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Inledande bestämmelser
1 § Tillsynsavgifter
Avgiftsskyldig är den som bedriver försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, tobak, folköl och/eller bedriver handel med vissa receptfria
läkemedel till konsument eller den som har/ansöker om serveringstillstånd (lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare § 46, tobakslagen 19b §, lagen om
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 17 §, alkohollagen 8 kap 10 §).

2 § Timtaxa
Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1050 kronor per hel timme handläggningstid.
Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn
För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan
utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en
avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.
Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa
ToR.

4 § Debitering av taxa
Fasta avgiften för innevarande år och den rörliga avgiften som baseras på
föregående års omsättning debiteras före utgången av maj månad.

5 § Nedsättning av taxa
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

6 § Revidering av taxa
Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna 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 2009 (kommunfullmäktiges
beslutsår).

7 § Rutiner för ansökningsavgifter
Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda
innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan
skulle avslås.
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Tillstånd och tillsynsavgifter
Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan
om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som
har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med
servering av folköl. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen.
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten

12 000 kronor

Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap

12 000 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten

6 000 kronor

(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända
i förväg uppges i ansökan).

Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap

4 000 kronor

(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända
i förväg och uppges i ansökan).

Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap
(En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara

1000 kr för ansökan
+ 500 kr/tillfälle

kända i förväg och uppges i ansökan).

Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd

5 000 kronor

Ansökan om eller ändring av uteservering

3000 kronor

Ansökan om mindre förändring i befintligt stadigvarande
tillstånd, ex ändrad serveringsyta

2000 kronor

Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap

12 000 kronor

Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd

5 000 kronor

Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet

5 000 kronor

Anmälan om egenkryddat brännvin

1 000 kronor

Kunskapsprovskrivning, första gången

Inkl i ord. taxa för
serveringstillstånd

Kunskapsprovskrivning, andra gången

1 500 kronor

Kunskapsprovskrivning, tredje gången

1 500 kronor

Tillfälligt tillstånd för provsmakning

3 000 kronor
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Stadigvarande tillstånd för provsmakning

5 000 kronor

Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman

1 000 kronor

Ändring av delägare i bolag mindre än 50 %

5 000 kronor

Ändring av delägare i bolag 50% eller över

12 000 kronor

Pausservering per tillstånd

1 500 kronor

(Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara
kända i förväg och uppges i ansökan).

Pausservering kunskapsprovskrivning

1 000 kronor

Årlig tillsynsavgift
Fast avgift för serveringstillstånd per år

2 400 kronor

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker
Omsättning 0 – 99 999 kr

2 000 kronor

Omsättning 100 000 – 499 999 kr

3 000 kronor

Omsättning 500 000 – 999 999 kr

5 000 kronor

Omsättning >1 000 000 kr

8 000 kronor

Påminnelseavgift
Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter
den 1 mars

1 handläggningstimmar

Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
vissa receptfria läkemedel och folköl
Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök vartannat år som
ingår i den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra
offentlig kontroll.
En produktkategori

2 000 kronor/år

Två produktkategorier

3 000 kronor/år

Tre produktkategorier

3 500 kronor/år

Fyra produktkategorier

4 000 kronor/år

Extra offentlig kontroll timdebitering

1 050 kronor/tim

