
Miljönämnden

1. Taxa 2. Kort beskrivning av taxan mm

4. Index-
reglering

 
Om Ja, ange 
vilket index.

5. 
Senaste 
ändring 
av taxan

(Beslutsda
tum i KF 

åååå-mm)

6. Förslag till ny taxa 2021 till KF
(Samt kort motivering/

förklaring)

7. Taxa 2021 Indexuppräknas eller 
uppräknas på annat fastställt sätt

8. 
Oförändra

d taxa 
2021

Stadigvarande tillstånd för servering, 
catering eller provsmakning. 12 700 kr Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller 

provsmakning. 12 967 kr

Ändringar i serveringstillstånd. 5 300 kr Ändringar i serveringstillstånd. 5 411 kr
Tillfälligt tillstånd för servering eller 
provsmakning till allmänheten. 6 900 kr Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning 

till allmänheten. 7 045 kr

Tillfälligt tillstånde för servering i slutet 
sällskap. 1 300 kr Tillfälligt tillstånde för servering i slutet sällskap. 1 327 kr

Kunskapsprov per person och tillfälle 1 600 kr Kunskapsprov per person och tillfälle 1 634 kr

Förseningsavgift, restaurangrapport m.m 5 300 kr Förseningsavgift, restaurangrapport m.m 5 411 kr

Ny ansökan efter avslag p.g.a ej godkänt 
kunskapsprov av stadivarande tillstånd 
för servering, catering eller 
provsmakning. Avgift för kunskapsprov 
tillkommer.

1 600 kr

Ny ansökan efter avslag p.g.a ej godkänt 
kunskapsprov av stadivarande tillstånd för 
servering, catering eller provsmakning. Avgift för 
kunskapsprov tillkommer.

1 634 kr

Tillfällig ändring av serveringstillstånd 1 300 kr Tillfällig ändring av serveringstillstånd 1 327 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till 
allmänheten i obetydlig omfattning. 1 900 kr Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i 

obetydlig omfattning. 1 940 kr

Anmälan av lokal för catering i slutet 
sällskap. 500 kr Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap. 511 kr

Fast tillsynsavgift Fast tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande 
servering i slutna sällskap, per tillstånd 3 300 kr Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering i 

slutna sällskap, per tillstånd J 3 369 kr

Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande 
servering till allmänheten, per tillstånd 3 300 kr Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till 

allmänheten, per tillstånd J 3 369 kr

Rörlig tillsynsavgift vid 
stadigvarande servering till 

allmänheten per år

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande 
servering till allmänheten per år

Den rörliga avgiften är 1,25% av 
omsättningen på försäljning av 
alkoholdrycker exklusive moms. Dock 
minst 3 500 kr och högst 35 000 kr. 

Den rörliga avgiften är 1,25% av omsättningen på 
försäljning av alkoholdrycker exklusive moms. Dock 
minst 3 500 kr och högst 35 000 kr. 

J

Stadigvarande tillstånd för försäljning av 
tobaksprodukter 8 600 kr 2019-09 Stadigvarande tillstånd för försäljning av 

tobaksprodukter J 8 781 kr

Anmälningsavgift, motsvarar en timmas 
tillsynstid 1 200 kr Anmälningsavgift, motsvarar en timmas tillsynstid J 1 225 kr

Folköl 3 200 kr Folköl J 3 267 kr

Tobak 3 200 kr Tobak J 3 267 kr

Elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare 3 200 kr Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare J 3 267 kr

Vissa receptfria läkemedel 3 200 kr Vissa receptfria läkemedel J 3 267 kr

Kombination av 2 eller 3 av ovanstående 4 200 kr Kombination av 2 eller 3 av ovanstående J 4 288 kr

Alla ovanstående 5 300 kr Alla ovanstående J 5 411 kr

Uppföljningsavgift vid avvikelser 1 200 kr Uppföljningsavgift vid avvikelser J 1 225 kr

*Halv avgift om anmälan inkommit efter 1 
oktober *Halv avgift om anmälan inkommit efter 1 oktober

I kolumn 6, 7 och 8 anges hur respektive taxa har behandlats av nämnden.
Kol 6 = Ny taxa som nämnden föreslår för beslut i KF. Ange belopp samt en kort motivering/förklaring
Kol 7 = Nämnden har indexuppräknat taxan eller taxan fastställs på annat sätt. Ange nytt taxebelopp.  
Om taxan är omfattande redovisas den nya taxan i separat bilaga. 
Kol 8 = Nämnden föreslår oförändrad taxa 

PVK 2,1%

JTaxeuppräkning i enlighet med prisindex 
kommunal verksamhet (PKV).

J
Tillsynsavgifter 

enligt alkohol- och 
tobakslagen

Taxeuppräkning i enlighet med prisindex 
kommunal verksamhet (PKV).

TAXOR  alkoholtillsyn m.m. 2021

Ansökningsavgifter 
serveringstillstånd 
enligt alkohollagen

Tillsyn enligt 
alkohollagen J 2018-12 Taxeuppräkning i enlighet med prisindex 

kommunal verksamhet (PKV).

J

9. Belopp 
2021

3. Belopp 
2020

2018-12
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