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Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-17--18
Gäller fr o m 2015-01-01
Denna taxa gäller för Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet dels enligt alkohollagen och
tobakslagen och dels enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt 8 kap 10 §
andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får
kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den
som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Kommunen får enligt
19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel får kommunen för sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.

1

Serveringstillstånd enligt alkohollagen

1.1

Ansökningsavgifter
kr

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning

9 500

Ändrade ägarförhållanden, mer än 25 procents förändring av ägandet i verksamheten

5 900

Ändring av styrelseledamot, firmatecknare, VD, platschef och liknande personer utan aktieinnehav eller med aktieinnehav mindre än 25 procent

2 100

Ny bolagsform, samma personer

4 400

Utvidgning av serveringsyta i befintligt tillstånd

4 400

Förändringar i befintligt tillstånd, ej gällande yta

3 200

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten

5 100

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

750

Tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt utökat serveringsområde, tillfällig uteservering

750

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för gemensamt serveringutrymme
(per sökande)

2 800

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme
(per sökande)

1 300

Kunskapsprov per person och tillfälle

1 300

Förseningsavgift, restaurangrapport

1 000
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1.2

Tillsynsavgifter

1.2.1

Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering i slutna sällskap

1.2.2

Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten

1.2.3

Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten

776:2

Avgiften är 3 000 kr per tillstånd och år.
Avgiften är 3 000 kr per tillstånd och år.

Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av alkohol föregående år. Om en ny restaurang erhåller tillstånd placeras den första året i lägsta klassen.
Årsomsättning

kr

-

250 000

3 100

250 001 -

500 000

4 700

500 001 -

1 000 000

5 900

1 000 001 -

2 000 000

8 200

2 000 001 -

4 000 000

9 700

4 000 001 -

6 000 000

11 200

6 000 001 -

8 000 000

12 600

8 000 001 - 12 000 000

16 400

12 000 001 - 16 000 000

20 000

16 000 0001 -

23 100

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer och vid restaurangskolor inom gymnasieskolan utgår endast fast tillsynsavgift.
1.2.4

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

1.2.5

Halv avgift

1.2.6

Då verksamheten upphör

Avgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 juli debiteras hel avgift. Har beslut om nytt tillstånd
fattats efter den 1 juli debiteras halv avgift.
Den som är tillståndshavare vid kalenderårets början debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta
påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas
ej.
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2
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Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med
öl samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Kr

Folköl

1 900

Tobak

1 900

Folköl och tobak

2 500

Vissa receptfria läkemedel

1 900

Vissa receptfria läkemedel + tobak eller folköl

2 500

Vissa receptfria läkemedel + tobak + folköl

3 600

Halv avgift

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 juli. Har anmälan inkommit före
den 1 juli tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen upphör före kalenderårets slut.

3

Tolkning och tillämpning

Kommunstyrelsen äger besluta om tillämpningsföreskrifter till denna taxa. Fritids- och folkhälsonämnden äger fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa med tillhörande tillämpnings- föreskrifter.
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