Miljö- och byggkontoret

Ansöknings- och tillsynsavgifter
Enligt alkohollagens 8 kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för såväl tillståndsprövningen som den löpande tillsynen.
Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens
bestämmelser om kostnadstäckning – den så
kallade självkostnadsprincipen. Grunderna för
avgifterna har bestämts av kommunfullmäktige
och följer de allmänna krav som finns
beträffande kommunala taxor.
Enligt beslut i Timrås kommunfullmäktige
2004-10-25 skall kommunen tillämpa avgiftsuttag för ansökningar och tillsyn. Avgiftssystemet för tillsyn utgår från varje restaurangs
faktiska omsättning från alkoholförsäljning.
Gällande taxa reviderades av socialnämnden
från 2016-07-01.
En ansökan om serveringstillstånd prövas inte
förrän ansökningsavgiften har betalats.
Avgiften skall täcka kommunens kostnader för
prövning och är inte någon tillståndsavgift.
Detta betyder bland annat att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka om ansökan skulle
avslås. När det gäller avgifter för tillfälliga
serveringstillstånd skall dock en del av
avgiften täcka kommunens tillsynskostnader.
Ett negativt beslut innebär att det inte blir
någon tillsyn och därför betalas den delen av
avgiften tillbaka.

Ansökningsavgifter
Nyansökningar – 9 000 kr
Denna kategori omfattar nyetableringar och
ägarskiften. Det gäller både servering till allmänheten och slutna sällskap. Enligt den tidigare lagstiftningen kunde ett serveringstillstånd överföras på en ny ägare. Detta är numera borttaget. När en restaurang övergår till
en ny ägare – annan bolagsform – upphör det
gamla tillståndet att gälla.

lokaler med tillstånd för slutna sällskap som
söker tillstånd för servering till allmänheten
och även restauranger som vill utöka serveringsytan inom- eller utomhus eller
komplettera med catering för slutna sällskap.

Utökade serveringstider – 3 500 kr
Detta gäller t ex restauranger som vill kunna
servera en timme längre än vad som nuvarande
serveringstid medger. (Restauranger som däremot beviljats ett visst tillstånd under en
prövotid behöver inte betala någon ny avgift).

Tillfälliga tillstånd till allmänheten –
1 dag 4 000
För ytterligare dagar tillkommer 1000 kr per
dag. Till denna kategori av ansökningar räknas
de tillfälliga tillstånd som beviljats vid större
arrangemang som dansgalor, country- och
oktoberfest. Om flera restauranger ingår i ett
evenemang och önskar servera alkoholdrycker
skall var och en av dessa ansöka om tillstånd.
Varje serveringsställe skall ses som en lokal. I
ansökningsavgiften ingår även en tillsynsavgift. Denna del av avgiften, 500 kr, betalas
tillbaka om ansökan avslås.

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap –
700 kr
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av
personer som har någon form av gemensamt
intresse utöver ifrågavarande alkoholservering.
Det kan vara en förening, ett företag eller annat
slutet sällskap. Till denna kategori kan även
räknas tillfällig festvåningsverksamhet. Av den
totala avgiften motsvarar 500 kr prövningsavgift och 200 kr är en administrativ tillsynsavgift. Denna del av avgiften betalas tillbaka
om ansökan avslås.

Tillfällig ändring i tillstånd – 1 200 kr
En tillfällig förändring i serveringstillstånd kan
t ex omfatta tillfällig utökning av serveringsyta
eller serveringstid.

Utvidgat tillstånd – 3 000 kr
Dessa ansökningar kan gälla tillståndshavare
med vin- och starkölsrättigheter som ansöker
om att få servera även spritdrycker, restaurang-

Tillfällig pausservering – 600 kr
Tillstånd att få servera vin och starköl i foajé
eller konsertlokal kan beviljas för servering

under paus i föreställning. Den som kan få
denna typ av tillstånd är ett restaurangföretag
med serveringstillstånd.

för kommunen, polisen, skatte- och kronofogdemyndigheten.

Fast avgift
Ändring i bolag – 3 000 kr
Förändringar av ägarförhållanden i bolag och
uppgifter om nya personer med betydande
inflytande är något tillståndshavaren måste
anmäla. Det sker därefter en prövning av ny
delägare med betydande inflytande.

Tillsynsavgifter
Även dessa avgifter utgår från kommunens
ambitioner och beräknade kostnader. Avgiften
utgår således från fasta administrativa kostnader för planering, bearbetning och dokumentation av tillsynsarbetet. Det finns också en
ambition att besöka hälften av restaurangerna i
kommunen varje år. Inom ramen för restaurangtillsynen har också utvecklats ett regelbundet informationsutbyte mellan företrädare

För permanent alkoholservering – både till
allmänheten och till slutna sällskap – debiteras
en fast tillsynsavgift.

Rörlig avgift – restaurangens
omsättning från alkoholförsäljning
Avgiftsuttaget baseras på redovisade
försäljningssiffror i restaurangrapporten.
Blankett för denna rapportering sänds ut av
tillståndsmyndigheten efter årsskiftet.
Tillsynsavgift för alkoholservering debiteras
en gång per år, vanligen under maj-juni.

Se även information på kommunens hemsida
om gällande taxa.

Tillsynsavgifter fr o m 2016-07-01
Restaurangens omsättning från alkoholförsäljning
Fast avgift

Tillsynsavgift
Rörlig avgift

< 49 999

1 700 kr

1 000 kr

50 000 - 249 999

1 700 kr

2 000 kr

250 000 - 499 999

1 700 kr

3 000 kr

50 000 - 999 999

1 700 kr

5 000 kr

1 000 000 - 1 999 999

1 700 kr

6 000 kr

2 000 000 - 2 999 999

1 700 kr

8 000 kr

3 000 000 - 3 999 999

1 700 kr

10 000 kr

4 000 000 - 4 999 999

1 700 kr

12 000 kr

5 000 000 - 5 999 999

1 700 kr

14 000 kr

6 000 000 >7 999 999

1 700 kr

16 000 kr

8 000 000 >

1700 kr

18 000 kr

Restauranger öppna efter klockan 01.00

2 000 kr

Folkölstillsyn

1 200 kr

Ansökan om serveringstillstånd skickas till: Timrå kommun, Miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå
Kommun eller: miljo.bygg@timra.se. För administrativa frågor ring 060-16 31 00.
Blanketter hittar du via hemsidan www.timra.se, se Självservice
Avgifter betalar du in till: Timrå kommuns bankgiro: 5672-9387. Ange även 6100 0000.31160.26700
Bifoga kvitto/betalningsbekräftelse till din ansökan.
Frågor om serveringstillstånd kan ställas till handläggare:
Armin Fattah, 060-16 31 99

