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Inledande bestämmelser  
1§ Denna taxa gäller för Markaryds kommuns kostnader för prövning, handläggning och tillsyn 

enligt alkohollagen (2010:1622), lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), lag om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730).  

2§ Avgift enligt denna taxa ska betalas till Markaryds kommun. Taxan baseras på 

kommunallagens bestämmelser och kostnadstäckning enligt självkostnads- och 

likställighetsprincipen. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. 

Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt 

belopp.   

3§ Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om avgift, nedsättning eller efterskänkning. 

4§ Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret.  

Timtaxa 
5§ Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften i enlighet med tabell 1. Vid timdebitering 
multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet. 

Tabell 1. 

Taxa för handläggning       1 042 kr per timme  

 

Avgift för prövning   
6§ Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

Handläggningen påbörjas först när betalning har skett. Vid avslag återbetalas inte avgiften. Avgift 

tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjats.  

Avgift för kunskapsprov 
7§ Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan genomföras. 

Tillsynsavgift för serveringstillstånd 
8§ Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på 

verksamhetens omsättning av alkoholförsäljning. Till grund för detta ligger restaurangrapporten 

som senast den 1 mars varje år, eller 30 dagar efter återkallat tillstånd, ska redovisas till 

kommunen och folkhälsomyndigheten. 

9§ Den fasta tillsynsavgiften omfattar kalenderår. Den fasta delen av tillsynsavgiften ska betalas 
från och med året då ansökan har prövats.  

Den rörliga delen av tillsynsavgiften omfattar föregående kalenderårs omsättning av 
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alkoholförsäljning. 

10§ Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut eller faktura. Debitering sker tidigast en 

månad efter sista dag för inlämnande av restaurangrapport. Har restaurangrapporten inte 

inkommit sker två avgiftsbelagda påminnelser och därefter debiteras en avgift som motsvarar 

högsta avgiftsklassen. 

Avgift för anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare  
11§ För handläggning av anmälan av försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare 

utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid. Vid behov av tillsyn på plats i samband 

med anmälan debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid. 

Tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter samt 

vissa receptfria läkemedel 
12§ Tillsynsavgiften för verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, 

tobaksfria nikotinprodukter och vissa receptfria läkemedel samt tillståndspliktig försäljning av 

tobak utgörs av timdebitering enligt tabell 1. 

Nedsättning av avgift  
13§ Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Överklagan 
14§ Miljö- och byggnämndens beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 
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Avgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen 

A. Servering till allmänheten 
 

Avgift kr 

A1. Stadigvarande serveringstillstånd 
 

 

Ny ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap 2, 4, 7 §§                                                     10 051  

Ny ansökan om serveringstillstånd – företag med befintligt tillstånd i 
kommunen 

6 877  

Utökat tillstånd - sortiment (dryckesslag) 1 058 

Utökat tillstånd - serveringsyta (lokal) 3 703 

Utökat tillstånd - serveringstid efter normaltid (kl. 01)                                                          4 232 

Ändrat tillstånd - Byte av delägare eller styrelse eller byte av bolagsform                                                     Timavgift 

Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme per sökande 3 915 

Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) max en vecka  2 222 

Ansökan om godkännande av lokal för catering första anmälningstillfället 1 587 

Ansökan om godkännande av samma lokal för catering vid följande 
anmälningstillfällen    

1 005 

Pausservering     4 444 

Provsmakningstillstånd för tillverkare/partihandlare Timavgift 

A 2. Tillfälliga serveringstillstånd 
 

 

Tillfälligt tillstånd, högst tre dagar (grundavgift) 4 232 

Tillfälligt tillstånd över fyra dagar (max 10 v)                                                                             7 935 

Upprepade ansökningar under samma år och samma lokal per tillfälle. Efter att 
grundavgiften erlagts en gång och max 5 ggr/år                                                                                                                     

2 222 

Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 1 dag eller fler                                                                   Timavgift 

Tillfälligt serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme två 
tillståndshavare (per tillståndshavare) upp till tre dagar.                                                                                                

3 386 

Tillfälligt serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme (per 
tillståndshavare) max 10 v.   

4 761 

B. Serveringstillstånd till slutet sällskap 
 

 

B 1. Stadigvarande tillstånd 
 

 

Nyansökan 10 051 

Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag)                                                                               1 587 

Utökat tillstånd serveringsyta (lokal)  3 703 

Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01)                                                                         4 232 

B 2. Tillfälligt tillstånd 
 

 

Tillfälligt tillstånd (max 10 gånger/år)                                                                                              1 h 
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C. Kunskapsprov  
 

 

Avgift för kunskapsprov, 3 försök 1 587 

D. Avgifter för årlig tillsyn 
 

 

D 1. Fast avgift 
 

 

Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe                                                  2 010 

För sent inlämnande av restaurangrapport/påminnelseavgift                                                      1 058 

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök* Timavgift 

D 2. Rörlig avgift  
 

 

Rörlig avgift** 1,5% 

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den 

tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid 

multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

**Rörlig avgift tas ut med 1,5 % på den totala årsomsättningen på spritdrycker, vin och starköl. 

Avgiften baseras på föregående årsomsättning. Avgiften betalas under mars månad av 

tillståndshavaren. Vid nyetablering tas tillsynsavgift ut enligt beräknad omsättningskalkyl. Den 

rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten 

året runt eller årligen under viss tidsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.markaryd.se/


 

Postadress  Besöksadress Telefon Webb / E-post Organisations nr. Giro 
Box 74 

28522 Markaryd 
Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 
0433 – 72 000 www.markaryd.se 

ks@markaryd.se 
212000-0654 Plusgiro: 348 24-3 

Bankgiro: 279-5706 

 

 

Avgifter tillstånd och anmälan enligt lag om tobak och liknande produkter, 

alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

E. Tobak, folköl, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 
 

 

E.1 Tillstånd för försäljning av tobaksvaror 
 

 

Ansökan om försäljningstillstånd 7 935 

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd  3 703  

Byte av delägare/styrelse  timavgift 

E.2 Anmälan för försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
 

 

Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
 

1h 

E.3 Tillsynsavgift av tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria 
läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare                                                                  
 

 

Tillsyn                                                              timavgift 

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök* timavgift 

 

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den 

tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid 

multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. 
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