
 

 

Laholms kommuns författningssamling 2.3 

 

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel 
 

antagna av kommunfullmäktige den 30 november 2021 § 100. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022, då taxan antagen av kommun-

fullmäktige den 24 november 2020 § 117 ska upphöra att gälla. 

 

Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen 

(2010:1622), 8 kap. 1 § och 2 § lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) och 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läke-

medel. 

 

Prövningsavgifter 

 

1 § Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för prövning av ansökan om 

serveringstillstånd enligt alkohollagen i följande fall.  

 

Ärendeslag Avgift 

Nyansökningar/                                            11 053 kr 

Ny bolagsform 5 263 kr 

Utvidgade tillstånd 4 737 kr 

Utvidgade tillstånd vid enstaka tillfälle 2 386 kr 

Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten upp till  

tre dagar** 3 158 kr 

Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten fler än  

tre dagar** 6 842 kr 

Tillfälliga tillstånd för servering i slutna sällskap** 1 579 kr 

Avgift för kunskapsprov, per tillfälle 1 579 kr 

Cateringlokal, registerhållsavgift, engångsavgift, per år 1 053 kr 

Ändrade ägarförhållanden och ny PBI*  5 263 kr 

Ändring av gällande tillstånd som föranleder utredning enligt 

9 kap. 11 § 5 263 kr 

*Person med betydande inflytande 

** Tillsynsavgift ingår i prövningsavgift 
 

2 § Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning av ansökan om 

tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror enligt lag 

om tobak och liknande produkter. 

 

Ärendeslag Avgift 

Nyansökningar 8 421 kr  

Ny bolagsform 5 263 kr 

Tillfälliga tillstånd om max 10 veckor inkl. tillsynsavgift. 8 421 kr 

Ändrade ägarförhållanden och ny PBI*  5 263 kr 
*Person med betydande inflytande 
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3 § Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en an-

sökan avser. 

 

4 § Avgiften ska betalas när ansökan ges in. 

 

Tillsynsavgifter för tillståndspliktig servering enligt alkohollagen 

 

5 § Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn av tillståndspliktig 

servering enligt alkohollagen enligt följande: 

 

Tillsynsslag Avgift/år 

Tillståndspliktig alkoholservering 

- Fast tillsynsavgift 2 632 kr 

- Rörlig tillsynsavgift beroende på omsättningen 

 av alkoholdrycker enligt följande:  

 

Årsomsättning, kr 

 0 - 14 999 0 kr 

 15 000 - 250 000 3 058 kr 

 250 001 - 500 000 4 585 kr 

 500 001 - 1 000 000 5 997 kr 

 1 000 001 - 2 000 000 9 054 kr 

 2 000 001 - 4 000 000 11 992 kr 

 4 000 001 -  15 050 kr 

Trafikservering    1 175 kr 

 

Extra tillsynsavgift för öppnat tillsynsärende som leder till ett beslut om 

ingripande enligt alkohollagen     5 263 kr 

 

Påminnelseavgift: 

• Första påminnelse för ej inkommen restaurangrapport 1 053 kr 

• Andra påminnelse för ej inkommen restaurangrapport 1 053 kr 

 

Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 

30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast tillsyns-

avgift inklusive eventuella påminnelseavgifter samt maximalt belopp för 

den rörliga delen i tillsynsavgiften. 

 

Tillsynsavgifter för tillståndspliktig försäljning enligt lag om tobak och 

liknande produkter 

 

6 § Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn av tillståndspliktig 

partihandel och detaljhandel av tobaksvaror enligt lag om tobak och lik-

nande produkter enligt följande: 

 

Tillsynsslag Avgift/år  

Tobaksvaror 

- Fast tillsynsavgift 5 263 kr 
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Extra tillsynsavgift för öppnat tillsynsärende som leder till ett beslut om ingri-

pande enligt Lag om tobak och liknande produkter   5 263 kr 

 

Tillsynsavgifter för anmälningspliktig detaljhandel 

 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn av anmälningspliktig 

detaljhandel eller servering av folköl enligt alkohollagen, anmälningspliktig 

detaljhandel enligt lag om tobak och liknande produkter eller detaljhandel 

enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel enligt följande: 

 

Tillsynsslag Avgift/år  

Tillsyn som avser endast detaljhandel eller servering av folköl  1 579 kr 

Tillsyn som avser endast detaljhandel med vissa 

receptfria läkemedel    1 579 kr 

Tillsyn som avser endast detaljhandel av 

e-cigaretter och påfyllningsbehållare    1 579 kr 

Samordnad tillsyn av detaljhandel av två av ovanstående  

varuslag    2 632 kr 

Samordnad tillsyn av detaljhandel av tre av ovanstående 

varuslag    3 684 kr 

 

8 § Tillsynsavgift skall betalas av tillståndshavaren eller den som bedriver 

anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl, detaljhandel 

med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller detaljhandel med 

vissa receptfria läkemedel mot räkning. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta 

att höja avgifterna i 1, 2, 5, 6 och 7 §§ i denna taxa angivna avgifter med en 

procentsats som motsvaras av den procentsats för innevarande kalenderår i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 

månad 2014. 

 

10 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning. 

 


