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FÖRFATTNINGSSAMLING

DIARIENUMMER

BKFS 2019:2

KS/2017:698-702

Avgifter för ansökningar av serveringstillstånd, tillsyn,
folköl, tobak, elektroniska cigaretter samt receptfria
läkemedel
Antagna av kommunfullmäktige 2019-06-17, § 51
Träder i kraft 2019-07-01

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap, catering,
provsmakning, pausservering

8 000 kr

Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan

1 000 kr

Ändrade ägarförhållanden med mindre än 100 %

4 000 kr

Utökad serveringstid

2 300 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – inklusive tillsyn

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, per tillfälle – inklusive tillsyn

1 000 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning eller catering – inklusive tillsyn

2 300 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning eller catering till slutet sällskap – inklusive
tillsyn
Tillstånd för gemensam serveringsyta

600 kr
2 300 kr

Godkännande av lokal vid catering

800 kr

Påminnelseavgift försenad restaurangrapport

500 kr

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Årsomsättning
Fast tillsynsavgift

1 000 kr

0–250 000 kr

1 500 kr

250 001–500 000

3 000 kr

500 001– 1 000 000 kr

4 000 kr

1 000 001– 2 000 000 kr 6 000 kr

Tillsynsavgiften för serveringstillstånd är satt i relation till årsomsättningen alkoholdrycker.
Av alkoholpolitiska skäl anses det motiverat att utöva en intensivare tillsyn över de serveringsställen som serverar mycket alkohol i förhållande till de som har en relativt blygsam
omsättning.
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Ansökningsavgifter försäljningstillstånd tobak
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

8 000 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd – inklusive tillsyn

5 000 kr

Ansökan eller anmälan om enklare förändringar

1 000 kr

Förändring eller tillägg i gällande försäljningstillstånd tobak
Anmälan om ändrade ägarförhållanden med 50 % eller mer

8 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden upp till 49 %

4 000 kr

Tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
(e-cigaretter)
Typ av försäljning

Nuvarande

Förslag

Årlig tillsynsavgift för stadigvarande försäljningstillstånd tobak

2 000 kr

5 000 kr

Försäljning av folköl

2 000 kr

oförändrad

900 kr +
300 kr tim

2 000 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2 000 kr

oförändrad

Försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 500 kr

3 000 kr

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

-

3 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare

-

3 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

-

3 700 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

Tillsynsavgifter för handel med vissa receptfria läkemedel
Årsavgift med ett kontrollbesök vartannat år

900 kr

Timkostnad för kontroller härutöver

300 kr

