Alkoholhandläggare
Tel. 0470-41 000

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Beslutade av kommunfullmäktige med ikraftträdande 2017-01-12.

Ansökningsavgifter - Stadigvarande tillstånd
Avgift avseende
Nyansökan; stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutet sällskap,
cateringverksamhet till slutet sällskap samt provsmakningstillstånd (8 kap. 7 § 2 st.)
Cateringverksamhet till slutet sällskap om stadigvarande serveringstillstånd redan finns
Permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringslokal,
alkoholdryck och serveringstid.
Tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringslokal, alkoholdryck och
serveringstid
Byte av ägarförhållande/styrelse/driftsansvarig/restaurangchef med 50% eller mer
Byte av ägarförhållande/styrelse mindre än 50 %, byte av driftsansvarig/restaurangchef
Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt serveringsutrymme
Tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap till att omfatta
servering till allmänheten
Ansökningsavgifter - Tillfälliga tillstånd
Avgift avseende
Tillfälligt allmänheten 1 dag
Tillfälligt allmänheten 2 till 5 sammanhängande dagar per ansökan
Tillfälligt allmänheten 1 dag ideella föreningar
Tillfälligt slutet sällskap
Tillfällig pausservering
Provsmakningstillstånd, partihandlare (8 kap 6§ 2 p. AL) 1 dag (mässtillstånd)
Provsmakningstillstånd, tillverkare(8 kap. 7§ 2 st.), enstaka tidsperiod
Tillfälligt serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme

Avgift
5000 kr
2500 kr
1200 kr
800 kr
4500kr
2500kr
1500 kr
1000kr

Avgift
2000kr*
3000kr*
500kr*
500 kr*
1000 kr*
2000 kr*
2000 kr*
1000 kr*

* Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället.
** I egen lokal upp till 10 ggr på samma ansökan inom 3 månader med återkommande tema ex. idrott el. kultur
(gäller inte arrangemang som tar ut entréavgift). Beviljas max 20 ggr/år.
Avgiftsfria anmälningsärenden

Avgift avseende
Kryddning av snaps
Provsmakning tillståndshavare
Godkännande lokal catering
Anmälan folköl detaljhandel/servering
Anmälan minibar/rumsservering

Avgift
0kr
0kr
0kr
0kr
0kr
Uppvidinge Kommun
Socialförvaltningen
Box 43
36073 Lenhovda

Alkoholhandläggare
Tel. 0470-41 000

Kunskapsprov

Avgift avseende
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd i
slutet sällskap vid cateringverksamhet
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd till
slutet sällskap
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, tillstånd för pausservering och tillstånd
för provsmakning

Avgift
600kr
Per gång
550kr
Per gång
500kr
Per gång

Tillsynsavgift - Fast avgift
Avgift avseende
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd**
Serveringstid utanför normaltiden (11.00-01.00) betalar dessutom ett tillägg
Tillsyn detaljhandel/servering av folköl
** För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i ansökningsavgiften

Avgift
600 kr
500kr
600 kr

Tillsynsavgift - Rörlig avgift
Omsättning

Avgift,
rörlig
taxa/år
1000 kr
1200 kr
2400 kr
4200 kr
6000 kr

0-50 000
50 001 – 100 000
100 001-250 000
250 001-500 000
500 001Restaurangrapporter
Avgift för:
– Påminnelse för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars men innan 1 april
– Ofullständig restaurangrapport som behöver kompletteras

Uppvidinge Kommun
Socialförvaltningen
Box 43
36073 Lenhovda

500 kr

