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Taxor och avgifter för alkoholservering och tobaksförsäljning med 

mera 

Inledande bestämmelser 

1 §   
Mora kommun har ansvar för handläggningen och tillsynen av frågor rörande 
alkoholserveringstillstånd, tobaksförsäljning med mera. Kommunen har enligt samma lagar som 
slår fast sådant ansvar samtidigt en möjlighet att ta ut avgifter för såväl ansökan som för själva 
tillsynen.  
 
I denna taxa anges vad kommunen har beslutat ta ut i avgift för frågor hörande till detta område. 
 
2 §  
Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning av ansökningar, anmälningar och tillsyn gällande 

1. serveringstillstånd av alkohol och försäljning av folköl, i enlighet med alkohollag 
(2010:1622), 

2. försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, i enlighet med lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, 

3. försäljning av receptfria läkemedel, i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel, 

4. försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, i enlighet med lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

3 §  
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. tillsyn eller kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat, 
2. handläggning som föranleds av ett beslut av kommunen överklagas. 

 
4 §  
Om det finns särskilda skäl får kommunfullmäktige besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgiften. Det kan exempelvis föranledas med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter. 
 
5 §  
För att säkerställa att avgifterna ska följa en allmän prisutveckling anges avgifterna som 
procentsatser av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för nästföljande år fastställs i 
normalfallet i september.  
För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor. 
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Avgifter vid servering av alkohol 

Ansökningsavgifter 

6 §  
Avgifter kopplade till handläggningen av ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd framgår av 
tabellen nedan. Vid ny ansökan om tillstånd ingår en provavgift. 

 Procent av 
prisbasbelopp 

Avgift 2023 

Stadigvarande tillstånd   

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd 21,0 % 11 000 kr 

Ny ansökan inom tre månader efter tre underkända prov 10,5 % 5 500 kr 

Ägarförändringar inom ett bolag 11,4 % 6 000 kr 

Förändring inom styrelse 2,9 % 1 500 kr 

Ändrat serveringstillstånd 11,4 % 6 000 kr  

Tillfälligt utökat serveringstillstånd 2,9 % 1 500 kr 

Tillstånd för provsmakning 5,7 % 3 000 kr 

Anmälan om lokal för cateringtillstånd 0,8 % 400 kr 

Kunskapsprov, per omprovstillfälle 3,0 % 1 600 kr 

 
7 § 
Avgifter kopplade till handläggningen av ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd framgår av 
tabellen nedan. Vid ny ansökan om tillstånd ingår en provavgift. 
 
Ansökningar från krögare som redan har stadigvarande tillstånd i Mora betraktas som en intern 
ansökan enligt nedan. En ansökan som inte är intern ansökan är en extern ansökan. 

 Procent av 
prisbasbelopp 

Avgift 2023 

Tillfälliga tillstånd   

Riktat mot allmänheten   

Extern ansökan om tillfälligt tillstånd (allmänheten) 21,0 % 11 000 kr 

Extern, återkommande, ansökan om tillfälligt tillstånd 
(allmänheten) 

11,2 % 5 900 kr 

Intern ansökan om tillfälligt tillstånd (allmänheten) 7,6 % 4 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta för 
fler krögare (som har stadigvarande tillstånd) 

5,0 % 2 600 kr 

Kunskapsprov, per omprovstillfälle 4,4 % 2 300 kr 

   

Slutna sällskap   

Ansökan om tillfälligt tillstånd (slutet sällskap) 2,9 % 1 500 kr 

Kunskapsprov (slutet sällskap), per omprovstillfälle 2,1 % 1 100 kr 
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Tillsynsavgifter 

8 §  
För tillsynen av de stadigvarande serveringstillstånden utgår det en årlig tillsynsavgift. Avgiften 
består av två delar, dels en fast schablon, dels en rörlig schablonbaserad på verksamhetens 
alkoholomsättning föregående år. Tillsynsavgiften framgår av tabellen nedan. 
 
Den aktuella omsättningen framgår av den restaurangrapport som årligen ska lämnas in av den som 
har ett stadigvarande serveringstillstånd. Senast den 1 mars ska föregående års uppgifter ha kommit 
in till kommunen. Om uppgifterna inte kommit in i sådan tid utgår en förseningsavgift á 1 100 
kronor. 
 
Om restaurangrapporten fortfarande inte inkommer trots sådan påminnelse utgår en extra 
förseningsavgift och därtill anses den rörliga delen av tillsynsavgiften vara i högsta avgiftsklassen. 
Det ska i sammanhanget även noteras att sådan underlåtenhet att lämna in uppgifter i förlängningen 
även kan leda till en tillsynsutredning av serveringstillståndet. Vid upprepande och återkommande 
underlåtenhet att lämna in de uppgifter som krävs för att kommunen ska kunna genomföra 
tillsynen kan med andra ord även disciplinära påföljder som erinran, varning eller t.o.m. återkallelse 
av serveringstillståndet bli aktuella. 

 Procent av 
prisbasbelopp 

Avgift 2023  Sammanlagd 
tillsynsavgift (2023) 

Fast tillsynsavgift 3,8 % 2 000 kr   

     

Rörlig tillsynsavgift     

                       0–75 000 kr 0 % 0 kr  2 000 kr 

            75 001–50 000 kr 2,8 % 1 300 kr  3 300 kr 

       150 001–225 000 kr 4,6 % 2 400 kr  4 400 kr 

       225 001–300 000 kr 7,0 % 3 700 kr  5 700 kr 

       300 001–500 000 kr 9,1 % 4 800 kr  6 800 kr 

       500 001–750 000 kr 13,5 % 7 100 kr  9 100 kr 

    750 001–1 000 000 kr 16,2 % 8 500 kr  10 500 kr 

1 000 001–2 000 000 kr 19,0 % 10 000 kr  12 000 kr 

2 000 001–3 000 000 kr 29,3 % 15 400 kr  17 400 kr 

3 000 001–4 000 000 kr 31,6 % 16 600 kr  18 600 kr 

4 000 001–5 000 000 kr 33,7 % 17 700 kr  19 700 kr 

5 000 001–6 000 000 kr 36,0 % 18 900 kr  20 900 kr 

6 000 001–7 000 000 kr 38,1 % 20 000 kr  22 000 kr 

7 000 001–8 000 000 kr 40,6 % 21 300 kr  23 300 kr 

       mer än 8 000 000 kr 42,9 % 22 500 kr  24 500 kr 
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Avgifter vid försäljning av tobak med mera 

Ansökningsavgifter 

9 §  
Avgifter kopplade till handläggningen av ansökningar om försäljningstillstånd för tobak framgår av 
tabellen nedan. Avgiften är densamma oavsett om det handlar om stadigvarande eller tillfälligt 
tillstånd. 

 Procent av 
prisbasbelopp 

Avgift 2023 

Ansökan om försäljningstillstånd (tobak) 12,0 % 6 300 kr 

Förändring i bolag 12,0 % 6 300 kr 

 

Tillsynsavgifter 

10 §  
Avgifter för tillsynen av försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, tobaksfria 
nikotinprodukter samt receptfria läkemedel, framgår av tabellen nedan. Tillsynsavgiften är en årlig 
schablonavgift. För den näringsidkare som har flera anmälningspliktiga kategorier tillkommer 500 
kronor per extra kategori. 

 Procent av 
prisbasbelopp 

Avgift 2023 

Tobak 4,0 % 2 100 kr 

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare 2,1 % 1 100 kr 

Tobaksfria nikotinprodukter 2,1 % 1 100 kr 

Folköl 2,1 % 1 100 kr 

Receptfria läkemedel 2,1 % 1 100 kr 

Kontrollköp 2,1 % 1 100 kr 
 

 


