Åstorps kommuns

Avgifter avseende
alkoholtillstånd och tillsyn

Beslutat av
Kommunfullmäktige 2014-06-23 § 89
Dnr 2014/194
Upplaga 1

Ansökningsavgifter
Ansökningsavgiften (hela avgiften) ska vara betald innan handläggningen av
ansökan påbörjas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller
återkallas, om inte återkallelsen sker innan prövningen påbörjats.
Avgifter som gäller från 1 juli 2014
Ansökan och anmälan gäller för
Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, slutet sällskap, catering, pausservering,
provsmakning
Ansökan för ändring av permanent tillstånd avseende utvidgat
tillstånd gällande lokal, uteservering, drycker och utökade
serveringstider
Anmälan avseende ändrade ägarförhållanden/ styrelse,
ändringar gällande personer med betydande inflytande (PBI),
ändrad bolagsform (mer än 50 %)
Anmälan avseende ändrade ägarförhållanden/ styrelse,
ändringar gällande personer med betydande inflytande (PBI)
(högst 50 %)
Ansökan för tillfälligt utvidgat permanent tillstånd (avseende
tillfälliga förändringar på serveringstället samt per tillfälle)
angående lokal, uteservering, drycker och serveringstid.
Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
A) Innehavare av permanent tillstånd i kommunen
Ett dygn
Två dygn
Därutöver

Avgifter från och med 1 juli
2014
6 000 kr

2 700 kr

6 000 kr

3 000 kr

900 kr

2 200 kr
2 700 kr
3 300 kr

B) Övriga
Ett dygn
Två dygn
Därutöver

Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Avgift för kunskapsprov inkl. två omprov
Årlig avgift avseende folkölsförsäljning i detaljhandel samt i
restauranger utan serveringstillstånd.

4 200 kr
4 700 kr
5 300 kr

700 kr
1 000 kr
900 kr

Årliga tillsynsavgifter
Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar.
Den första är en generell fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig
omsättningsbaserad avgift.
Tillståndsinnehavare med stadigvarande tillstånd för servering av
alkoholdrycker betalar årlig grundavgift gällande tillsyn (fast avgift) på 1 500
kr.
I den årliga fasta avgiften ingår utbildning i AAS, Ansvarsfull
Alkoholservering, för tillståndsinnehavare och serveringspersonal.
Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med stadigvarande
serveringstillstånd. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året
innan. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att inkomma med
restaurangrapporter. Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de
restaurangrapporter som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till
kommunen en gång per år. Om restaurangrapporten inte inlämnas efter skriftlig
påminnelse, uttas avgift om 500 kronor per gång. Har inte rapporten inkommit
efter två skriftliga påminnelser ges sanktionen varning enligt alkohollagen.
Tillsynsavgifter för alkoholservering från 1 juli 2014
Årsomsättning av
alkoholservering (kr)

Rörlig
avgift (kr)

-

250 000

1 400

Fast
avgift
(kr)
1 500

Summa
avgift (kr)

250 001 -

500 000

2 800

1 500

4 300

500 001 - 1000000

4 250

1 500

5 750

1 000 001-

5 550

1 500

7 050

2 900

Försäljning av folköl
Kommuner har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen (2010:1622) rätt att ta ut
avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller
servering av folköl. Fast avgift (årsavgift) för planerad årlig kontroll vid
försäljning av folköl tas ut med 900 kronor per år och försäljningsställe.
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