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Inledande bestämmelser 

I§ Denna taxa gäller avgifter för Östhanmrnrs kommuns kostnader för 
avgiftsskyldiga verksamheter som har/ansöker om serveringstillstånd, bedriver 
försäljning av tobak. folköl och/eller bedriver handel med vissa receptfria 
läkemedel till konsument eller (alkohollagen 8 kap 10 §, toba.kslagen 19b §, 
Jagen om detalj handel med vissa receptfria läkemedel I 7 §). 

2 § Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda 
innan tillståndsärendet prövas. ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan 
skulle avslås. 

3 § Fast och rörlig årlig avgift omfattar kalenderår och tas ut i förskott. 

Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår. 

Den årliga fasta och rörliga tillsynsavgiften ska betalas av den som äger eller 
innehar verksamheten vid kalenderårets början. 

4§ Taxan indexjusteras årligen '"Prisindex för kommunal verksamhet'" (PKV). 

5 § Nystartad (ej övertagande) verksamhet faktureras fast avgift samt tillsynsavgift 
baserad på inlämnad budget och tillsynsavgift anpassad till den kalendertid som 
återstår. 

6 § Förhöjd fast avgift betalas när tillståndshavaren har en serveringstid utanför den 
normala tiden. Normaltid anses vara 11-01 inomhus och 11-22 på uteservering. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 

8 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv tinune per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som 
utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00 lördagar. söndagar. julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommar-afton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

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

Beslut om at1 sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga 
kontroll fattas av Bygg- och miljönämnden. 
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Avgift för ansökan av serveringstillstånd 

 

Enligt 8 kap. I O § alkohollagen fär kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om 
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommun-fullmäktige. Kommunen får även 
ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd och av den 
som bedriver arunälningspliktig detalj handel med servering av folköl. 

Avgift 2017 

Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten l O 000 kr 
·-··-·-.... -... ····-··-·-·--...... , .. -.... ---··-·---··-··, .. , ....... , .... ,.,_, ....•. ·-··-·-....... - ···---··--·-·-·-·-·····-··········---·-···--·----··-· ········---····--··
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap 2 400 kr 

·--·-··-··-··-··------····--------·--- ····- -� --·····------·-···-· -----·--·-····· -·····--· ---··- ---·-··--··· --·--- ---·····-- ··-----·-·-··-
Ti Il fäll igt serveringstillstånd, allmänheten 6 000 kr 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap 1 000 kr 

Utvidgade eller ändring av stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och slutet sällskap 

+ 500 kr/tillfälle

5 000 kr 

Ansökan om eller ändring av uteservering 5 000 kr ····-····-.. ·-·-··-·-·-.. ··---····-··--·-··------·-·· -·-·····-·······----·-····-········· ·········-··-··-·----··--····-·········-······---··········-·-···-······--·-·····-·-· 
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap 5 000 kr 
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd 5 000 kr 

··-··-·-·--···-··--····-···-·--··-·····-··-·-··-···--··-····---·-·-----···········------·-· -·-----····-··---········-------·--·-····"·----···-·-···--·----
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet 5 000 kr

-------·----------------· 
-------------·-···------------· .. -·····-·--·--······--------····-··-····-----··--· 

Anmälan om egenkryddat brännvin l 000 kr 
--,--.. ---·----·--·---··-·---····-------·-······--------···---·----·-·-····-·------·---··-·-·-····---------··-···-·-
Kunskapsprovskrivning, första gången 1 500 kr 
Kunskapsprovskrivning, andra gången l 500 kr 

_., .. -·-------··---------·-·--·-··-··--·····-·---··-·---··-----·-·-··--·--·-··------·--·--·------·--·-··-·--
K unskapsprovskrivn ing, tredje gången I 500 kr ·---·--··-····--.. ···---·-··-·····-·-······-· ·--·--··--·· .. •··•······· 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning l 000 kr 
Stadigvarande tillstånd för provsmakning 5 000 kr 
Mindre forändring i bolaget, ex byte av bolagsman 3 000 kr 
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 % 5 000 kr 
Ändring av delägare i bolag 50% eller över 8 000 kr 

·--··-·--------------··---·-··-·-·---····---····-·--···--------·-····-·-·--·----··-·----··--·-·-·-·--··-·-··-
Pausservering per tillstånd 2 400 kr 
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Årlig fast och rörlig tillsynsavgift vid försäljning av alkohol 

Fast avgift, stadigvarande tillstånd 

Fast avgift utöver nonnaltider ( l l-01 inne, I 1-22 ute) 

Anmälan av serveringsansvariga (årliga) 

Avgift2017 

2 400 kr 

500 kr 

Avgiftsklass Rörlig avgift, baserad på årlig omsättning av Avgift 2017 
alkoholdrycker, räknat i kronor 

1 I - 150 000 2 000 kr ··--·······-- ··-·-.. --···--····-·--····· ··-·-·--· ---·······--···--·-------····-·-.. -, ........... _ .. ·-······-····--·--··· ··-·---·-·-···-·--
2 150 001 - 250 000 3 000 kr 

3 250 00 I - 500 000 

4 500 001-750 000 

5 000 kr 

8 000 kr 
-·-··-·-···-·····--· ------·---------------··· -·-···- ---····-------·-----------·------· .. -----·-······-·· -----·-····--·-·-· -·-···-·····- .. 

5 750 001 - 1 000 000 8 000 kr 

6 I 000 001 - 2 000 000 10 000 kr ··-···----· -- ·-···· ··---·-·--·-····-·····-·····-··-·--··- -- -·····-··· .. ·······--·-·······-······· .. -· .. -·--··--·-······---··-·"·--- - ··---·-··-··-·---·-··· ·-··-······--
7 2 000 001 - 3 000 000 12 000 kr 

8 3 000 001 14 000 kr 

Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport 
En verksamhetsutövare som inte lämnar restaurangrapport inom föreskriven tid åläggs betala 
påminnelseavgift, lämnas inte rapporten efter första påminnelsen debiteras ytterligare en 
påminnelseavgift. Om restaurangrapport fortfarande inte lämnas in debiteras verksamhetsutövaren 
högsta årliga avgift (fast+ rörlig). 

Påminnelseavgift I 500 kr 
.,., __ , ___ , ................ , .... _ ........ _ ........ _,._,._ ·--·····-, .. , ..................... ,_,_,. ..................... _., ______ .... -. .......... ______ , ....... �-·-··· .................. __ ,,,.,, __ ,., ... ,_, .. __ , __ , __ , __ .. ,_
Påminnelseavgift 2 1 000 kr 

Påminnelseavgift 3 16 400 kr 

Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel 

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror och/eller receptfria 

läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift). 

Avgift 2017 

Försäljning av antingen folköl, tobak eller receptfria läkemedel. 2 000 kr .... -··-----···---··-·--···-" ___ .,,, ........... ---·····-· ·---·-·-····-.......... -..... _ .. ______ ,.,,,, _________ , ___ , ............... ,.,------·--····-··-··----·-·-·----·· 
Försäljning av två av ovanstående varuslag 3 000 kr 

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 3 500 kr 

Försäljning av antingen folköl, tobak eller receptfria läkemedel. 2 000 kr 

Avgift för extra offentlig kontroll 

Extra tillsyn de fall tas en timavgift ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 

av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, tillsyner, revisioner, 

provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

Timtaxa 2017 1 300 kr 
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