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Ansökning- och tillsynsavgifter
Enligt alkohollagen 2010:1622
Taxa gällande sedan 2013-10-01
Prövningsavgiften betalas via kommunens bankgironummer, 141-7195.
Kvittot på betald prövningsavgift bifogas med ansökningshandlingarna. Prövningen/ansökan
börjar behandlas först efter att prövningsavgiften är betald.
Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet
sällskap
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd för slutna
sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd för
cateringverksamhet
Serveringstillstånd för pausservering
Provsmakning

10 000: 6 000: 6 000: 1 000: 6 000: - Sökande utan serveringstillstånd.
3 000: - Sökanden med stadigvarande
serveringstillstånd.
5 000: - Stadigvarande
3 000: - Tillfälligt
2 000: - Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten.
750: - Anmälan, för tillståndshavare av
stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten.

Övriga avgifter
Avgift för anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden.
5 500: - för ägarförändring i existerande bolag.
2 500: - krögare verksam i kommunen med serveringstillstånd som övertar restaurang
i kommunen med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten oavsett
organisationsnummer.
Avgift för nytt tillstånd i samband med fusion eller bolagsdelning
Nytt tillstånd i samband med fusion eller bolagsdelning med bibehållen ägarkrets.
2 500: -
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Utökade serveringstider
Efter normal serveringstid 01.00 till 02.00 vid stadigvarande serveringstillstånd.
Vid ett enda tillfälle:
1000: Permanent:
3 000: Utökad kategori från en alkoholgrupp till flera alkoholgrupper.
5 500: Från serveringstillstånd för slutet sällskap till allmänheten.
5 500: Uteservering eller annan utvidgning.
3 000: Anmälan om Rumservering/minibar.
Anmälan, ingen avgift.
Anmälan om egen kryddad snaps.
1 000: Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme.
Avgift för varje tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd för
allmänheten.
2 000: Kunskapsprov ingår i prövningsavgiften, med maximalt tre kunskapstillfällen per PBI.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter
för oförutsett tillstånd/anmälan som inte finns med i listan ovan.
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Tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten.
Årlig grund- och fast avgift
Avgifterna kan variera allt efter ordning, nykterhet på serveringsstället, utbildning till
personalen och efter yttre och inre tillsynsbehov.
Avgifterna som är årsavgifter är placerade i olika avgiftsklasser.
Restaurangerna ska enligt alkohollagen normalt en gång per år leverera sina
årsomsättningssiffror, så kallad restaurangrapport för alkoholdrycker till kommunen.
Fast avgift för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten per år:
6 000: Fast avgift för stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap per år:
1 500: Nyetablering av verksamhet indelas i 3 olika klasser under de 2 första åren:
-

Klass 1:
Serveringsställe med stor omsättning och som vänder sig till ungdomlig publik,
dans m.m.
10 000: -

Klass 2:
Serveringsställe med stor omsättning utan att vända sig till ungdomlig publik.
Exempelvis trubaduraftnar.
8 000: -

-

Klass 3:
Serveringsställe med inriktning av försäljning av mat som huvudsak. Renodlad
restaurang eller pizzeria eller liknade verksamhet.
6 000: -

Extra tillsyn
Serveringsställe som kräver extra tillsyn utöver ordinarie tillsyn debiteras med en
timtaxa 750: - per påbörjad tillsynstimma.
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Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd per år:
Serveringsställe efter 2 års etablering
Avgifter indelas i 3 olika klasser.
Avgifterna kan variera allt efter ordning, nykterhet, utbildning för personal och efter
yttre och inre tillsynens behov.
-

Klass 1: 8 000: - - 16 000: Klass 2: 6 000: - - 10 000: Klass 3: 1 000: - - 8 000: -

Serveringsställe som kräver extra tillsyn utöver ordinarie tillsyn debiteras med en
timtaxa 750: - per påbörjad tillsynstimma.

Tillsynsavgift för tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten eller för
slutet sällskap.
Serveringsställe som kräver extra tillsyn utöver ordinarie tillsyn debiteras med en
timtaxa 750: - per påbörjad tillsynstimma.
Utlägg för mat och dryck kan tillkomma.

