LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING

F 49 / 2018

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017
och gällande från den 1 januari 2018

1 (7)

Inledande bestämmelser
1 §
Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i
Lidingö stad enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd
av alkohollagen, utom de delar som gäller folköl.
2 §
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja den i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2017.
3 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd.
4 §
Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i
räkning.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid och andra omständigheter
får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
5 §
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut enligt denna taxa kan
överklagas till förvaltningsrätten.
Avgift för prövning
6 §
Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser.
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Avgift för anmälan, kunskapsprov, påminnelser m.m.
7 §
Avgiften för anmälan, kunskapsprov m.m. ska betalas för varje
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i
räkning.
Avgift för återkommande tillsyn
8§
Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) består av en två delar (se
bilaga).
Den fasta delen av tillsynsavgiften är baserad på vem servering sker till,
serveringstid samt villkor i verksamhetens gällande serveringstillstånd.
Den rörliga delen av avgiften baseras på verksamhetens omsättning av
alkoholförsäljningen. Till grund för uppgifterna om omsättning av
alkoholförsäljningen ligger den restaurangrapport som restaurangerna
årligen ska lämna in.
9§
Den fasta delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift)
omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta delen av
tillsynsavgiften ska betalas från och med det år som ansökan har
prövats.
Den rörliga delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift)
omfattar kalenderår och ska betalas i efterskott. Den rörliga delen av
tillsynsavgiften ska betalas från och med året efter att ansökan har
prövats.
10 §
Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i
räkning. Debitering sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnade
av restaurangrapport.
Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter
den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast
del inklusive eventuella tillägg samt maximalt belopp för den rörliga delen.
Tillsynsavgift i ingripandeärende
11 §
I de fall Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i samband med tillsynsärende
beslutar meddela innehavare av stadigvarande serveringstillstånd en
erinran eller en varning enligt 9 kap 17 § Alkohollagen tas en fast avgift ut
(se bilaga). Avgiften tas ut då beslut om att meddela varning eller erinran
vunnit laga kraft.
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Timavgift för extra tillsyn
12 §
Utöver årsavgiften för tillsyn av verksamheter med stadigvarande
serveringstillstånd kan avgift tas ut för extra tillsyn i form av timavgift.
Avgiften tas ut per timme nedlagd handläggningstid. Timtaxan är 1 000 kr
år 2018.
13 §
Beslut om avgift fattas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
14§
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, kontrollbesök och kontroller i
övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut.
Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. För
kontrollbesök 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.
15 §
Timavgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som
visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt
lagstiftningens krav.

_______________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018, då tidigare antagen taxa
(F 49/2015) upphör att gälla.
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BILAGA

Avgifter i ansökningsärende
Stadigvarande tillstånd

Kostnad
(kronor)

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive
catering. Gäller även vid ägarskifte.

13 000

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment.

2 000

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta..

5 000

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta.

5 000

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser
gårdsproducent/producent.

10 000

Tillfälliga tillstånd

Kostnad
(kronor)

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan gällande
serveringstillstånd.

6 000

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med gällande
serveringstillstånd.

3 000

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap.

1 000

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment.

1 000

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid tid inom normaltiden kl. 11.00 –
01.00.

2 000

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden.

4 000

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta

2 000

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta.

2 000

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.

2 000
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Avgifter i anmälningsärende
Stadigvarande tillstånd

Kostnad
(kronor)

Anmälan om förändrad bolagssammansättning.

11 000

Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av
ägarmajoritet.

5 000

Anmälan om serveringsansvarig personal

0

Anmälan om upphörande av verksamhet (återtagande av
serveringstilstånd)

0

Tillfälliga tillstånd

Kostnad
(kronor)

Anmälan om serveringslokal vid catering

0

Avgifter för kunskapsprov
Kunskapsprov

Kostnad
(kronor)

Avgift för kunskapsprov, 3 försök.

1 500

Tillsynsavgifter
Fast del

Kostnad
(kronor)

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till
allmänheten.

3 000

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet
sällskap.

2 000

Tillägg till fast del baserat på serveringstid

Kostnad
(kronor)

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
t.o.m. kl. 22.00

0

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol efter kl. 22.00

2 000

Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd

Kostnad
(kronor)

Krav på vakter i gällande tillstånd

4 000
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Kostnad
(kronor)

Rörlig del - baserat på omsättning
Omsättning (Kr)
0-50 000

0

50 001-250 000

1 000

250 001-500 000

2 000

500 001-1 000 000

3 000

1 000 001-2 000 000

4 000

2 000 001-3 000 000

5 000

3 000 001-4 000 000

6 000

4 000 001-5 000 000

7 000

5 000 001-6 000 000

8 000

6 000 001-7 000 000

10 000

7 000 001-8 000 000

11 000

8 000 0001-9 000 000

12 000

9 000 001-10 000 000

13 000

10 000 001-

14 000

Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter
perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella tillägg samt maximalt
belopp för den rörliga delen.
Kostnad
(kronor)

Tillsynsavgift i ingripandeärende
Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder nämndbeslut om erinran eller varning.

6 000

Extra tillsynsavgift

Kostnad
(kronor)

Extra tillsynsavgift

Timavgift

Påminnelseavgifter
Påminnelseavgifter

Kostnad
(kronor)

Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse)

1 000

Påminnelse att anmäla mm förändrad bolagssammansättning (per
påminnelse).

1 000

Timtaxan för 2018 är 1 000 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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