
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad betalar jag för? 
Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollag, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel samt spellag 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, § 219, och gäller från och med 1 januari 2023. 
         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens dokument för taxa 
inom tillståndsverksamheten vilken innefattar prövning, tillsyn och 
kontroll inom områdena alkohol, tobak, vissa receptfria läkemedel 
samt registreringslotterier. 

 
Dokumentet innehåller två delar. Del 1 beskriver kortfattat 
vad kommunen gör och ansvarar för som prövnings- och 
tillsynsmyndighet, vilka avgifter som tas ut, varför avgiften tas ut och 
vad avgiften finansierar. Del 1 beskriver också vissa begrepp som 
återfinns i taxans andra del. Del 2 innehåller bestämmelser samt en 
tabell som beskriver vad du ska betala och hur mycket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den här taxan ersätter tidigare taxa Avgifter – Tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt tobak, folköl och receptfria läkemedel (§ 107, 2019-06-17). 
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Del 1 
Inledande bestämmelser 

 
 
 
 
 
 
 

Uppdrag och ansvar – vad gör kommunen? 
Alla kommuner i Sverige ska bedriva tillsyn och kontroll 
över de verksamhetsområden som den här taxan omfattar. 
I Norrköpings kommun är det byggnads- och miljö- 
skyddsnämnden som är tillsynsmyndighet och ansvarar 
för prövning, tillsyn och kontroll inom områdena. Upp- 
draget att utföra nämndens operativa arbete är tillstånds- 
verksamheten, som är en del av livsmedelsenheten på 
samhällsbyggnadskontoret. 

Hur finansieras nämndens uppdrag? 
Kostnaden för tillsynen och kontrollen finansieras dels ge- 
nom anslag från våra gemensamma skattemedel och dels 
genom avgifter som verksamhetsutövarna själva får betala. 
Denna taxa reglerar och beskriver vilka delar av uppdraget 
som ska finansieras av verksamheterna. Utgångspunkten 
är att verksamhetsspecifika ärenden finansieras av verk- 
samheterna själva medan exempelvis information och 
rådgivning finansieras genom anslag. Debiteringen kan 
ske på olika sätt beroende på verksamhetstyp, antingen i 
förväg genom en fast årlig avgift eller i efterhand genom 
timavgift. Grunden för kommunens rätt att ta ut avgifter 
regleras av Kommunallagen samt de lagområden som den 
här taxan omfattas av. Det är kommunfullmäktige som 
fattar beslut om taxan och bestämmer vad det ska kosta. 

Varför har vi tillsyn och kontroll? 
Det övergripande syftet med vår tillsyn och kontroll är 
främst att skydda barn och unga mot alkoholens och to- 
bakens negativa effekter. Det är också för att kommunens 
invånare och besökare ska: 
■ serveras alkohol på ett ansvarsfullt sätt 
■ kunna vara trygga i att tobak endast säljs till myndiga 

personer 
■ ha tillgång till rökfria miljöer 
■ kunna köpa säkra receptfria läkemedel 
■ delta i spel på lika villkor 

 
Tillståndsverksamheten ansvarar för att bedriva tillsyn 
och kontroll på de anläggningar som omfattas av lagstift- 
ningen i den här taxan. Exempel på dessa verksamheter är 

restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker och föreningar. 
I ansvaret ingår även att pröva ansökningar och anmäl- 
ningar, både vid nyetablering eller ändring av befintlig 
verksamhet. Exempel på dessa ärenden är ansökan om 
stadigvarande alkoholservering, anmälan om försäljning 
av e-cigaretter eller anmälan om ändring av bolagssam- 
mansättning i ett befintligt serveringstillstånd. 

Tillsyn som utförs av och tillsammans 
med andra myndigheter 
Allt tillsynsansvar ligger inte på kommunen. Vissa 
verksamhetstyper har istället spelinspektionen, folkhälso- 
myndigheten, arbetsmiljöverket eller polisen tillsyn över. 
Tillsynsansvaret kan även vara delat mellan två myndig- 
heter. Exempelvis har kommunerna och polisen ett delat 
tillsynsansvar för alkohol- och tobakstillsynen. Kom- 
munen kommer endast att debitera avgift för den tillsyn 
och handläggning som kommunen själv utfört. Du 
kan därför få tillsynsavgift även av andra myndigheter, 
beroende på vem som har tillsynsansvaret för den eller 
de verksamheter du bedriver. Hör av dig till oss om du är 
osäker på vilken myndighet du ska vända dig till. 

Hur går ett tillsynsbesök till? 
Syftet med tillsynen är att följa upp så att verksamhets- 
utövarna följer lagstiftningen. Tillsynen kan utföras på 
olika sätt och med olika fokus. Ibland görs en så kallad 
inre tillsyn. Inre tillsyn görs oftast på verksamheter med 
tillstånd, till exempel serveringstillstånd. Då kontrol- 
leras verksamhetsutövarens ekonomiska och personliga 
lämplighet och är av mer administrativ karaktär. Vid 
yttre tillsyn eller kontroll görs oftast ett besök på plats i 
verksamheten. Då kontrolleras om verksamheten uppfyl- 
ler gällande bestämmelser utifrån relevant lagstiftning, till 
exempel att tobaksförpackningarna är rätt märkta. Efter 
tillsynen skickas en skrivelse eller ett beslut ut till verk- 
samhetsutövaren som informerar om vilken bedömning 
som gjorts och ärendets eventuella fortsättning. 
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Tillståndsverksamheten utreder även klagomål och 
fungerar som rådgivande gentemot verksamhetsutövare, 
kommuninvånare och besökare. 

Vad ingår i ett tillsynsärende? 
I ett tillsynsärende är det många olika moment som 
utförs och som är avgörande för hur stor tiden som läggs 
ned i ärendet blir. Det kan till exempel vara: 
■ starta och registrera ärende i ärendehanteringssystem 
■ inläsning av eventuell historik i verksamheten 
■ kontakter med berörda parter (exempelvis boka tid 

för tillsynsbesök) 
■ tillsynsbesök på plats 
■ granskning av eventuellt skuldsaldo hos Kronofog- 

den eller Skatteverket 
■ granskning av förändringar inom bolaget 
■ övrig kontakt, exempelvis via telefon och e-post 
■ handläggning av skrivelser och/eller beslut 
■ samråd med experter och andra myndigheter 
■ provtagning 

 
Vilka olika typer av avgifter finns det? 
Grunden för all debitering är att det finns en fastställd 
timtaxa. Timtaxan är kostnaden i kronor per timme som 
en verksamhetsutövare får betala, oavsett om avgiften är 
årlig eller om du betalar timavgift. Timtaxan räknas årli- 
gen upp eller ned beroende på om tillsynsmyndighetens 
omkostnader ökat eller minskat. Gällande timtaxa finner 
du på www.norrkoping.se. 

 
Vid framräkning av timtaxan har bland annat följande 
poster räknats med: 
■ lokaler 
■ löner 
■ IT-system 
■ utrustning och verktyg 
■ kompetensutveckling 
■ nämndadministration 
■ prov- och laboratorieanalyser 
■ hantering och bevakning av förfallna fakturor 
■ omvärldsbevakning 
■ registerhållning och arkivarbete 
■ restid 
■ administration 
■ statistik och verksamhetsuppföljning 

 
Utöver timtaxan så finns tre olika typer av avgifter inom 
områdena som den här taxan omfattas av. 

 
Fast avgift 
Fast avgift innebär att det redan finns en uppskattad 
handläggningstid för ärendet eller åtgärden. De fasta 
avgifterna framgår i tabell 1 under taxans andra del. 

 
Exempel: 
Tillståndsverksamheten får in en ansökan om stadigva- 
rande tillstånd för försäljning av tobak. Alla handlingar 

 
som skickats in är kompletta och handläggaren behöver 
inte lägga ned någon extra tid på att begära komplette- 
ringar. Verksamhetsutövaren faktureras 8 timmar. Det ak- 
tuella året är timtaxan 1191 kronor. Den totala summan 
som faktureras verksamhetsutövaren blir 9528 kronor. 

 
Årlig avgift 
De verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift hittar 
du i bilaga 2. Timmarna är beräknade på den tid som 
normalt behövs för tillsyn. För att räkna ut den faktiska 
avgiften multipliceras antalet timmar med aktuell tim- 
taxa. Om en verksamhet bedöms ha lägre tillsynsbehov 
än i tabellen, sätts den årliga avgiften ned. Om verksam- 
heten istället kräver mer tillsynstid än den som beräknats 
i tabellen, debiteras verksamheten extra avgift separat 
genom timavgift. 

För tillsyn av verksamheter som har serveringstillstånd 
är den årliga avgiften uppdelad i två delar. En fast del och 
en rörlig del som är baserad på omsättningen av alkohol 
och som redovisas i den årliga restaurangrapporten som 
skickas till Folkhälsomyndigheten. 

I den årliga avgiften ingår tid för tillsyn samt viss tid för 
uppföljning av avvikelser som rättas till utan dröjsmål. 
Fakturan för den årliga avgiften skickas ut i början på 
varje nytt kalenderår. 

 
Exempel: 
En restaurang omsätter alkohol till ett värde av 3,5 mil- 
joner kronor. Timtaxan det aktuella året är 1191 kronor. 
Den rörliga avgiften blir 17 865 kronor (15 h x 1191 
kronor) + 2 000 kronor (fast avgift). Den totala årliga 
avgiften blir därmed 19 865 kronor. 

 
Timavgift 
Timavgiften debiteras till skillnad från den årliga avgiften 
i efterhand. Information om när timavgift tas ut hittar du 
i tabell 1. Timavgiften innebär att timtaxan multipliceras 
med det totala antalet timmar som tillsynsmyndigheten 
har lagt ned i ärendet. Avgiften debiteras normalt när 
ärendet är färdigt att avsluta. För ärenden som tar lång tid 
kan deldebitering ske under ärendets gång. Det kan till 
exempel ske en gång per år. 

 
Exempel: 
Tillståndsverksamheten tar emot ett tips som gäller en ki- 
osk som säljer cigaretter som är felmärkta. Verksamheten 
har redan fått sitt årliga tillsynsbesök men tillståndsverk- 
samheten beslutar sig för att inleda en tillsynsutredning 
och åker ut för att göra en kontroll. Vid besöket visar det 
sig att cigarettpaketen är felmärkta och verksamhetsutöva- 
ren uppmanas genom en kontrollrapport att åtgärda felen 
senast den 1 september. Den 3 september åker tillstånds- 
verksamheten ut på ett nytt besök och kan konstatera att 
cigarettpaketen nu är märkta på rätt sätt och att ärendet 
kan avslutas. Den totala tiden för detta ärende uppgick 
till 3,5 timmar. Då har bland annat följande övergripande 
moment ingått: 

http://www.norrkoping.se/
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■ registrering av tips i ärendehanteringssystem 
■ inläsning och granskning av verksamhetens historik 
■ ett första besök på plats 
■ handläggning av kontrollrapport 
■ registrering av kontrollrapport i ärendehanterings- 

system 
■ ett andra besök på plats 
■ fakturering av nedlagd handläggningstid 
■ avslut och arkivering av ärende i ärendehanterings- 

system 

Kan jag påverka avgiftens storlek? 
Taxan är utformad på så sätt att en verksamhet som utgör 
en högre risk (exempelvis hög omsättning av alkohol) får 
betala mer än en verksamhet med lägre risk. Skälet är att 
kommunen måste ägna mera tid åt en verksamhet med 
större risk än hos en verksamhet med mindre risk. Man 
kan på så sätt säga att det har lagts in ett rättviseperspek- 
tiv i taxan. 

Det finns dock utrymme för en verksamhetsutövare att 
påverka avgiften. Avgiften kan höjas eller sänkas beroen- 
de på vilket enskilt tillsynsbehov en verksamhet har. Det 
är möjligt för en verksamhetsutövare att bedriva verksam- 
heten på ett sätt som gör att tillsynsbehovet minskar och 
därmed blir också avgiften lägre. 

 
Exempel: 
En verksamhetsutövare som säljer folköl betalar en årlig 
avgift på 3000 kronor. Avgiften motsvarar 3 timmars 

 
handläggningstid. Enligt tillsynsmyndighetens planering 
ska verksamheten få besök vart annat år. Handläggaren 
har därmed totalt 6 timmar att disponera på tillsynsären- 
det. 

Två gånger i rad har verksamheten visat att de uppfyller 
alkohollagstiftningen på ett mycket bra sätt och handläg- 
garen har endast behövt lägga ned 4 timmar i de två till- 
synsärendena. Det är därför motiverat att sätta ned den 
årliga avgiften till 2000 kronor per år, vilket motsvarar 2 
timmars handläggningstid. 

Vem ska betala avgiften? 
Alla som driver en verksamhet som omfattas av denna 
taxa ska betala för den tid som behövs för tillsynen, kon- 
trollen eller prövningen. 

Hur betalar jag avgiften? 
Avgiften betalas genom en faktura som skickas ut till dig 
eller till din verksamhet. Fakturan ska betalas inom 30 
dagar. Om fakturan inte betalas i tid skickas i första hand 
en påminnelse ut. Om betalning inte sker efter påmin- 
nelse skickas fakturan vidare till inkasso. 

Har du frågor? 
Om du vill fråga något om den här taxan är du välkom- 
men att kontakta oss! Kontaktuppgifterna hittar du på 
sista sidan. 
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Del 2 
Taxa 

 
 
 
 
 
 

Enligt 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1-2 §§ 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 
40 § lag om tobaksfria nikotinprodukter, 23 § lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt enligt 20 kap. 1 § spellagen (2018:1138) får den 
kommunala nämnden genom taxa antagen av 
kommunfullmäktige ta ut avgift för prövning, handlägg- 
ning, tillsyn och kontroll. 

Inledande bestämmelser 
1 § Den här taxan gäller avgifter för byggnads- och 
miljöskyddsnämndens kostnader för prövning, handlägg- 
ning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter, lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel, spellagen samt för de bestäm- 
melser som har meddelats med stöd av dessa lagstift- 
ningsområden. 

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. Handläggning och prövning med anledning av 
ansökningar om tillstånd. 

2. Handläggning och prövning med anledning av 
anmälan. 

3. Handläggning vid registrering av verksamhet. 
4. Provtagning och kontrollköp. 
5. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn 

och kontroll. 
 

3 § Avgift enligt den här taxan tas inte ut för: 
1. Information och service. 
2. Handläggning med anledning av att beslut som 

byggnads- och miljöskyddsnämnden fattat enligt 
lagrummen i 1 § i denna taxa överklagas. 

3. Obefogade klagomål som inte kräver utredning. 
 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- 
nads- och miljöskyddsnämnden. 

 
5 § Byggnads- och miljöskyddsnämndens beslut enligt 
denna taxa kan överklagas till allmän förvaltnings- 
domstol. 

6 § Avgift för handläggning, prövning, tillsyn och kon- 
troll ska betalas av den som bedriver eller avser att be- 
driva verksamhet som leder till avgift enligt denna taxa. 
7 § Med handläggningstid menas den sammanlagda tid 
som varje tjänsteperson vid byggnads- och miljöskydds- 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, res- 
tid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller 
i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. 

 

Timtaxa 
8 § Vid tillämpningen av denna taxa gäller aktuell 
timtaxa som finns angiven på kommunens hemsida.  

 
9 § Avgift enligt den här taxan tas ut genom tre olika 
sätt: 
1. Timavgift: Vid timdebitering multipliceras timtaxan 
med den aktuella handläggningstiden i det enskilda 
ärendet. 
2. Fast avgift: Vid fast avgift har uppskattad handlägg- 
ningstid för den aktuella verksamhetstypen multiplicerats 
med timtaxan. 
3. Fast årlig avgift: En fast årlig avgift betalas årligen och 
baseras på att den handläggningstid som anges för verk- 
samheten i bilaga 2 multipliceras med timtaxan. 

 
10 § Vid timavgift tas avgift ut för varje påbörjad halv 
timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden är mindre än en halv timme per år 
tas ingen avgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som 
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, tret- 
tondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift 
ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxa. 

 
11 § Byggnads- och miljöskyddsnämnden beslutar för 
varje kalenderår (avgiftsår) om justering av det belopp 
som ska utgöra timtaxan med hänsyn till prisutveckling. 
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Avgift för prövning och handläggning av 
ansökan, anmälan och registrering 
12 § Avgift för prövning och handläggning av ansökan, 
anmälan eller registrering av verksamhet ska betalas i 
form av timavgift eller fast avgift genom att den hand- 
läggningstid som anges i bilaga 1 multipliceras med 
timtaxan. 

 
13 § Avgift för prövning och handläggning ska betalas 
för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan, anmälan eller 
registrering avser. 

 
14 § Avgift för prövning och handläggning av ansökan, 
anmälan och registrering ska betalas av sökande. 

 
15 § Avgift tas inte ut för en ansökan, anmälan eller 
registrering som återkallas innan prövningen eller hand- 
läggningen påbörjats. 

 
16 § Avgift för prövning och handläggning ska betalas 
även om ansökan eller anmälan avslås. 

 
17 § Utöver avgift för prövning och handläggning, kan 
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen eller handläggningen gäller 
enligt vad om anges i den här taxan. 

 
Fast årlig avgift 
18 § Avgifter för tillsyn i form av en fast årlig avgift base- 
ras på den handläggningstid som står för verksamheten i 
bilaga 2 multipliceras med timtaxan. Uppföljande hand- 
läggning som inte ingår i den fasta årliga avgiften, till 
exempel bristande efterlevnad vid ordinarie tillsyn eller 
kontroll, debiteras genom efterdebitering med timtaxa. 
Timtaxan multipliceras då med den extra handläggnings- 
tid som lagts ned i ärendet. 

 
19 § För verksamheter som tillståndsprövats eller anmälts 
ska den fasta årliga avgiften bestämmas med utgångs- 
punkt från vad som står i tillståndsbeslutet eller vad som 
anges i anmälan. 

 
20 § Om en verksamhet omfattar flera tillstånds- eller 
anmälningspliktiga verksamheter, ska full avgift betalas 
för den verksamhet som medför högst avgift samt ett 
tillägg på 25 procent av summan av de belopp som anges 
för de övriga verksamheter som anges i bilaga 2. 

 
21 § Fast årlig avgift omfattar ett kalenderår och tas 
ut från och med det kalenderår som följer efter det att 
anmälan eller ansökan gjorts till tillsynsmyndigheten. 
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i 
avgift för prövning av ansökan eller för handläggning 
av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 
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Serveringstillstånd 
22 § Verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd 
undantas för vad som står i 18 och 20 §§ i denna taxa. 
Dessa verksamheter ska betala en årlig avgift som består 
av två delar, se bilaga 2. Den första delen består av en fast 
administrativ avgift samt en rörlig avgift som baseras på 
verksamhetens omsättning av alkohol under föregående 
kalenderår. Till grund för uppgifterna om omsättning, 
ligger den restaurangrapport som årligen ska rapporteras. 

 
23 § Om restaurangrapport inte lämnats in senast den 
1 mars året efter det kalenderår uppgifterna om omsätt- 
ning av alkohol avser, debiteras en timavgift för den 
uppföljande handläggning som ärendet kräver. Nedlagd 
handläggningstid multipliceras med gällande timtaxa och 
faktureras tillståndshavaren av serveringstillståndet. 

Tobak – Ansökningsavgift för 
varuautomater 
24 § Om sökande inkommer till tillsynsmyndigheten 
med flera ansökningar som avser försäljning av tobak via 
varuautomat vid ett och samma ansökningstillfälle, ska 
sökande betala full avgift för första ansökan och sedan 
25 % för resterande ansökningar. 

Nedsättning av avgift 
25 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter får 
byggnads- och miljöskyddsnämnden besluta att avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Betala avgiften 
26 § Betalning av avgift enligt den här taxan ska göras till 
byggnads- och miljöskyddsnämnden. Betalning ska göras 
inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 

 
Om avgiften inte betalas inom det datum som står på 
räkningen, skickas en skriftlig betalningspåminnelse. Vid 
betalning av avgift efter förfallodagen kan dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) komma att tas ut. 

Ändringar av taxan 
27 § Byggnad- och miljöskyddsnämnden får om ändring 
vidtas som avser lagstöd enligt 1 § i denna taxa, göra 
motsvarande ändring i den här taxan. Ändringen ska 
dock vara av redaktionell karaktär. 

Övergångsbestämmelser 
28 § De verksamheter som får en höjning av den årliga 
avgiften med mer än 50 procent från den tidigare taxan 
(§ 107, 2019-06-17) ska under en tvåårsperiod få en suc- 
cessiv höjning för att under 2022 få en årlig avgift som 
beräknas enligt bilaga 2. De verksamheter som för första 
gången får årlig avgift enligt bilaga 2 i den här taxan 
omfattas inte av första stycket. 

 
29 § Äldre taxor ska användas i ärenden gällande 
ansökningar, anmälningar och registreringar som 
påbörjats innan den 1 januari 2020. 
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Bilaga 1 
Ansökningsavgifter 

 
 
 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
 
Avgift för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

 
Avgift 

Stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap, pausservering, catering eller 
provsmakning - inklusive 3 provtillfällen 11 timmar 

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap, pausserver- 
ing, catering eller provsmakning utifrån icke uppfyllt krav om dokumenterad kunskap 
enligt alkohollagen inom 3 månader - inklusive 3 provtillfällen 

 
5,5 timmar 

 
Anmälan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd 
 
Avgift för anmälan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd 

 
Avgift 

Ändring av tillstånd (ex. utökat dryckessortiment, utökad serveringstid eller 
serveringsyta) Timavgift 

Ändring av bolagssammansättning Timavgift 

Återkallelse av tillstånd på egen begäran Timavgift 

 
Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd 
 
Avgift för ansökan om tillfälliga serveringstillstånd 

 
Avgift 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 5 timmar 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 2 timmar 

Tillfälligt utökad serveringstid och/eller serveringsområde 2 timmar 

Tillfälligt gemensamt serveringutrymme 2 timmar 

Tillfällig provsmakning 6 timmar 

 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
 
Avgift för anmälan om cateringlokal 

 
Avgift 

Anmälan om cateringlokal 0,5 timmar 

 
Anmälan om provsmakning 
 
Avgift för anmälan om provsmakning 

 
Avgift 

Anmälan om provsmakning 0,5 timmar 

 
Anmälan om försäljning eller servering av folköl 
 
Avgift för anmälan om försäljning av folköl 

 
Avgift 

Försäljning eller servering av folköl 1,5 timmar 
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Anmälan om kryddning av spritdryck 
 
Avgift för anmälan om kryddning av spritdryck 

 
Avgift 

Kryddning av spritdryck 1,5 timmar 

 
Övriga avgifter utifrån alkohollagen 
 
Övriga avgifter 

 
Avgift 

Avgift för kunskapsprov 1,5 timmar 

Påminnelse för utebliven restaurangrapport 1 timme 

 
Ansökan om försäljningstillstånd av tobak 
 
Avgift för ansökan om försäljningstillstånd av tobak 

 
Avgift 

Stadigvarande/tillfälligt försäljningstillstånd av tobak (gäller både detaljhandel och 
partihandel) 8 timmar 

 
Anmälan om ändring av försäljningstillstånd av tobak 
 
Avgift för anmälan om ändring av försäljningstillstånd av tobak 

 
Avgift 

Ändring av stadigvarande/tillfälligt försäljningstillstånd av tobak Timavgift 

Ändring av bolagssammansättning Timavgift 

Återkallelse av tillstånd på egen begäran Timavgift 

 
Anmälan om försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare 
 
Avgift för anmälan om försäljning av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare 

 
Avgift 

Försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare 1,5 timmar 

 
 
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
 
Avgift för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

 
Avgift 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 1,5 timmar 

 
 
Registrering av registreringslotteri 
 
Avgift för registrering av registreringslotteri 

 
Avgift 

Registrering av registreringslotteri 1,5 timmar 
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Bilaga 2 
Årliga avgifter 

 
 
 

Serveringstillstånd  
 
Fast administrativ avgift 

 
Avgift 

Avgift för stadigvarande tillstånd 2 timmar 

 
Rörlig avgift (baserat på omsättning av alkohol) 

 
Avgift 

0 - 250 000 kr 1 timmar 

250 001 – 500 000 kr 2 timmar 

500 001 – 1 000 000 kr 4 timmar 

1 000 001- 2000 000 kr 7 timmar 

2 000 0001 - 4 000 000 kr 10 timmar 

4 000 0001 - 7 000 000 kr 15 timmar 

7 000 0001 – 10 000 000 kr  20 timmar 

10 000 001- kr 25 timmar 
 
 

Endast försäljning eller servering av folköl och inga andra 
alkoholhaltiga drycker 
 
Produkttyp 

 
Avgift 

Försäljning eller servering av folköl 1,5 timmar 

 
 

Tobak, e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare 
 
Produkttyp 

 
Avgift 

Försäljning av tobak 3 timmar 

Försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare 1,5 timmar 

 
Tobaksfria nikotinprodukter 
 
Produkttyp 

 
Avgift 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 1,5 timmar 

 
Receptfria läkemedel 
 
Produkttyp 

 
Avgift 

Försäljning av receptfria läkemedel 1,5 timmar 
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Vision 2035 
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING 

 
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner 
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar 
framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och 
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och 
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. 

 
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. 
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. 

 
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet 
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

601 81 Norrköping 
Besöksadress: Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 
Tel: 011-15 00 00 
E-post: miljo@norrkoping.se 
www.norrkoping.se 

mailto:miljo@norrkoping.se
http://www.norrkoping.se/
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