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Taxa och avgifter
enligt alkohollagen (2010:1622)
Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för Sorsele kommun och avgifter gällande
Alkohollagen (2010:1622).
Kommuner har enligt alkohollagen, 8 kapitlet 10 § rätt att ta ut avgifter
för prövning, tillsyn, kunskapsprov, påminnelser och dyl av
näringsidkare som har serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av
kommunfullmäktige och baseras på självkostnads och
likställighetsprincipen utifrån särskild taxa som även innefattar folköl.
Detta innebär att ärenden gällande serveringstillstånd och tillsyn inte ska
bekostas av våra skattebetalare utan ska vara en självbärande
verksamhet. Tillsynsavgiften faktureras årligen, avgift för anmälan om
folköl faktureras när ärendet är handlagt och prövningsavgifter ska vara
inbetalda i förväg av sökande tillståndshavare, förövrigt tillämpas taxan
när behov inom gällande lagstiftning uppstår.
2. Avgift enligt denna taxa tas ut för:
• prövning av ärendet om serveringstillstånd
• avläggande av kunskapsprov i alkohollagstiftningen
• tillsyn enligt alkohollagen
3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
• tillsyn/kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
• handläggning som föranleds av överklagande av beslut
Avgift för prövning, handläggning av anmälan och tillsyn
4. Den som ansöker om serveringstillstånd eller anmäler försäljning av
folköl betalar avgift enligt tabell. Avgiften ska vara betald innan
ansökan/anmälan lämnas in. Sorsele kommuns bankgiro 764-8470.
5. Vid tillämpning av denna taxa vid extra offentlig tillsyn/kontroll, samt
annat handläggningsarbete som inte finns uppräknat är timavgiften 1 000
kronor per timme. Till exempel om påvisande av bristande efterlevnad av
alkohollagen dom medför arbete utöver den normala tillsynen.
6. Tillsynsavgifterna består av en fast administrativ avgift och en rörlig
avgift. Den fasta administrativa avgiften ska betalas från och med de
kalenderår som följer efter det att tillstånd beviljats eller anmälan om folköl
handlagts. Den täcker vissa administrativa kostnader förenade med
tillsynsarbetet. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår som verksamheten pågår.
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Prövnings- och handläggningsavgifter
Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd
Utvidgade alkoholtillstånd
Utsträckt serveringstid/serveringsyta
Tillfälligt alkoholtillstånd – allmänheten – företag 1 tillfälle
Tillfälligt alkoholtillstånd – allmänheten – förening 3 tillfällen
som ska inträffa inom tre månader efter första tillfället till
sista tillfället.
Vid flerdagsarrangemang, från dag 5 tillkommer
Tillfälligt alkoholtillstånd - slutet sällskap – företag 1 tillfälle
Tillfälligt alkoholtillstånd – slutet sällskap – förening 1
tillfälle
Prövning av ny person med betydande inflytande PBI
(anmälan om ändrade ägarförhållanden)
Påminnelse restaurangrapportering
Anmälan om lokal för catering
Anmälan om kryddning, provsmakning
Anmälan folkölsförsäljning
Gemensamt serveringsutrymme
Anmälan om roomservice/minibar

5 000 kr
2 500 kr
1 500 kr
3 500 kr
3 500 kr

1 000 kr
1 500 kr
800 kr
2 500 kr
500 kr
200 kr
500 kr
500 kr
700 kr
500 kr

Kunskapsprov i alkohollagstiftningen – alla med möjlighet till två omprov
Stadigvarande – allmänheten
Tillfälligt – allmänheten
Tillfälligt – slutet sällskap

1 000 kr
800 kr
600 kr

Aktuella belopp betalas in i förskott till Sorsele kommuns bankgiro 764-8470
och kvitto medföljer i ansökan/anmälan.
Årlig fast tillsyns- och kontrollavgift
Fast årsavgift folkölsförsäljning

500 kr
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Rörlig avgift, baseras på serveringsställets alkoholomsättning föregående
år.
Avgiftsklass
1
2
3
4
5
6
7
8

Årsomsättning
0 – 10 000 kr
10 001 – 125 000 kr
125 001 – 250 000 kr
251 001 – 500 000 kr
500 001 – 1 000 000 kr
1 000 001 – 2 000 000 kr
2 000 001 – 3 000 000 kr
3 000 001 – 4 000 000 kr

Avgift
500
1 500 kr
2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr

Den rörliga årsavgiften faktureras efter redovisad alkoholförsäljning
föregående år. Den fasta kostnaden för folkölsförsäljningen faktureras för
innevarande år vid samma tidpunkt.

