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Upplands-Bro kommun
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18, § 122.
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en
kommunal nämnds kostnader för prövning och tillsyn.
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Prövning av ansökningar om alkoholtillstånd
2. Handläggning av anmälan om ändringar i befintliga alkoholtillstånd och tillägg till
befintliga alkoholtillstånd
3. Tillsyn över verksamheter med alkoholtillstånd
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.
2 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.
3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden.
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Nedsättning av avgift
5 § Om det finns särskilda skäl, får bygg- och miljönämnden i det enskilda fallet – med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsyns- eller kontrollbehovet och övriga
omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommuns bygg- och
miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.
Alkoholtillstånd
7 § Den som ansöker om alkoholtillstånd eller ansöker om/anmäler ändring av verksamhet
eller tillägg till befintlig verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.
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Tabell 1.
Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen
Permanenta alkoholtillstånd för servering till allmänheten
Permanenta alkoholtillstånd för servering inom
cateringverksamhet, slutna sällskap eller i ett gemensamt
serveringsutrymme
Utvidgade alkoholtillstånd (permanenta)
Utvidgade alkoholtillstånd (tillfälliga)
Utökade serveringstider
Tillfälliga alkoholtillstånd för servering till allmänheten –
högst fem dagar
Tillfälliga alkoholtillstånd för servering till slutna sällskap
(inklusive tillsynsavgift)
Kunskapsprov (inklusive maximalt 2 omprov)
- Nivå 1-5
- Nivå 6
Anmälan om alkoholservering i lokal för cateringverksamhet
Anmälan att krydda spritdryck för servering som snaps
Anmälan om provsmakning av alkoholhaltiga drycker för
allmänheten där alkoholtillstånd finns
Ändring av personer med betydande inflytande, PBI
Skriftlig påminnelse att lämna restaurangrapport till
tillsynsmyndigheten

Kronor
11 600
11 600

4 640
2 320
3 480
5 800
1 160

580
1 740
1 160
1 160
1 160
3 480
1 160

8 § För kurs i ansvarsfull alkoholservering får en avgift får tas ut som motsvarar
självkostnadspris.
9 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av permanent alkoholtillstånd betala årlig
tillsynsavgift enligt tabell 2.
Tabell 2.
Årlig tillsynsavgift
Fast avgift

Kronor/år
2 320

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker
räknat i kronor
0 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 –

Kronor/år

Extra årlig avgift för öppethållande efter kl 01.00

0
5 800
8 120
10 440
2 320
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10 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras fast avgift samt
tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
11 § Extra årlig avgift betalas för öppethållande efter kl 01:00 (längst till 03:00).
Försäljning av folköl
12 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl ska betala en avgift för
anmälan enligt tabell 3.
13 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl vid samtidig försäljning av
tobaksvaror och/eller vissa receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift
(kontrollavgift) enligt tabell 3.
Tabell 3.
Anmälningsavgifter för försäljning av folköl
Anmälan om försäljning av folköl
Anmälan om försäljning av folköl och tobaksvaror vid samma
tillfälle
Årlig tillsynsavgift/kontrollavgift
Försäljning av folköl
Försäljning av folköl vid samtidig försäljning av tobak eller
vissa receptfria läkemedel

Kronor
1 160
1 160
Kronor/år
1 160
2 320

____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter taxa för kommunens verksamhet
enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) antagen av kommunfullmäktige 2010-05-06, §50, som
upphör att gälla 2015-12-31.

