
Aveifter - Tobakstillstånd - gäller från I juli 2019

De nya reglerna om tillståndsplikt ftir tobak innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha
tillstand till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som
den som ägnar sig åt annan ftirsäljning av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos
kommunen som bl.a. ska göra en prövning av sökandens liimplighet. Vid en prövning
granskas bl.a. ekonomisk skötsamhet och eventuell ftirekomst av tidigare brottslig belastning
(vandel).
För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll
(egenkontroll) över ftirsäljningen och ansvara ftir att det finns ett ftjr verksamheten låimpligt
egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor ftir att en ansökan om
tillstand ska anses vara komplett.

Yttranden från Polisen och Tullverket
I tillståndsprocessen ingår ett remissftirfarande.
Vid prövningen av en ansökan om tillstånd ftir detaljhandel får kommunen inhämta ett
yttrande fran Polismyndigheten.
Vid prövningen av en ansökan om tillstånd ftir partihandel måste både Polismyndighetens och
Tullverkets yttranden inhämtas ftir att ansökan ska kunna bitällas.

Återkallelse av tillståndet fiir ftirsätjning
Ett ftirsäljningstillstånd kan återkallas av kommunen om:
tillståndet inte låingre nyttjas
den som har fått tillståndet inte liingre uppfyller kraven ftir tillstånd
det inom den tillståndspliktiga verksamheten har fiirekommit brottslig verksamhet som
tillståndshavaren kåint till men inte har ingripit mot
tillståndshavaren har ffitt en eller flera varningar men inte har rättat till det som låg till grund
ftir vamingen/varningarna.

Varning i stället fiir återkallelse av tillstånd
I stället ftir återkallelse ffir kommunen meddela tillståndshavaren en varning. Eftersom
återkallelse av ett ftirsäljningstillstånd är en mycket ingripande åtgärd bör varning användas i
fiirsta hand och återkallelse bara användas i de allvarligaste fallen och vid upprepade
överträdelser.

Överklagande
Kommunens beslut kan överklagas till allmiin forvaltningsdomstol (ftirvaltningsrätt,
kammarrätt, Högsta ftirvaltningsdomstolen). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Sida 1 av 3

-[itt prci\o\ro\\et h'r\häcclr^d{, b.ro.ffi 1

5"crol,",äfnnden Ajlq -oLl - L3 3 ?l

a$. ,lr,m

ffi
KOitMUt{

a TOBAKSTILLSTÅND

(



rH

RorS.bY
Kolli/lutl

qrliqg;;rt*lå'*t**i$"'jt'$ffi 
ärt*,il,Hf i'i#{:$F#-

åi:ffff];äll;ll.''"*?]iäi11äTr#ä';äffi 
n:::::T":::äaidengam,a

;wil; pa to,n*"o"n' 
lååläl'o**, i tillständsfrägan tilliimpas beståimmelser

hnankommunen 
r

tobakslagen'

dfumrmff*n 
.

-$**-g'g***Ul*.**'*ffi 
'"?öi'ä"'n'lig'!o'

irund"t som beslutäs zlv n'u'r^"*'^--

Riktlinier- 
run, Socialföwaltningcnbör 

ta fram rikt'n,er ör ansökan ochhandläggilng

RonnebY Komn

"Tääl 
å"n tit."*ae Produkter'

Sida 2 av 3

fu;lu



*'$*
Förslae till aveifter - tobaksförsälinine

Förslag till nya taxor omfattar handläggning av ansökningar om tiilståndspliktig
ftirsäljning av tobak och liknande produkter.

Enligt Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut en avgift ftir
prövning av ansökan om tillstand till ftirsäljning av tobaksvaror enligt de grunder som
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska också få ta ut avgifter ftir sin tillsyn av den
som bedriver tillståndspliktig ftirsäljning av tobaksvaror.

Förslaget som presenteras tar sikte på att utredningen om tillstand till ftirsäljning av tobak
och liknande produkter till stor del kommer att ftilja samma principer ro- å. uiredning av
serveringstillstånd.

Förslag som ftiljer gäller fiir:

o Stadigvarande ftirsäljning av tobaksvaror via detaljhandel
o Tillftillig ftirsäljning av tobaksvaror via detaljhandel
o Stadigvarande ftrsäljning av tobaksvaror via partihandel
o Tillftillig ftirsäljning av tobaksvaror via partihandel

Ny taxa:

stadigvarande ftirsäljning av tobaksvaror via detaljhandel 12 000:-

Tillfiillig fiirsäljning av tobaksvaror via detaljhandel 6 000:-

stadigvarande fiirsäljning av tobaksvaror via partihandel 15 000:-

Tillfiillig ftirsäljning av tobaksvaror via partihandel g 000:_

Förslag till avgift ftir tillsyn av tobaksftirsäljning bör behandlas av Miljö- och
byggnadsnämnden med anledning av att tillsynsansvaret kommer att hanteras
av dem.
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Avsifter - Serverinpstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller
allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillftilliga, gälla året runt, under en viss period

eller vid ett enstaka tillftille. Olika sorters serveringstillstånd innebär olika avgifter vid
prövning av tillstand.

Prövningen av ett tillstånd är en omfattande och noggrann process som kräver ett personligt
möte med sökande, platsbesök ftir att bedöma serveringsyta och köklköksutrustning samt
remisser till Polisen, Räddningstjänsten, Miljö- och byggnadsftirvaltningen samt till
Skatteverket. Remissftirfarandet tar upp till en månad innan alla yttranden inkommit. Därefter
påbörjas sammanställning, granskning och analys av de svar som inkommit.
Alkoholftirordningen anger att kommunen ska fatta beslut i ett iirende om serveringstillstånd
inom fura månader från det att en fullståindig ansökan har inkommit till kommunen. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen i ärendet får handläggningstiden forlängas med högst
fura månader. Ronneby Kommun, Socialnåimnden har antagit en tjåinsteg aranti, vars syfte är
att stiirka servicenivån till medborgarna samt att öka effektiviteten vid handläggning av
ansökan om seryeringstillstånd. Enligt tjänstegarantin iir nedanstående tider ett riktviirde och
gäller under ftirutsättning att ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald. För att
ansökan skall anses vara komplett, skall alla relevanta handlingar enligt checklistan vara
inkomna. Sökanden meddelas niir ansökan bedöms vara komplett.

Handläggningstid serveringstillstånd enligt Ronneby Kommuns tjänstegaranti:

o Stadigvarande tillstand cal-2 månader

o Tillftilliga tillstand 2-4 veckor

o Ändrat tillstånd 2-4 veckor
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Den sökande ska, i samband med ansökan, inlåimna underlag som gör det möjligt ftir
handläggaren att göra en så noggrann, snabb och likvtirdig bedömning som möjligt.
Handlingar som ska bifogas ansökan är: Verksamhetsbeskrivning, beskrivning av

ägarftrhållande, vem som är firmatecknare, information om revisor, personbevis gällande

personer av betydande inflytande i ftiretaget - PBI, sökandes engagemang i andra bolag, bevis

om konkursfrihet, registreringsbevis från Bolagsverket, kassaregistrering, köpe-/hyresavtal ftlr
lokalen/fastigheten, beskrivning över hur verksamheten harlska finansieras,

beriiknad/uppskattad ftirsäljning underlag gällande registrering av livsmedelsanläggning,

beskrivning av brandsåikerhet, meny, ritningar som beskriver seryeringsytor, vem som ska

vara seryeringsansvarig samt intyg på genomftirt kunskapsprov (altemativt boka tid ftir prov).

Sökande måste visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska

ftirhållanden samt omständigheter i övrigt åir lämplig att utöva verksamheten samt att

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen.

I tillstandsprövningen ska kommunen pröva den sökandes s.k. vandel dvs. den allmåinna

och ekonomiska skötsamheten dels sökandes ekonomiska ftirhållanden i övrigt samt

eventuell ftirekomst av tidigare brottslig belastning.

Den som söker ska också avlägga ett kunskapsprov fiir att visa att han eller hon har

de kunskaper om alkohollagen och anslutande ftireskrifter som krävs ftir att utöva

serveringsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt och enligt gällande lagstiftning.

Kunskapsprovet ombesörjs av alkoholhandläggaren.

Kommunen har ett omfattande tillsynsansvar som berör samtliga verksamheter med
serveringstillstånd samt ftirsäljning av folköI. Tillsynsfiirfarandet delas in i ftirebyggande
tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Kommunens alkoholhandläggare planerar och samordnar
tillsynerna som sedan genomftirs tillsammans med Polismyndigheten, Räddningstjänsten och
Skatteverket. Samordning kan också ske med Miljö- och byggnadsntimnden i särskilda
ärenden som kräver dess uppmåirksamhet.
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Förslae till aveifter - serveringstillstånd

Förslag till nya taxor omfattar handläggning av ansökningar om serveringstillstånd
samt tillsyn av servering enligt alkohollagen.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) Skap l0$ får kommunen ta ut en avgift för prövning av
serveringstillstand samt en avgift ftir tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstand.

Förslaget som presenteras grundar sig på:

att avgiftsbeskrivningen och tillhörande avgifter behöver uppdateras med utgangspunkt fran
gällande lagstiftning (Alkohollagen)
att öka likvrirdigheten mellan kommunerna i låinet
att tydligare koppla avgift till vilka resurser som behöver tas i anspråk vid en utredning

Förslag som ftiljer gäller ftir:

1. Stadigvarande serveringstillstånd
2. Tillfälliga serveringstillstånd
3. Anmälan om ändring av serveringstillstånd
4. Kunskapsprov - ej sökande
5. Fasta tillsynsavgifter
6. Rörliga tillsynsavgifter
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1. Stadisvarande serverinsstillstånd

Anm. Genomftirande av kunskapsprov krine alkohollagen inear i avgifterna ftir sökande.

Kategori: Nuv. taxa Ny taxa:

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten
- Anmälan kryddning av snaps ingår
- Anmälan provsmakning ingår - egna drycker i egen lokal
- Godkåinnande av lokal ftlr catering ingår
- Anmälan om servering av folköl ingar
- Anmälan om minibar/rumsservering ingår (endast om det

på hotellet i fräga finns restaurangverksamhet med
serveringstillstand i lokalema)

Tillöggsavgift catering 2 000:-

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - slutet sällskap
- Anmälan kryddning av snaps ingår
- Anmälan provsmakning ingår
- Godkännande av lokal ftir catering ingår
- Anmälan om servering av folköl ingår

Tilliiggsavgift catering 2 000r

9 500: 10 000:-

9 500:- 10 000:-

10 000:-

5 000:-

5 000:-

3 000:-
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Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd ftir slutet sällskap 9 500:-
- Anmälan om cateringlokal vid varje tillfiille ing

Ansökan om stadigvarande tillstånd fiir pausservering 5 250-
- Gäller i foajder till teatrar eller konsertlokal och omfattar ej spritdrycker

Ansökan om särskilt tillstånd fiir provsmakning av egentillverkade
alkoholdrycker vid tillverkningsstället - stadigvarande 3 100:-

- Gäller provsmakning där alkoholdryckerna tillverkats av råvaror
som producerats på den egna gården

Ansökan om att använda ett gemensamt seryeringsutrymme
- Förutsättning åir att sökande ska ha ett eget serveringstillstånd
- Food courts eller liknande
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2. Tillf?illiea serverinestillstånd

Anm. Genomftirande av kunskapsprov kring alkohollaeen ineår i avgifterna ftir sökande.

Kategori: Nuv. taxa Ny taxa

Ansökan om tillf?illigt serveringstillstånd - allmänheten 3 500:-
- Gäller vid ett eller enstaka tillftillen per år

Ansökan om tillf?illigt serveringstillstånd - slutet sällskap 1 050:-
- Gäller vid ett eller enstaka tillftillen per år

Ansökan om tillfiilligt tillstånd ftir pausservering
- Gäller i foajder till teatrar eller konsertlokal och omfattar ej spritdrycker
- Gäller vid ett eller enstaka tillftillen

Ansökan om tillf?illigt tillstånd ftir provsmakning - allmänheten
- Gäller ftir partihandlare vid vinmässor eller liknande arrangemang

Ansökan om särskilt tillstånd ftir provsmakning av egentillverkade
alkoholdrycker vid tillverkningsstället - enstaka tidsperiod

- Gäller provsmakning dar alkoholdryckerna tillverkats av råvaror
som producerats på den egna gården

4 000:-

I 200:-

I 000:-

I 500:-

2 500:-

Ansökan om att använda ett gemensamt serveringsutrymme
- Förutsättning är att sökande ska ha ett eget serveringstillstånd
- Festivaler eller liknande

3 000:-

3. Anmälan om ändrine av serverinestillstånd

Vid ändring av serveringstillstand kan det handla om betydande ftirändring av
ägarftirhållandena eller förändringar till dess omfattning av betydelse ftir kommunens tillsyn.
Betydande ftirändringar handlar om åindring av serveringsytan/serveringsytor, vilken dryck
som ska serveras eller vilken serveringstid som gäller. Anmälan om iindring av
serveringstillstandet kan också vara av mindre betydelse ftir kommunens tillsyn.

Kategori: Nuv. taxa Ny taxa

Anmälan om ändring av serveringstillstånd 3 150:- 2 000:-
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4. Kunskapsprovet

Avgift tas ut ftir den som vill genomftira kunskapsprovet

men som inte är sökande

5. Fasta tillsynsaveifter

- Tillsyn folköl
- Stadigvarande tillstånd alkohol - omsättning 0 - 5 000

(Arun. För ftiretag med väldigt låg omsättning tas denna avgift ut).
- Stadigvarande tillstand alkohol- omsättning 5 000 I 050:

6. Rörliea tillsynsavsifter

Helårsomsättning i kr alkoholdrycker:

Nuv. taxa Ny taxa

500:-

Nuv. taxa Ny taxa

I 200:-

Nuv. taxa Ny taxa

900:-
500:-

I 000:-
500:-

I 500:-
I 800:-
2 500:-
5 000:-
6 000:-

10 000:-
13 000:-
15 000:-
17 000:-
23 000:-

100
250
s00
750

I 000
2 000
3 000
4 000
5 000

0

001

00r
001

001
001

001

001

001

001

000
000
000
000
000
000
000
000
000

0-1
1

2
4
5

10

13

t7
T7

23

500:-
800:-
100:-
700-
750-
500:-
100:-
800:-
800:-
000:-

>1000
>2000
>3000
>4000
>5000
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