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Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen
_____________________________________________________
Taxan fastställdes ursprungligen av Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 2:18
Meddelad med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Österåkers kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen (2010:1622) eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
serveringstillstånd.
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn enligt alkohollagen.
3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad
2015.
4 § Beslut om extra tillsynsavgift eller om nedsättning av avgift fattas av Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Avgift för prövning
5 § Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
6 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. I det fall en ansökan återtas
inom två veckor från det att ansökan inkommit kan avgiften sättas ned till hälften efter
skriftlig begäran från sökanden.
Avgift för anmälan och kunskapsprov
7 § Avgift för anmälan och kunskapsprov ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Avgift för återkommande tillsyn
8 § Avgiften för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Tillsynsavgiften ska betalas från och med året efter det år som ansökan har prövats och därefter
med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
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Avgiftens erläggande
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Österåkers kommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
kr

Avgifter för ansökan, anmälan mm
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive
catering. Gäller även vid ägarskifte.

16 140

Anmälan om ändrad bolagssammansättning

9 180

Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, serveringstider eller yta

5 800

Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta

3 000

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta

5 800

Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta

3 000

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser
gårdsproducent/producent

5 800

Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd att servera alkohol mellan klockan
02.00 och 3:00. (Utsträckt serveringstid)

1 050

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten

7 520

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

3 000

Avgift för kunskapsprov
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle.

920

Årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01.00

13 060

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.

17 820

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap

5 700

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringtillstånd till slutna
sällskap

17 800

Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap

13 060

Alkoholservering i inrikes trafik

9 580
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Extra tillsynsavgift
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN

4 790

Utebliven restaurangrapport
Påminnelseavgift

960

__________________________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. I ärenden som rör prövning och tillsyn tillämpas taxan
på ärenden som kommer in efter denna dag.
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