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TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH
TOBAKSLAGEN
Allmänna bestämmelser
§ 1. Enligt 8 kap 10 § andra stycket i alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift
för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutats av
kommunfullmäktige.
§ 2. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen, av den som fått
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller
servering av folköl.
§ 3. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den
som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
§ 4. Enligt 8 kap 3 § b och c i kommunallagen (1991:900) får kommuner ta ut avgifter för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommuner får inte ta ut högre avgifter
än som svarar för kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen
tillhandahåller (självkostnaden).
§ 5. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut
3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet
§ 6. Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att sätta ned eller
efterge avgiften.
§ 7. Avgift enligt denna taxa ska betalas till Svenljunga kommun inom tid som anges i
beslutet om avgift eller i räkning. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas.
§ 8. Avgift för prövning, anmälan eller tillsyn ska erläggas av sökanden eller
tillståndsinnehavaren. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

Timavgift
§ 9. Vid tillämpningen av denna taxa tas timavgift ut per timme handläggningstid enligt
belopp som årlige bestäms av kommunfullmäktige för miljö- och byggenhetens
verksamhet. Timavgift 2014 = 830 kronor.
§ 10. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid (faktor H = en
handläggningstimma) som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift) eller i förhållande
till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller
enligt de andra grunder som anges i taxan.
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§ 11. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid.
§ 12. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för tillståndsprövning enligt alkohollagen
§ 13. Den som ansöker om tillstånd ska betala avgift enligt tabell 1.
Tabell 1
Prövningsavgifter

Faktor H

Stadigvarande serveringstillstånd (även för catering, provsmakning och
pausservering)
-

till allmänheten

10

-

till slutet sällskap

10

-

gemensam serveringsyta till allmänheten (per sökande)
nytt tillstånd på grund av ändrad drifts- eller bolagsform (ny bolagsform,
samma ägare)
Tillfälligt serveringstillstånd under en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle
(även för catering, provsmakning och pausservering) 1
-

till slutet sällskap, första prövningstillfället 2

10
5

1
2

-

för varje ytterligare tillfälle till slutet sällskap

-

till allmänheten för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd

2

-

till allmänheten för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd i
annan kommun än Svenljunga

3

-

till allmänheten, första prövningstillfället2

5
2

0,5

-

för varje ytterligare tillfälle till allmänheten

1

-

till allmänheten på gemensam serveringsyta för tillståndshavare med
stadigvarande serveringstillstånd i Svenljunga kommun (per sökande)

1

-

till allmänheten på gemensam serveringsyta för tillståndshavare med
stadigvarande serveringstillstånd i annan kommun än Svenljunga (per
sökande)

1,5

1

I de fall den sökande, i en och samma ansökan, söker för flera tillfälliga arrangemang av samma typ,
i samma lokal och med samma ansvariga inom en tolvmånaders period betalas endast en
ansökningsavgift för dessa tillfällen (dock totalt max tolv gånger under ett år). Om någon ansvarig, t ex
styrelseledamot, ägare eller liknande, har ändrats måste en helt ny prövning göras.
2
Gäller ytterligare tillfälliga arrangemang av samma typ, i samma lokal och med samma ansvariga/
sökande under samma år (dock totalt max 12 gånger under ett år) som inte har angetts vid första
prövningstillfället. Om någon ansvarig, t ex styrelseledamot, ägare eller liknande, har ändrats måste
en helt ny prövning göras.
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Forts. tabell 1
Prövningsavgifter, forts

Faktor H

Ändring av stadigvarande tillstånd (utökad serveringstid eller serveringsområde,
även utökat tillstånd; t ex lägga till catering)
-

tillfällig ändring (per tillfälle)

1

-

permanent ändring

4

Kunskapsprov

3

Faktor H

Prov som avser ansökan om tillstånd för:
2

-

stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande
cateringverksamhet för slutna sällskap (60 frågor)

-

tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna
sällskap (44 frågor)

-

tillfällig servering till slutna sällskap (28 frågor)

1

-

för pausservering och för tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker (28
frågor)

1

1,5

Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen
§ 14. För ordinarie tillsyn ska tillståndshavare 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 närmast föregående kalenderår.
§ 15. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och tas ut från och med det år serveringstillstånd
beviljades om det är en helt ny anläggning.
§ 16. Halv tillsynsavgift tas ut det år nyansökan inkommit efter den 1 juli. Har nyansökan
inkommit före den 1 juli tas hel tillsynsavgift ut.
§ 17. För nya serveringstillstånd tas endast fast tillsynsavgift ut för tillsyn under första
kalenderåret.
§ 18. Om, vid ägarbyte, årlig tillsynsavgift redan har betalats av föregående ägare tas ingen
ny avgift ut för samma år.
§ 19. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets slut.
§ 20. Om avvikelse eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen,
tas tillsynsavgift ut med timavgift per timme nedlagd tid samt för faktiska kostnader för
exempelvis provtagning och analys av prover. Avgift för utredning om påföljd och för
provtagning tas ut när utredningen är avslutad.
§ 21. För en tillståndshavare som inte lämnar in restaurangrapport inom två veckor från
föreskriven tid utgår en påminnelseavgift. Kommer ingen rapport in inom två veckor
från påminnelsen påbörjas en föreläggandeprocess som debiteras med timavgift enligt
föregående paragraf.

3

Avgift för kunskapsprov tas ut per tillfälle och person som gör provet.
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§ 22. För tillsyn efter anmälan om förändringar i ägandeförhållandena tas avgift ut enligt
tabell 2 eller med timavgift per timme nedlagd tid.
Tabell 2
Årliga tillsynsavgifter 4

Faktor H

Fast avgift per år

3

Rörlig avgift per år baserad på årsomsättning alkoholdrycker
- 5 000

0

5001 - 50 000

1

50 001 - 150 000

2

150 001 - 250 000

3

250 001 - 500 000

4

500 001 - 1 000 000

6

1 000 001 - 2 000 000

8

2 000 001 - 4 000 000

10

4 000 001 - 6 000 000

12

6 000 001 -

14

Avgifter för extra tillsyn
Försenad restaurangrapport, påminnelse

0,5

Anmälan om betydande ändringar i ägandeförhållandena
-

ny delägare i AB eller HB

6

-

överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare

3

-

tillkommande firmatecknare, ledamot eller bolagsman som inte är ägare
(t ex ny person i föreningsstyrelse)

3

Avgifter för tillsyn över försäljning av folköl och tobaksvaror
§ 23. Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller tobaksvaror ska betala en
årlig avgift för kommunens tillsyn enligt tabell 3.
§ 24. Den årliga avgiften omfattar kalenderår och tas ut från och med det år då anmälan om
försäljning lämnas in. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
§ 25. Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 juli. Har anmälan
inkommit före den 1 juli tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om
försäljningen upphör före kalenderårets slut.
§ 26. Om avvikelse eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen,
tas tillsynsavgift ut med timavgift per timme nedlagd tid samt för faktiska kostnader för
exempelvis provtagning och analys av prover.

4

I den årliga tillsynsavgiften ingår bland annat tillsynsbesök på serveringsstället samt kontakt med
andra myndigheter för att se om tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.
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Tabell 3
Årlig tillsynsavgift

Faktor H

Försäljning av tobak på restauranger med serveringstillstånd

1

Försäljning av folköl

1,5

Försäljning av tobak

2

Försäljning av både folköl och tobak

2,5

____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014. I ärenden som rör ansökningar och anmälningar
tillämpas den nya taxan på ärenden som kommer in till tillsynsmyndigheten från och med
den 1 januari 2014. För ärenden som inkom före detta datum tillämpas de tidigare taxorna.
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