
1(4)

2019-10-02

Taxor och avgifter
Taxa för handläggning och tillsyn enligt Alkohol- 

och tobakslagen
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Taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen och lag 
om tobak och liknande produkter
Enligt 8 kap 10 § Alkohollagen (2010:1622) samt 8 kap 1-2 § Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa 
som kommunfullmäktige bestämmer.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Älvkarleby kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt verksamhet enligt alkohollagen  (2010:1622) samt lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088)

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller anmälan 
enligt alkohollagen och/eller lag om tobak och liknande produkter.

3 § Ansökningsavgiften ska vara betald innan tillståndsärendet prövas

4 § Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1030 kronor per timme.

Avgift för serveringstillstånd

6 § Ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Ansökningsavgifter
Nyansökningar 8400 kr
Utvidgande eller ändring av stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och slutet 
sällskap

3200 kr

Tillfälliga tillstånd för servering till 
allmänheten

4700 kr

Tillfälliga tillstånd för servering till slutna 
sällskap

1000 kr

Cateringtillstånd till slutna sällskap, när 
sökanden har serveringstillstånd

3200 kr 

Cateringtillstånd till slutna sällskap, när 
sökanden ej har serveringstillstånd

8400 kr 

Gemensam serveringsyta 4200 kr
Provsmakning, stadigvarande 6300 kr
Provsmakning, tillfällig 2100 kr
Lokal för catering 1000 kr
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7 § Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
För alla stadigvarande serveringstillstånd tas en tillsynsavgift ut. Tillsynsavgiften består av en 
grundavgift samt en rörlig avgift. 

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det 
kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar efter den sista 
november tas avgift ut från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet har 
beviljats.

Tillsynsavgiften tas ut årligen i förskott av den som vid faktureringstillfället innehar 
serveringstillståndet

Grundavgift
Typ av tillstånd, serveringstid Avgift
Tillstånd till slutna sällskap 1600 kr
Tillstånd till allmänheten
- Serveringstid till kl 24.00 2100 kr
- Serveringstid till kl 01.00 3200 kr
- Serveringstid senare än kl 01.00 4700 kr

Rörlig avgift
Årsomsättning, kr Avgift
50 000 - 100 000 3200 kr
100 001 – 200 000 4200 kr
200 001 – 350 000 5200 kr
350 001 – 500 000 6300 kr
500 001 – 600 000 7300 kr
600 001 - 8800 kr

Övriga avgifter
Genomförande av kunskapsprov för 
stadigvarande tillstånd, per provtillfälle

1500 kr

Genomförande av kunskapsprov för 
tillfälligt tillstånd till allmänheten, per 
provtillfälle

1000 kr

Genomförande av kunskapsprov för 
tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, per 
provtillfälle

800 kr

Ändring av bolagsman eller ombildande av 
bolag

3000 kr

Förseningsavgift för att inte ha lämnat in 
restaurangrapport i tid

2000 kr
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Avgift för Folköl

8 § Fast årlig tillsynsavgift för folkölsförsäljning omfattar kalenderår och ska betalas i 
förskott från och med det kalenderår som anmälan har skett. Om verksamheten startar efter 
den sista november tas avgift ut från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan 
har skett.

Anmälningsavgifter
Försäljning av folköl 1000 kr

Årliga tillsynsavgifter
Försäljning av folköl 1300 kr

Avgift för försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

9 § Fast årlig tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror och liknande produkter omfattar 
kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som tillståndet har 
beviljats/anmälan har skett. Om verksamheten startar efter den sista november tas avgift ut 
från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet har beviljats/anmälan har skett.

Ansökningsavgifter
Prövning av ansökan om 
Försäljningstillstånd

6500 kr

Årliga tillsynsavgifter
Försäljning av tobaksvaror 1300 kr
Försäljning av tobaksvaror vid restauranger 
som har serveringstillstånd

850 kr

Försäljning av e-cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare

1300 kr

Försäljning av e-cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare, säsongsöppna 
försäljningsställen med verksamhet högst 
fem månader per år

550 kr

Timavgift
Timavgift tas ut vid uppföljande kontrollbesök som ej inryms inom ordinarie kontroll samt för 
kontroll som sker med anledning av befogade klagomål

Nedsättning av avgift
10 § Om det finns särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet – med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned 
eller eftersänka avgiften.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.  


