Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd vid catering
(carteringtillstånd)
Stadigvarande cateringtillstånd för den som redan har ett
serveringstillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd, gemensam serveringsyta
Stadigvarande serveringstillstånd allmänheten paustillstånd
(Ny kategori, gäller till exempel alkoholservering vid paus
på teater. Kräver samma handläggning som ovanstående
serveringstillstånd.)
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid
tillverkningsstället
(Ny kategori, kräver en något mindre omfattande utredning
än ovanstående fall.)

2019-01-01
9 810
9 810
9 810
9 810
9 810
9 810

8 720

Anmälan cateringlokal och företag
Tillfälligt provsmakningstillstånd

1 090
5 450

Utvidgad stadigvarande tillstånd (ändring av serveringsyta)
Utvidgad stadigvarande tillstånd (utökad serveringstid)

4 360
4 360

Tillfälligt utökad/ändrat stadigvarande serveringstillstånd
(Detta kräver inte någon ny utredning, därför sänks denna
avgift.)
Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap
Tillfälligt serveringstillstånd, gemensam serveringsyta

1 090

6 540
1 090
4 360

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag (nya
bolagsmän/ägare)
Ändrat namn på serveringsstället. (Ny kategori, kräver
manuell hantering i register och verksamhetssystem.)

5 450

Kunskapsprov
Kunskapsprov slutna sällskap. (Ny kategori med sänkt
avgift, mindre omfattande prov som tar mindre arbetstid
för handläggarna.)
Påminnelseavgift restaurangrapport

1 515
1 090

1 090

500

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Fast tillsynsavgift
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande servering slutna
sällskap
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande servering
allmänheten
Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till
allmänheten per år
0-50 000
10 001-100 000 (Utgår)
50 001-100 000
100 001-250 000 (Utgår)
100 001-200 000
250 001-500 000 (Utgår)
200 001-500 000
500 001-1 000 000
1 000 001-2 000 000
2 000 001-3 000 000
3 000 001-4 000 000
4 000 001-6 000 000
6 000 001-8 000 000
8 000 001-12 000 000
>12 000 000

2019-01-01
3 000
3 000

0
1 090
3 270
5 450
7 630
8 720
11 990
14 170
16 350
20 710
22 890
25 070

Den rörliga avgiften debiteras för första gången året efter verksamheten påbörjats.
Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.
Om verksamheten upphör
Den som är tillståndshavare vid årets början debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.
Förslaget innebär, i likhet med kommunfullmäktiges beslut (dnr KS11-00053/05), att nämnden för
Miljö & Hälsoskydd har möjlighet att årligen justera avgifterna med en procentsats motsvarande
prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
Förvaltningen ska, när de nya avgifterna har gällt i cirka ett års tid, göra en uppföljning av
avgiftsuttaget så att man säkerställer att avgifterna följer kommunallagens regler om självkostnadsoch likställighetsprincipen.

