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Taxa för serveringstillstånd och tillsyn
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnämndens kostnader för tillsyn
enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622). Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Prövning av ansökningar om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen

2 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i
denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta
avgifterna, med en 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.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnämnden. Om det
finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

4 § Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
som föranleder avgiften.

5 § Enligt 22 § förvaltningslagen kan avgiftsbeslut överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten).

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bjurholms kommuns miljö- och
byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
räkning.

7 § Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott.
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8 § Avgifter för serveringstillstånd:
Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen

Kronor

Stadigvarande tillstånd för allmänheten

6 978

Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap, catering, provsmakning

4 652

Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

2 352

(per sökande)
Tillfälligt tillstånd till allmänheten

4 662

Tillfälligt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

1 397

(per sökande)
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (inkl. tillsynsavgift)

930

Utvidgade tillstånd (permanenta)

3 490

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1 861

Utökade serveringstider

2 327

Bolagsändring, prövning av personer med betydande inflytande

2 327

Övriga ändringar i tillstånd

2 327

Kunskapsprov per person och tillfälle

930

Förseningsavgift, restaurangrapport

1162

9 § Avgifter för tillsyn:
Tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd per tillstånd och år (2018)

Kronor
3 422

10 § Den som är tillståndshavare vid kalenderårets början debiteras tillsynsavgift för
hela året. Detta påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under
året. Redan inbetald avgift återbetalas ej.

11 § Denna taxa träder ikraft 2016-01-01
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