STYRDOKUMENT
Taxa

1/3
Beslutad när:

2016-12-19 § 263

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer:

KS/2016:639-100

Ersätter:

Beslut fattat av kommunfullmäktige 2014-01-27 § 10

Gäller fr o m:

2017-01-01

Gäller t o m:

Tills vidare

Dokumentansvarig:

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning:

Vid behov

Taxa för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt
alkohollagen
Ansökan

Avgift fr. o. m 2017-01-01

Avgift 2016

Nyansökan
Nyansökan (ideella föreningar)
Utökade serveringstider,
Utökad serveringsyta
Ansökan cateringtillstånd

12 600 kr
5 750 kr
3 700 kr
3 700 kr
12 600 kr

11 950 kr
5 450 kr
3 500 kr
3 500 kr
11 950 kr

3 700 kr

3 500 kr

3 700 kr

3 500 kr

Avgiften är densamma som för permanent
ansökan om serveringstillstånd.

Ansökan cateringtillstånd (befintlig
tillståndshavare)
Avgiften är densamma som för utvidgade
tillstånd avseende serveringstider och
lokalförändringar.

Ansökan om gemensam serveringsyta
Avgiften är densamma som för utvidgade
tillstånd avseende serveringstider och
lokalförändringar.

Ansökan om provsmakning (för
partihandlare/utställaretillverkare,
inklusive tillsynsavgift)

2 500 kr (avgiften
återbetalas med 1 100 kr om
tillstånd ej meddelas)

2 350 kr (1 000 kr)

2 450 kr/dag max 12 250
kr/år (avgiften återbetalas

2 300 kr/dag max
11 500 kr/år (950

med 1 000 kr om tillstånd ej
meddelas)

kr)

Avgiften är densamma som avgiften för
tillfälliga tillstånd till allmänheten.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Ansökan

Avgift fr. o. m 2017-01-01

Tillfälligt tillstånd till slutna
sällskap

1 100 kr/dag max 6 600/år
(avgiften återbetalas med 550

Avgift 2016
1 000 kr/dag (500
kr)
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kr om tillstånd ej meddelas)

Pausservering – tillfälligt

1 850 kr/dag max 6 600/år
(avgiften återbetalas med 550
kr om tillstånd ej meddelas)

Anmälan

Bolagsändring större
Bolagsändring mindre
Anmälan catering (inkl.
tillsynsavgift)
Avgiften var densamma som avgiften för
tillfälliga tillstånd till slutet sällskap.

Avgift fr. o. m 2017-01-01

Avgift 2016

11 450 kr
2 400 kr
550 kr vid första tillfället,
250 kr om lokalen redan
godkänts under de två
senaste åren eller om
cateringen ska bedriva i ett
hem (avgiften återbetalas med

10 850
2 250
500 kr vid första
tillfället 200 kr om
lokalen redan
godkänts under de
två senaste åren eller
om cateringen ska
bedriva i ett hem

350 kr om tillstånd ej
meddelas, gäller endast vid
avgiften 55o kr)

Anmälan om provsmakning (inkl.
tillsynsavgift)
Avgiften är densamma som avgiften för
tillfälliga tillstånd till slutet sällskap.

550 kr vid första tillfället,
250 kr om lokalen redan
godkänts under de två
senaste åren (avgiften
återbetalas med 350 kr om
tillstånd ej meddelas, gäller
endast vid avgiften 55o kr)

Påminnelse

Avgift fr. o. m 2017-01-01

Påminnelseavgift
restaurangrapport (per tillfälle)
Examination

Kunskapsprov (per tillfälle)
Tolk

Årlig tillsyn

1 750 kr/dag, max
6 000/år (500 kr)

1 350 kr

Avgift fr. o. m 2017-01-01

1 750 kr
Bekostas av sökanden

Avgift fr. o. m 2017-01-01

Allmänheten till 23.00

1 250 kr/månad, max 6 250 kr/år

Allmänheten efter 23.00

1 850 kr/månad, max 9 250 kr/år

Allmänheten efter 01.00

3 100 kr/månad, max 15 500 kr/år

Slutet sällskap till 23.00

550 kr/månad, max 2 750 kr/år

Slutet sällskap efter 23.00

750 kr/månad, max 3 750 kr/år

(300)

500 kr vid första
tillfället,
200 kr om lokalen
redan godkänts
under de två senaste
åren (300)

Avgift 2016

1 250 kr

Avgift 2016

1 650 kr
Bekostas av
sökanden
Avgift 2016

1 150 kr/månad,
max 5 750 kr/år
1 750 kr/månad,
max 8 750 kr/år
2 950 kr/månad,
max, 14 750 kr/år
500 kr/månad,
max 2 500 kr/år
700 kr/månad,
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Pausservering - permanent

Folköl

1 100 kr/dag, max 2 750 kr

Avgift fr. o. m 2017-01-01

250 kr/månad, max 3 000 kr/år.
Varje påbörjad månad räknas som hel
månad

max 3 500 kr/år
1 000 kr/månad,
max 2 500 kr/år
Avgift 2016

200 kr/månad,
max 2 400 kr/år
Varje påbörjad månad
räknas som hel månad

Beräkningsgrund för indexuppräkning

Avgifterna ska årligen justeras utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB:s)
preliminära arbetskostnadsindex (AKI) för sociala tjänster eller likvärdigt index,
med augusti som jämförelsemånad. Avgiften avrundas uppåt till närmaste 50 tal
kronor.

