Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT
ALKOHOLLAGEN
Antagen av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1995-11-27. Ändrad 1997-11-24, 200011-27, 2002-10-14, 2003-11-24, 2006-11-27, 2008-11-24, 2011-10-24 och 2017-12-18,
§ 239.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2018.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansöknings- respektive
tillsynsavgifter med stöd av 8 kap. 10 § och 9 kap. alkohollagen (SFS 2010:1622).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
skall betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant
tillstånd.
2 § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsynsavgift om 1 700 kronor skall
tas ut av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl
enligt alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och skall i stället för vad som är
föreskrivet 6 § första stycket erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället om
nyanmälan görs under ett kalenderår.
3 § Ansökningsavgifter:
1. Nyansökningar

9000 kr

2. Ändringar i gällande tillstånd

4 500 kr

3. Stadigvarande provsmakningstillstånd

4 500 kr

4. Tillfälligt provsmakningstillstånd (max 7 dagar)

1 000 kr

5. Anmälan om ändring av ägarförhållande och uppgifter om nya
personer med betydande inflytande

2 000 kr

6. Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle

1000 kr

7. Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag

2 500 kr

+ 1 000 kr/dag upp till 7 dagar. Fler än 7 dagar nyansöknings
avgift enligt p.1
8. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag

700 kr

9. Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle

1 000 kr

10. Övriga ärenden

1 000 kr
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4 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig årsavgift,
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets
årsomsättning av alkoholdrycker. Dessutom skall en årlig avgift på 1 700 kr per timme
beviljad serveringstid tas ut av de tillståndshavare som beviljats serveringstid efter kl. 01.00.
För tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd uttas årlig tillsynsavgift enligt
följande:
Alkoholservering till allmänheten - fast tillsynsavgift 1 700 kronor samt rörlig tillsynsavgift
beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt följande:
Årsomsättning, kr
1. 0 – 25 000

Avgift, kr
0 kr

2. 25 001 – 125 000

1 200 kr

3.

125 001 – 250 000

2 500 kr

4. 250 001 – 500 000

4 000 kr

5. 500 001 - 1 000 000

6 500 kr

6. 1 000 001 – 2 000 000

8 700 kr

7. 2 000 001 – 4 000 000

11 000 kr

8. 4 000 001 – 8 000 000

13 000 kr

9. 8 000 001 -

15 000 kr

5 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen.
Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En
sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt.
Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan.
Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för
att ansökan skall behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om
det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
6 § Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast i följebrev angivet
datum. Därefter tas förseningsavgift ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorsperiod. Om
restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa för tillsynsavgift.
7 § Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma
tidsperiod. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts. Underlåtenhet att
betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av
tillståndet tas upp till omprövning.
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet
och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.
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