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Taxebestämmelser Serveringstillstånd och folköl 

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-31, § 170 
Gäller från 2023-01-01 

1§ 
Avgift enligt denna taxa tas ut för 

- Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol. 
- Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig verksamhet med ser-

vering av alkohol. 
- Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig handel med eller 

servering av folköl.  
 
2§ 
Gällande avgifter för prövning och tillsyn enligt Taxebilaga Serverings-
tillstånd och folköl. 
Avgiftsuttag sker:  
1) Enligt fastställd genomsnittlig handläggningstid (fast avgift).  
2) I förhållande till den faktiskt nedlagda tiden i det enskilda ärendet 
(timavgift).  
3) Enligt de andra grunder som anges i taxebilagan.  
 
3§ 
Indexjustering 
Miljö- och byggnadsnämnden har varje år möjligheten att justera ti-
mavgiften med den procentsats för Prisindex för Kommunal Verk-
samhet (PKV) i oktober månad, året före avgiftsåret. 
 
4§ 
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. I ärenden som rör ansökan och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med 
denna dag.  
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Taxebilaga   
Serveringstillstånd och folköl 
Gällande timavgift i kronor: 1145 

  
Beskrivning Avgift 
Prövning av ny ansökan   
Stadigvarande serveringstillstånd.    
Gäller både servering till allmänheten och slutna 
sällskap, samt stadigvarande till cateringföretag för 
slutna sällskap. 

10305 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 1 dag.                        
Vid evenemang där fler än ett (1) serveringsställe 
ingår, ska varje restauratör ansöka om tillstånd. I 
ansökningsavgiften ingår även en tillsynsavgift, (500 
kr) som betalas tillbaka om ansökan avslås.  

3435 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, mer än 1 dag.   
Från och med dag 2 tillkommer en avgift med 1 000 
kr/dag. 

Tillägg 1000 
kr/dag fr.o.m. dag 

2 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten   
Gäller ansökan som inkommer senare än 1 månad 
innan planerat evenemang sker 

9160 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap.   
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer 
med någon form av gemensamt intresse. Det kan 
t.ex. vara en förening, ett företag eller annat slutet 
sällskap. Kan även gälla näringsidkare, som inte in-
nehar stadigvarande serveringstillstånd, men som får 
en förfrågan att arrangera en festmiddag, t.ex. vid 
högtidsdag eller bröllop.  Av avgiften motsvarar 400 
kr en administrativ tillsynsavgift. Tillsynsavgiften 
återbetalas om ansökan avslås eller återtas. 

1145 

Tillfällig pausservering.   
Tillstånd att få servera vin och starköl i foajé eller 
konsertlokal kan beviljas för servering under paus i 
föreställning. 

1145 

Prövning av utvidgat tillstånd   
Restaurang med vin- och starkölsrättigheter som 
ansöker om att få servera även spritdrycker. 

3435 

Restauranglokaler med tillstånd för slutna sällskap 
som söker tillstånd för servering till allmänheten. 

3435 

Restauranger som vill utöka serveringsytan inom- 
eller utomhus. 

3435 

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd 
som vill komplettera med ett stadigvarande tillstånd 
för slutna sällskap vid cateringverksamhet. 

3435 
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Restauranger som vill kunna servera längre än vad 
som tidigare beviljat gällande serveringstillstånd 
medger. 

3435 

Ansökan där flera bolag med gällande serveringstill-
stånd, ansöker om att få nyttja en gemensam serve-
ringsyta, (AL 8 kap 14 §). 

3435 

Prövning av tillfällig ändring i tillstånd.   
En tillfällig förändring i serveringstillstånd t ex;    
Tillfällig utökning av serveringsyta 1145 
Tillfällig utökning av serveringstid vid specifikt ar-
rangemang, 

1145 

Tillfällig verksamhet som innefattar ”provsmakning” 1145 
Tillfällig gemensam serveringsyta 1145 
Prövning av tillfälligt tillstånd för provsmakning   
Endast möjligt att söka för tillverkare eller upp-
lagshavare 

2290 

Tillsyn serveringstillstånd   
Fast avgift.   
En fast tillsynsavgift som samtliga serveringsställen 
med stadigvarande serveringstillstånd betalar årlig-
en, oavsett omsättning och om det gäller till allmän-
heten eller slutna sällskap. 

1718 

Extra tillsyn   
Avgift för tillsyn utöver den ordinarie tillsynen t.ex. 
vid klagomål eller uppföljning av avvikelser. 

Timavgift 

Rörlig tillsynsavgift.   
Avgiftsuttaget baseras på redovisade försäljningssiff-
ror av alkoholdrycker i restaurangrapporten. Blankett 
för denna rapportering sänds ut till tillståndshavare 
varje år i januari. 

  

Rörlig avgift baserad på en omsättning av:                      
<49 999 kr 1145 
50 000 - 249 000 kr 2290 
250 000 - 499 999 kr 3435 
500 000 - 999 999 kr 5153 
1 000 000 - 1 999 999 kr 5725 
2 000 000 - 2 999 999 kr 8015 
3 000 000 - 3 999 999 kr 10305 
4 000 000 - 4 999 999 kr 11450 
5 000 000 - 5 999 999 kr 14885 
6 000 000 - 7 999 999 kr 13740 
8 000 000 > kr 16030 
Tillsyn folköl Försäljning/Servering   
Försäljningsställen och serveringsställen. Restau-
ranger med serveringstillstånd debiteras ej för folk-
ölstillsyn. 

1145 

Övriga avgifter   
Bolagsändring   
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Prövning av ny delägare med betydande inflytande 
eller annan person med betydande inflytande. 
Granskning av finansiering. 

3435 

Kunskapsprov   
Avläggande av kunskapsprov enligt AL8 kap 12 §. 
Stadigvarande till allmänhet, slutna sällskap, stadig-
varande för catering samt tillfälligt till allmänheten.  

1145 

Tillfälligt till slutna sällskap, provsmakning, pausser-
vering. 

573 

Påminnelseavgift restaurangrapport   
Påminnelse skickas innan tidsfristen utgår, avgift tas 
vid första påminnelse efter att sluttid gått.   

573 
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