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Taxebilaga 4 för prövning och tillsyn inom Samhällsbyggnads- och 
Tillsynsnämndens ansvarsområde – Strålskydd, Tobak, receptfria 
läkemedel, alkohol, lotterier och uppdragsverksamhet 
 
Taxa inom strålskyddslagen (1988:220) område 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen.  

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med 
sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstitut s nomenklatur. 
 
Avgifter 
3 § Avgift skall betalas med fastställd timtaxa för varje utförd tillsynstimme.  

Handläggning av anmälan av solarium       2 h  
Övrig tillsyn enligt strålskyddslagen       timavgift 
 
Nedsättning av avgift 
4 § Om det finns särskilda skäl, få Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 

Taxa inom tobakslagens (1993:581) område 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 
tobakslagen.  
 
Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror. 
 
Avgifter 
3 § Avgift skall betalas med timavgift för varje utförd tillsynstimme.  

Handläggning av anmälan av försäljning av tobak     2 h  
Återkommande tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror  1 h 
Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror    timavgift 
  
Nedsättning av avgift 
4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
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Taxa inom lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 
Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
receptfria läkemedel. 
 
Avgifter 
3 § Avgift skall betalas med timavgift för varje utförd tillsynstimme.  

Handläggning av anmälan av försäljning av receptfria läkemedel    2 h  
Återkommande tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria läkemedel per år 1 h 
Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria läkemedel    timavgift 
  
Nedsättning av avgift 
4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 
Taxebilaga 5 Avgifter för prövning och kontroll alkohol och Lotterier 
 
Alkohol 
 
Kommunen har enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) 7 kap 13 § rätt att ta ut avgift för 
tillståndsprövning och för den löpande tillsynen av tillståndshavarna. 
 
Ansökningsavgifter – prövning 

Ansökan 

 

Tillståndstyp Avgift 

 

Nyansökningar och därmed jämförliga tillstånd, 

Permanent, slutna sällskap 

12 h 

8 h 

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten 6h* 

 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 1h* 
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Ändring 

Ändrat tillstånd; utökad yta stadigvarande                                              1 h 

Ändrat tillstånd; utökad tid stadigvarande                                               1 h 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta provsmakning  0,5 h 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta catering            0,5 h 

 

Anmälan 

Anmälan om försäljning av folköl    1h 

 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/personer med betydande inflytande i rörelsen1h 

Anmälan om ändrat tillstånd; bolagsform (samma ägare)                                         0,5 h 

Anmälan om ändrat tillstånd; namn på serveringsstället                                           0,5 h 

Anmälan om serveringsansvariga                           0 h 

Anmälan om provsmakning till allmänheten          0 h 

Anmälan om upphörande av verksamhet                0 h 

Anmälan om servering till slutet sällskap vid catering (offentlig lokal)                       0,5 h 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ personer med betydande inflytande i rörelsen 1 h 

Anmälan om deltagande i utbildning i Ansvarsfull alkoholservering                              0 h 

Avgift för kunskapsprov – allmänheten          1 h ** 

Avgift för kunskapsprov –slutna sällskap       0,5 h ** 

 

*Avgiften inkluderar tillsynsavgift. 

Ansökan behandlas först när avgiften betalts. 

**Inklusive två omprov vid behov 

 
l  Tillsynsavgifter 

 
Avgift/år för inre tillsyn. Gäller samtliga 
permanenta Tillstånd 
 

1h 
 
 

Avgift/år för endast försäljning eller 
servering av folköl 
 

1h 

Påminnelse eller krav på komplettering 
av rapportering 

1h 
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Inspektionsavgifter 
 

 

Avgift/år för yttre tillsyn avseende 
permanenta tillstånd för slutna sällskap 
 
Tillsyn i övrigt och försäljning eller 
servering av endast folköl 

1h 
 
 
1 h 

Avgift för övriga permanenta tillstånd 
relateras till omsättningssiffran för alko-
holdrycker enligt följande: 
 
 

 

Omsättning  
av alkoholdrycker 

   Avgift 
kronor/år 
 

              0 -      25 000 0 kr 
    25 000  -      100.000                               2 h 
   100.000 -      250.000 3 h 
   250.000 -      500.000 4 h 
   500.000 -   1.000.000 5 h 
1.000.000 -   2.000.000 6 h 
2.000.000 -   4.000.000 7 h 
4.000.000 -    8 h 

 
Omsättningen av alkoholdrycker skall rapporteras till kommunen 2 ggr per år. Omsättningen 
för perioden januari – juni rapporteras senast 31:e juli och för perioden juli – december senast 
31 januari nästföljande år. Debitering av tillsynsavgift grundar sig på dessa rapporter. Avse-
ende nya tillstånd görs debiteringen med utgångspunkt från beräknad omsättning. 
 
Övrig tillsyn – inre tillsyn, skatter, utredningar m m                 timavgift 
 
Lotterier 
 

l  Tillsynsavgifter 
 
Avgift för enstaka lotteri 300 kr 

 
Kontrollarvode 3 % av omsättningen i kontrollantarvode  

Max 1000 kr 
 
 
Underlag för utformning av taxa för uppdragsverksamhet  
 
Inledande bestämmelser 
1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för: 
- Samhällsbyggnadsnämnden tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag. 
- Uthyrning av instrument 
 
Avgifter 
2 § Avgifter tas ut för 
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a) Vattenprovtagning eller radonmätning på uppdrag ( ej badvatten)  1 h 
(analyskostnad tillkommer) 
 c) Hyra för instrument   50 kr/mättillfälle eller dygn 
 
Avgifternas erläggande 
3 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när denne tillställs 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat av utfört arbete. 
  
Kommentar till taxeförslaget 
Nämnden skall även lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens 
ansvarsområde. Enligt förvaltningslagen är kommunen skyldig att bistå 
kommuninvånarna. Service och rådgivning kan därför inte debiteras. 
 


