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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Sunne kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen (2010:1622), lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lag om handel
med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa
lagar.
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen framgår att kommunen får ta ut avgift för prövning enligt de
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9
kapitlet av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig
detaljhandel med eller servering av folköl.
Enligt 8 kap. 1-2 §§ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) får kommunen ta ut en
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd och för tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning.
Enligt 8 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) får kommunen ta ut en avgift
för handläggning av anmälan (enligt kap 5 § 15) om försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) får en kommun ta ut avgift
för kontroll av den som bedriver detaljhandel.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning av anmälan om handel med eller servering av folköl (5 kap. 5 §
alkohollag 2010:1622)
2. Prövning av tillstånd för servering av alkohol (8 kap. 1 § alkohollag 2010:1622)
3. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig verksamhet med
servering av alkohol (9 kap. alkohollag 2010:1622)
4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig handel med eller
servering av folköl (9 kap. alkohollag 2010:1622)
5. Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (5 kap. 15 § lag om tobak och liknande produkter
2018:2088)
6. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (5 kap. 1 § lag om tobak och
liknande produkter 2018:2088)
7. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (7 kap. 3-4 §§ lag om tobak och
liknande produkter 2018:2088)
8. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lag om handel med
vissa receptfria läkemedel (20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2009:730)
Avgifterna tas ut för att täcka miljö- och bygglovsnämndens kostnader för tillsyn och prövning
inom ovanstående områden. Avgift för tillsyn av rökfria miljöer tas inte ut enligt denna taxa.
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3 § Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna timavgifter och fasta avgifter med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) som finns redovisat av Sveriges Kommuner och
Landsting i oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.
Timavgift
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1000 kronor per timme. Avgiftsuttag sker i
förhållande till faktiskt nedlagd handläggnings- eller tillsynstid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggnings- eller tillsynstid avses
med handläggnings- och tillsynstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Avgift för anmälan och prövning
5 § Avgift för handläggning av
Folköl
1. anmälan om handel med eller servering av folköl tas en avgift ut om 1000 kr per försäljningseller serveringsställe.
Alkohol
2. ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av alkohol tas en avgift ut om 10 000 kr.
3. ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av alkohol då den kommer in inom 3
månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov tas en avgift ut om 5000
kr.
4. ändring av befintligt stadigvarande tillstånd för servering av alkohol tas en avgift ut om 4000
kr.
5. prövning av ägarförändring och/eller ägarbyte tas en avgift ut om 2000 kr.
6. tillfällig ändring i innevarande tillstånd, kan beviljas upp till 4 dagar, tas en avgift ut om 1000
kr.
7. gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd tas en avgift ut om 3000 kr per sökande.
8. tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten tas en avgift ut om 6000 kr.
9. tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i
kommunen) tas en avgift ut om 4000 kr.
10. tillfälligt tillstånd vid pausservering tas en avgift ut om 2500 kr.
11. tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap 1000 kr vid första
ansökningstillfället. För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader tas en avgift
om 500 kr per tillstånd.
12. prövning ny lokal vid catering tas en avgift ut om 1000 kr.
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13. tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta tas avgift ut om 2000 kr per sökande.
Kostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för
tillståndet. Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Tobaksvaror
14. ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror tas en avgift ut om 8 000 kr.
15. prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte tas en avgift ut om 2000 kr.
16. anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare tas en avgift ut om 1000 kr
per försäljningsställe.
17. tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror (t.ex. marknad eller festival) tas en avgift ut
om 4000 kr.
Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Avgift för tillsyn
6 § Årlig avgift tas ut för planerad tillsyn av verksamheter som bedriver
Folköl
1. anmälningspliktig handel med eller servering av folköl. Tillsynsavgiften är 1500 kr per
försäljnings- eller serveringsställe. Årliga avgiften tas ut från och med det år som följer efter det
att anmälningspliktig verksamhet påbörjats med undantag för § 8.
Alkohol
2. tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol. Den årliga tillsynsavgiften består av en
fast avgift om 3000 kr och en rörlig avgift om 0,3 % av redovisad alkoholomsättning. Årliga
avgiften tas ut från och med det år som följer efter det att den tillståndspliktiga verksamheten
påbörjats med undantag för § 8.
Tobaksvaror
3. tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror. Tillsynsavgiften är 5 000 kr per försäljningsställe.
Årliga avgiften tas ut från och med det år som följer efter det att den tillståndspliktiga
verksamheten påbörjats med undantag för § 8.
4. anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.
Tillsynsavgiften är 1500 kr per försäljningsställe. Årliga avgiften tas ut från och med det år som
följer efter det att anmälningspliktig verksamhet påbörjats med undantag för § 8.
Receptfria läkemedel
5. handel med vissa receptfria läkemedel. Tillsynsavgift är 1 500 kr per försäljningsställe. Årliga
avgiften tas ut från och med det år som försäljningen påbörjats.
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Forts. 6 §
Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria
läkemedel
6.
Produktgrupper
Årlig tillsynsavgift
Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror +
5000 kr + 1000 kr för ytterligare
ytterligare produktgrupp
produktgrupp
Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig
1500 kr + 1000 kr
försäljning tobaksvaror)
7 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott med undantag enligt § 8.
8 § Om en verksamhet tillståndsprövats eller anmält sin verksamhet under innevarande år tas en
årlig tillsynsavgift ut endast om verksamheten inspekterats under året. Den årliga tillsynsavgiften
debiteras då efter att inspektion utförts. Årliga tillsynsavgiften ska därefter betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
9 § För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut enligt
timtaxa i enlighet med § 4. Avgiften debiteras efter genomförd tillsyn.
10 § Skyldighet att betala årlig tillsynsavgift upphör från och med det kalenderår som följer efter
det att verksamheten har upphört.
Avgift för uppföljande tillsyn
11 § För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister, på
verksamheter som omfattas av årsavgift enligt § 6 punkt 1-4 och 6, tas avgift ut enligt timtaxa i
enlighet med § 4. Avgiften debiteras efter genomförd tillsyn.
Nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får miljö- och bygglovsnämnden sätta ner
eller efterskänka en avgift enligt denna taxa.
Betalning av avgift m.m.
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sunne kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 17 september 2019. För befintliga verksamheter med fast årlig
tillsynsavgift som redan betalat årsavgift för 2019 kommer ingen ytterligare tillsynsavgift att
debiteras för 2019.
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