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Reviderat förslag, KS 2016-02-09 § 36
Taxan gäller från 2016-03-01
För ärenden som inkom före detta datum
tillämpas tidigare taxa

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen
Allmänna bestämmelser
§1

Avgift enligt denna taxa tas ut för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagar.

§2

Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna
med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex
(totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad för
indexuppräkning är oktober 2015.

Serveringstillstånd
§3

Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändringar av
verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1.

Tabell 1
Prövnings- och anmälningsavgifter serveringstillstånd

Avgift kr

- Stadigvarande tillstånd
Nytt tillstånd till allmänheten (gäller även vid ägarbyten)

8 400

Nytt tillstånd till särskilda boenden

1 600

Nytt stadigvarande tillstånd till slutna sällskap el catering

8 400

Ändring av tillstånd (utökning av tider, ytor (även gemensam yta)
Handläggning av ändring av ägare, mindre än 50 % av ansvariga personer
utbytta

4 000

Avgift för anmälan om servering av alkohol på annan plats (t.ex. catering)

2 000
Timtaxa

- Tillfälliga tillstånd
Tillfälligt tillstånd för allmänheten

3 300
+ timtaxa för
tillsyn

Tillfälligt tillstånd för allmänheten - högst 4 tillfällen á 1 dag/år

2 250/år

Tillfällig ändring för verksamheter med tillstånd

Timtaxa

Provsmakningstillstånd vid arrangemang

Timtaxa

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap

800

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap, högst 4 tillfällen á 1 dag/år

500

- Avgifter för kunskapsprov
Examination av sökanden gällande alkoholkunskaper, per provtillfälle

1 200
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Tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd
§4

För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig
tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del.
Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd.
Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker.
Särskilt boende med serveringstillstånd betalar endast en fast avgift.
Har restaurangrapport inte lämnats in i tid ska förseningsavgifter debiteras enligt
tabell 2. Är restaurangrapporten mer än 6 veckor försenad efter föreskriven tid
placeras verksamheten i högsta avgiftsklass vilket motsvarar försäljning på
> = 6 000 001 kr.

Tabell 2
Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd

Avgift kr

Fast avgift, stadigvarande tillstånd med endast matservering
Fast avgift, stadigvarande tillstånd (normaltid där det förekommer

2 000

dans/underhållning)

4 000

Fast avgift, stadigvarande tillstånd (tillstånd med öppethållande efter
kl. 01.00 där det förekommer dans/underhållning)

6 000

Fast avgift, alkoholservering slutna sällskap

420

Fast avgift, särskilt boende med serveringstillstånd

800

Rörlig avgift baserad på årlig omsättning av alkoholdrycker
Upp till 100 000

0

100 001 - 250 000

1 700

250 001 - 1 000 000

3 400

1 000 001 - 2 000 000

5 100

2 000 001 - 4 000 000

6 800

4 000 001 - 5 000 000

7 500

5 000 001 - 6 000 000

8 500

> = 6 000 0001

9 500

Påminnelseavgift
Påminnelseavgift 1 restaurangrapport

500

Påminnelseavgift 2 restaurangrapport

1 000
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§5

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och baseras på föregående års
försäljning samt vilken typ av verksamhet som bedrivs. Sådan avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd
har meddelats. För tillsyn som sker innan detta tas timavgift ut. Fast årlig avgift
ska betalas med avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs. Fakturering sker under april - maj.

§6

Tillsynsinsatser med anledning av att tillståndshavaren bryter mot villkor, inte
uppfyller krav i tillståndet, inte följer bestämmelser som gäller servering enligt
alkohollagen eller inte åtlyder erinran eller varning, ingår inte i den fasta
avgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

§7

Avgift för handläggning och tillsyn tas ut enligt vad som framgår av tabellerna
med angivet belopp (fast avgift i kronor) eller med 840 kronor för varje timme
nedlagd handläggningstid (timavgift)
Timavgift tas ut med en hel timavgift för påbörjad handläggning eller tillsyn.
Därefter tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd tid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som använts för inläsning i
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner
och kontroller, beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut. Restid
debiteras inte.
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 06.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 ggr
ordinarie timavgift.

Försäljning av folköl och tobaksvaror
§8

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl och/eller tobaksvaror
ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3.

Tabell 3
Årlig tillsynsavgift folköl och tobaksvaror

Avgift kr

Försäljning av folköl eller tobak

1 200

Försäljning av folköl och tobak

1 600
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Årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i
förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter
det att verksamheten startat. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
Fast årlig avgift ska betalas med avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

§ 10 Tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren inte följer
bestämmelserna i tobakslagen eller inte åtlyder förelägganden eller förbud,
ingår inte i den fasta avgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
§ 11 Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 7 §.
Justering av avgift
§ 12 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får avgift
enligt denna taxa justeras.
Betalning av avgift
§ 13 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sollefteå kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

