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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa innehåller kommunens avgifter för handläggning och tillsyn inom följande
lagstiftningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alkohollagen (2010:1622)
tobakslagen (2018:2088),
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
strålskyddslagen (2018:396)
livsmedelslagen (2006:804)
lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)

2 § Avgifterna avser kommunens kostnader för handläggning och tillsyn inom de lagstiftningar
som ingår i taxan. Handläggning och tillsyn innebär arbete med utredningar, kontroller på plats
samt övriga administrativa kontroller. Kontroller på plats inkluderar förberedelser, resa och
efterarbete.
3 § Avgift kan också tas ut för kommunens kostnad för provtagning och analys av prover. I vilka
fall avgift tas ut för provtagning och analys framgår under respektive lagstiftning.
4 § Avgift tas inte ut för handläggning av
1. klagomål som inte var befogade
2. miljöskyddsnämndens överklagade beslut
3. ansökan om utdömande av vite
5 § Miljöskyddsnämnden beslutar om uttag av avgift och om eventuell nedsättning av avgift i
enskilda ärenden. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöskyddsnämnden i
Alingsås kommun. Avgift tas ut för varje påbörjad kvart, i de fall avgift tas ut som timavgift gånger
nedlagd tid.
6 § Miljöskyddsnämnden får en gång per kalenderår besluta att höja timavgifterna för kontroller
inom livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter med procentsatsen i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober
månad före det aktuella kalenderåret. För indexuppräkning gällande år 2023 och framgent gäller
2022 års kostnadsläge som bas och utgångspunkt.
7 § Avgifter för alkohollagen gäller från och med 1 januari 2022. Avgifter för tobakslagen, lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om
foder och animaliska biprodukter gäller från och med datum för beslut av denna taxa.
Avgifter inom alkohollagen
8 § Avgifterna är beslutade med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).
9 § Avgift för ansökan betalas till miljöskyddsnämnden i samband med att ansökan lämnas in.
Avgift för tillsyn faktureras verksamheten en gång per år.

Ansökan
Nytt serveringstillstånd (stadigvarande)

Avgift per ärende
10 000 kr

Kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd, avgift per tillfälle

1 400 kr

Utvidgat befintligt serveringstillstånd

4 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (öppet arrangemang)

6 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

900 kr

Ändring i bolag (betydande ändring)

3 300 kr

Serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

6 500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning vid arrangemang

4 500 kr

Servering vid gemensamt serveringsutrymme

4 000 kr

Anmälan om serveringslokal vid catering

350 kr

Anmälan om redan godkänd lokal

130 kr

Tillsyn
Avgiften baseras på årsomsättning av alkoholhaltiga drycker under
det senast avslutade räkenskapsåret

Avgift per år

Upp till 150 000 kronor

6 000 kr

150 000 till 300 000 kronor

8 000 kr

300 000 till 2 000 000 kronor

12 000 kr

2 000 000 till 5 000 000 kronor

16 000 kr

5 000 000 kronor och uppåt

20 000 kr

Avgifter för ansökan inom tobakslagen
10 § Avgifterna beslutas med stöd av 8 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
11 § Avgiften för ansökan betalas till miljöskyddsnämnden i samband med att ansökan lämnas in.
Ansökan

Avgift per ärende

Tillstånd för försäljning av tobak och tobaksliknande produkter

8 000 kr

Ändring i bolag (betydande ändring)

2 600 kr

Avgifter för tillsyn inom tobakslagen (tobaksvaror och e-cigaretter), alkohollagen (folköl)
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
12 § Avgift för tillsyn vid försäljning av tobaksvaror och e-cigaretter inklusive påfyllningsbehållare
beslutas med stöd av 8 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).
13 § Avgift för tillsyn vid försäljning av folköl beslutas med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen
(2010:1622).
14 § Avgift för tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel beslutas med stöd av 23 § lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
15 § Den enskilda verksamhetens sammanlagda avgift bestäms av hur många av följande
produktgrupper som säljs. Produktgrupperna är folköl, tobaksvaror, e-cigaretter inklusive
påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.
Antal produktergrupper som säljs (folköl, tobaksvaror, e-cigaretter
inklusive påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel)

Avgift per år

En produktgrupp

2 000 kr

Två produktgrupper

3 000 kr

Tre produktgrupper

4 000 kr

Fyra produktgrupper

5 000 kr

Extra avgift om fler än ett kontrollbesök per år

2 000 kr

Avgifter för tillsyn inom strålskyddslagen
16 § Avgift beslutas med stöd av 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och avser tillsyn
av anmälningspliktigt kosmetiskt solarium samt bostäder eller lokaler som allmänheten har
tillträde till där det finns en skyldighet att optimera strålskyddet för radon.
17 § Avgift för provtagning och undersökning av prov vid kosmetiskt solarium beslutas med stöd
av 19 § strålskyddsmyndighetens föreskrift (SSMFS 2012:5)
18 § Avgift tas ut för den faktiskt nedlagda tiden i varje enskilt ärende gånger den timavgift som
är fastställd i den här taxan. För provtagning och analys samt kontrollköp tas avgift ut
motsvarande den faktiska kostnaden.
19 § Gällande timavgift är samma som den senast fastställda timavgiften i Alingsås kommuns
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Avgifter för tillsyn inom livsmedelslagen
Avgifterna beslutas med stöd av förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
20 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1.
2.
3.
4.
5.

registrering av anläggning och betydande ändringar i verksamhet
planerad kontroll (offentlig kontroll)
uppföljande kontroll (av brister som konstaterats vid planerad kontroll)
utredning av klagomål
övriga kontroller som behöver utföras

21 § Alla avgifter debiteras efter genomförd kontroll.
22 § Timavgift vid planerad kontroll är 1360 kronor. Timavgift vid uppföljande kontroll, utredning
av klagomål, registrering av anläggning och betydande ändringar i verksamhet samt övriga
kontroller som behöver utföras är 1160 kronor.
23 § För registrering av ny anläggning tas avgift ut för två timmars arbete. För handläggning av
betydande ändringar i verksamheten tas avgift ut för en timmas arbete.
24 § Avgift för planerad kontroll baseras på den kontrolltid anläggningen tilldelas utifrån
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrolltid”. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften för
planerad kontroll.
25 § Om en tillämpning av Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning skulle medföra att
kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet
tilldelas anläggningen kontrolltid på grundval av miljöskyddsnämndens bedömning av
kontrollbehovet.
Avgifter för tillsyn inom lagen om foder och animaliska biprodukter
26 § Avgifterna beslutas med stöd av 4 - 6 §§ i förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig
kontroll av foder och animaliska biprodukter.
27 § Timavgiften är 1360 kronor per timme för offentlig (planerad) kontroll och 1160 kronor per
timme för extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll vid brister).
28 § För offentlig kontroll ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den
kontrolltid miljöskyddsnämnden tilldelar företaget. Kontrolltiden bestäms genom en riskanalys
som följer Jordbruksverkets riktlinjer. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden
multipliceras med timavgiften.
29 § Den årliga avgiften för den offentliga (planerade) kontrollen ska betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
30 § Alla avgifter debiteras efter genomförd kontroll.

