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Taxa för prövning och tillsyn
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för
prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel, samt ny taxa avseende ecigaretter och påfyllningsbehållare.
2 § Avgiften enligt denna taxa ska betalas till miljö- och byggnadsnämnden i
Mörbylånga kommun. Taxan baseras på kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen.
3 § Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om avgift, nedsättning eller
efterskänkning.
4§ Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2015.
Avgift för prövning

5 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser. Handläggningen påbörjas först när betalning har skett.
6 § Vid avslag återbetalas inte avgiften.
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 årligen ska redovisas till
kommunen eller 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 kalenderår. Debitering av
tillsynsavgift sker från och med året efter att ansökan har prövats.
10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut eller räkning.
Debitering sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnande av
restaurangrapport. Har restaurangrapporten inte inkommit sker två
avgiftebelagda påminnelser och därefter debiteras en avgift som motsvarar
högsta avgiftsklassen
Tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl samt vissa receptfria läkemedel

10 § Tillsynsavgiften för verksamheter som bedriver anmälningspliktig
försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel utgörs av en fast
årliga avgift. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut eller
räkning.
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1. Avgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen
Avgift (kr)

A. Servering till allmänheten

2015

A1. Stadigvarande serveringstillstånd
Nyansökan serveringstillstånd enligt 8 kap 2, 4, 7 §§

9000

Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag)

1000

Utökat tillstånd serveringsyta (lokal)

2700

Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01)

3600

Byte av delägare/styrelse med 50 % eller fler

9000

Byte av delägare eller styrelse mindre än 50 %, byte av
bolagsform och i övrigt samma omständigheter

4500

Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme per
sökande

3500

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

2000

Ansökan om godkännande av lokal för catering första
anmälningstillfället

1000

Ansökan om godkännande av samma lokal för catering vid
följande anmälningstillfällen

500

Pausservering

4000

A 2. Tillfälliga serveringstillstånd

Tillfälligt tillstånd, högst tre dagar (grundavgift)

4000

Tillfälligt tillstånd över fyra dagar

7600

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

2000

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

3600

Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 2 dagar
eller fler

6200

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

3000
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B. Serveringstillstånd till slutet sällskap
B 1. Stadigvarande tillstånd

Nyansökan

9000

Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag)

1000

Utökat tillstånd serveringsyta (lokal)

2700

Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01)

3600

B 2. Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd

500

C. Kunskapsprov – per provtillfälle
Till allmänheten

1000

Slutet sällskap

500

D. Avgifter för årlig tillsyn
D 1. Fast avgift

Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe med
normaltid (inkl. trafikservering båt)

1500

Tillägg efter normaltid (öppet senare än 01.00)

1500

För sent inlämning av restaurangrapport/påminnelse

1000

D 2. Rörlig avgift (kronor)

0 -10 000

0

10 001 -25 000

500

25 001 – 50 000

1000

50 001 – 100 000

2000

100 001 – 200 000

3000

200 001 – 300 000

4000

300 001 – 500 000

5000

500 001 – 1 000 000

6000

1 000 0001– 2 000 000

8000

2 000 001 – 4 000 000

10000

Över 4 000 000

12000

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2017-10-25

5(5)

2. Årlig tillsynsavgift tobak, folköl, vissa receptfria läkemedel
samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillsynsavgift

Kostnad

Försäljning av e-cigaretter

1 000

Försäljning av folköl

1 000

Försäljning av tobak

1 000

Försäljning av receptfria läkemedel

1 000

Försäljning av e-cigaretter och folköl

1 500

Försäljning av e-cigaretter och tobak

1 500

Försäljning av e-cigaretter och receptfria läkemedel

1 500

Försäljning av folköl och tobak

1 500

Försäljning av tobak och receptfria läkemedel

1 500

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

1 500

Försäljning av e-cigaretter, folköl och tobak

2 000

Försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

2 000

Försäljning av e-cigaretter, tobak och receptfria läkemedel

2 000

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

2 000

Försäljning av e-cigaretter, folköl, tobak och receptfria
läkemedel

2 500

