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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen, får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för
en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Prövning av ansökningar/ägarbyten om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. Handläggning av anmälan om försäljning av öl
5. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl
6. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
7. Provsmakningstillstånd
2 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de
i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019
Betalning av avgift
3 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Kalix
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. I
ärenden om tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas.
4 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring av
verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.
Tabell 1

Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen Kronor
Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten

8 730

Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet eller
slutna sällskap

8 730

Utvidgade tillstånd (stadigvarande)

4 210

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

4 210

Utökade serveringstider

2 260

Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta

2 000

Ansökan om att kretsen av personer med betydande
inflytande förändras

3 700

Begäran om egen omprövning av beslut

2 260

Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen
Sökande som har permanent tillstånd i kommunen

5 650
3 490

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap

3 490

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)

1 540

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe
utan serveringstillstånd
med serveringstillstånd

8 420
3 490

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang
Sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen
Sökande som har permanent tillstånd i kommunen

5 650
3 490
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5 § 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 tillståndsinnehavarens omsättning av alkoholdrycker.
Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har restaurangrapport inte
lämnats i tid kan förseningsavgift debiteras med 510 kronor efter första
påminnelsebrevet och 1030 kronor de efterföljande påminnelsebreven.
Uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn
eller vid befogade klagomål ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas
timavgift ut på 976 kr per timme.
Tabell 2

Årlig tillsynsavgift

Kronor/år

Fast avgift

1 540

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker
räknat i kronor.

0 – 50 000

1 030

50 001 – 100 000

2 050

100 001 – 250 000

3 080

250 001 – 500 000

4 110

500 001 – 750 000

5 650

750 001 – 1 000

000

7 190

1 000 001 – 1 500 000

8 730

1 500 001 – 2 000 000

10 270

2 000 000– 3 000

12 320

000

3 000 001 – 4 000

000

14 380

4 000 001 – 5 000

000

16 430

5 000 001 – 6 000 000

18 490

6 000 001 -

20 540

6 § Årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten startas.
Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras fast avgift samt
rörlig avgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska sedan betalas med fast avgift
samt rörlig avgift som baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker enligt inlämnad
restaurangrapport. Avgiften ska betalas för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.
Försäljning av folköl
7 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl ska betala en avgift för
anmälan enligt tabell 3.
8 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl ska betala en årlig
tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3. Uppföljande kontrollbesök för att följa upp
brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn eller vid befogade klagomål ingår inte i den
fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut på 976 kr per timme. Sådan avgift
tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.
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Tabell 3

Avgifter folköl

Kronor

Anmälan om försäljning av folköl

1950

Årlig tillsynsavgift folköl

1950
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