160 

Extra tillsynsavgift   
 

Timavgift 
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Påminnelseavgifter 

Påminnelseavgifter  Tid (timmar) Avgift (kronor) 

1:a påminnelse restaurangrapport  1 1 320 

2:a påminnelse restaurangrapport  2 2 640 
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Bilaga 2, avgifter för arbete enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobakfria nikotinprodukter samt folköl 
  
Avgifter i ansöknings-/anmälningsärende  

Avgifter för handläggning av ansökan samt 
anmälan 

Tid (timmar)  Avgift (kronor)  

Anmälan om förändrad bolags- eller 
styrelsesammansättning. Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar >50%.  

7 9 240 

Anmälan om förändrad bolags- eller 
styrelsesammansättning. Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar ≤50%.  

3 3 960 

Anmälan om förändrad bolags- eller 
styrelsesammansättning. Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar >25 - ≤50%.  

1,5 1 980 

Ansökan som tillstånd för försäljning enligt 
tobakslagen.  

7 9 240 

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd. En 
ansökan omfattar maximalt fem tillfällen inom ett 
halvår.  

1 1 320 

Anmälningsavgift folköl och/eller e-cigaretter 
och/eller tobaksfria nikotinprodukter. 

0,5 660 

Tillsynsavgifter  

Tobak 3 3 960 

Tobak och en av nedanstående kategorier a-c 3,5 4 620 

Tobak och flera av nedanstående kategorier a-c 4 5 280 

Flera av nedanstående tre kategorier a-c 2 2 640 

a) Folköl 1,5 1 980 

b) E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 1,5 1 980 

c) Tobaksfria nikotinprodukter 1,5 1 980 
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