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Allmänna bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd
2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl och
tobaksvaror
4. kontroll över verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
2 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut.
3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet.
3 § Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får kommunstyrelsen
besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften.
4 § Uppräkning av avgifter
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en
procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan
senaste avgiftsändringen.
5 § Betalning av avgift
En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd 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.
Tillsynsavgift för detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel betalas i
förskott varje kalenderår från och med då nyanmälan görs.
6 § Timavgift
Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen, tas
timavgift ut för nedlagd tid. Timavgiften i denna taxa är 1000 kr. Timavgift kan även tas ut i
enskilda ärenden.

7 § Ansökningsavgifter, anmälan m.m. gällande serveringstillstånd
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för prövning och tillsyn av
serveringsstillstånd. Den som genomfört kunskapsprov hos kommunen, ansöker om
serveringstillstånd eller anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1.
Tabell 1
Stadigvarande serveringstillstånd

Avgift och betalning

Handläggning

Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänhet/slutna sällskap/cateringverksamhet
(inklusive kunskapsprov ett tillfälle)
Avgift för kunskapsprov för stadigvarande
serveringstillstånd (max 3 tillfällen per ansökan)
Ändring av gällande serveringstillstånd, t ex
utvidgning av serveringstillståndet till att gälla
uteservering, ändring av serveringstid, ändrade
ägarförhållanden inom samma bolag.
Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta

11 000 kr

Betalas till
bankgiro

Inom 4 månader

1500 kr

Faktureras

5000 kr

Betalas till
bankgiro

Bokas när
ansökan lämnas
Inom 2 månader

5000 kr

Inom 4 månader

Stadigvarande serveringstillstånd att anordna
provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten
(avser egenproducerade drycker på
tillverkningsställe)
Anmälan av lokal för servering av alkoholdrycker
till slutet sällskap (avser serveringstillstånd för
catering till slutna sällskap)

6000 kr

Betalas till
bankgiro
Betalas till
bankgiro

Betalas till
bankgiro

Inom 1 månad

Tillfälliga tillstånd

Avgift och betalning

Handläggning

Avgift för kunskapsprov tillfälligt tillstånd
allmänheten
Avgift för kunskapsprov slutna sällskap,
provsmakning eller pausservering
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag,
ej tidigare prövad och registrerad hos
tillsynsmyndigheten

1500 kr

Faktureras

500 kr

Faktureras

5500 kr

Betalas till
bankgiro

Bokas när
ansökan lämnas
Bokas när
ansökan lämnas
Inom 4 månader

för varje ytterligare tillfälle vid samma
ansökningstillfälle (max 12 gånger/år)
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag,
tidigare prövad och registrerad hos
tillsynsmyndigheten under de senaste 3 åren

1100 kr

för varje ytterligare tillfälle vid samma
ansökningstillfälle (max 12 gånger/år)
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
(t.ex. förening, företag) eller pausservering

1100 kr

för varje ytterligare tillfälle vid samma
ansökningstillfälle (max 12 gånger/år)
Tillfälligt serveringstillstånd att anordna
provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten

300 kr

4500 kr

800 kr

300 kr
3000 kr

Inom 4 månader

Betalas till
bankgiro

Inom 2 månader

Betalas till
bankgiro

Inom 1-2
månader

Betalas till
bankgiro

Inom 1-2
månader

(avser partihandlare)
Anmälan avgiftsfri

Anmälan om ny serveringsansvarig personal
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd
Anmälan om kryddning av spritdrycker (avser
stadigvarande serveringstillstånd)
Anmälan av redan godkänd lokal för servering av
alkoholdrycker till slutet sällskap (avser
serveringstillstånd för catering till slutna sällskap)
Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker för
allmänheten (avser stadigvarande
serveringstillstånd)

Avgift betalas in till bankgiro 361-2843. På inbetalningsblanketten eller meddelanderad
(internetbank) ska tydligt anges avsändare och att det gäller serveringstillstånd. Avgift för
kunskapsprov faktureras i efterhand.
8 § Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd
Tillsynsavgift uttas dels som en fast årsavgift och dels som en rörlig årsavgift enligt tabell 2.
För den fasta årsavgiften delas tillståndshavarna in i fyra olika tillsynsgrupper:
Mycket låg prioritet, låg prioritet, hög prioritet och mycket hög prioritet.
Alkoholhandläggaren skickar beslut om vilken tillsynsgrupp de tillhör. Mer information om
tillsynsgrupperna finns i tillsynsplanen.
Den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets
årsomsättning av alkoholdrycker.
För tillfälliga tillstånd är dock samtliga tillsynsavgifter inräknade i den ansökningsavgift som
skall erläggas enligt 7 §.
Tillsynsavgifter för serveringstillstånd tas årligen ut i början av kalenderåret och baseras på
årsomsättningen för föregående år. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning
utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga
lämplighet för innehav av serveringstillståndet tas upp till omprövning.
Tabell 2
Fast årlig tillsynsavgift

Avgift och betalning

Mycket låg prioritet
Låg prioritet
Hög prioritet
Mycket hög prioritet

1500 kr
2000 kr
2500kr
3000 kr

Rörliga tillsynsavgifter
Enligt omsättning av alkoholdrycker angivet i restaurangrapport

Avgift och betalning

0 – 50 000 kr
50 001 – 100 000
100 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000

4000 kr
5000 kr
6000 kr
7000 kr
8000 kr

Faktureras
Faktureras
Faktureras
Faktureras

Faktureras
Faktureras
Faktureras
Faktureras
Faktureras

1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000
2 000 001 kr eller mer

9000 kr
10 000 kr
11 000 kr

Faktureras
Faktureras
Faktureras

9 § Utebliven restaurangrapport
Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars.
Därefter tas förseningsavgift ut med 1000 kr. Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta
veckor, debiteras högsta taxa på den rörliga tillsynsavgiften.
10 § Årlig tillsynsavgift folköl, tobak och/eller nikotinläkemedel
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig detaljhandel eller servering av folköl.
Enligt tobakslagen 19 b § har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 23 § har kommunen rätt att ta ut avgift
för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Detaljhandel/servering av:

Avgift och betalning

Folköl

2000 kr

Faktureras

Tobak
Vissa receptfria läkemedel
Folköl-, tobak och/eller vissa receptfria läkemedel (2 kategorier)
Folköl-, tobak och vissa receptfria läkemedel (3 kategorier)

2000 kr
2000 kr
3000 kr
4000 kr

Faktureras
Faktureras
Faktureras
Faktureras

