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Avgift enligt 2022 års timtaxa
Timtaxan för år 2022 är 1052 kr. Timtaxan uppdateras varje år genom
indexjustering. Vid tillsyns och sanktionsärenden tillämpas timdebitering enligt
beslutad taxa.
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AVGIFT ENLIGT 2021 ÅRS
TIMTAXA
PRÖVNING AV ANSÖKAN

Antal timmar

Kr1

Ansökan om
stadigvarande tillstånd
för servering till
allmänheten och till
slutna sällskap

16 h

16832 kr

Ansökan om tillstånd för
servering till allmänheten
1 dag

3h

3156 kr

Ansökan om tillstånd för
servering till allmänheten
2-7 dagar

5h

5260 kr

Ansökan om ändrat eller
utvidgat tillstånd

4h

4208 kr

Ansökan om tillstånd för
servering till slutna
sällskap, enstaka tillfälle

2h

2104 kr

Ansökan om tillstånd för
servering till slutna
sällskap, högst tio gånger
år

4h

4208 kr

Summan i per denna kolumn baseras på timavgiften 1052 kr. Timavgiften revideras av Miljö- och

tillståndsnämnden efter det att PKV för respektive år fastställts.
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Ansökan om tillstånd för 2
pausservering, enstaka
tillfälle

2104 kr

Ansökan om tillstånd för
pausservering, högst tio
gånger per år

4h

4208 kr

Ansökan om gemensam
serveringsyta, per
sökanden

2h

2104 kr

Ansökan om tillstånd till
provsmakning vid
tillfälliga arrangemang 1
dag

4h

4208 kr

Ansökan om tillstånd till
provsmakning vid
tillfälliga arrangemang 27 dagar

8h

8416 kr

Ansökan om tillstånd för
provsmakning vid
tillverkningsställe

8h

8416 kr

Ansökan om
stadigvarande tillstånd
för catering vid slutna
sällskap och då sökanden
redan har ett
serveringstillstånd

5h

5260 kr

ÖVRIGA AVGIFTER I SAMBAND MED PRÖVNING AV ANSÖKAN

Kunskapsprov 44-60
frågor per anmält
provtillfälle, betalas i
förväg

2h

2104 kr

4 (6)

Kunskapsprov 28 frågor
per anmält provtillfälle,
betalas i förväg

1h

1052 kr

AVGIFT ENLIGT 2021 ÅRS
TIMTAXA

Antal timmar

kr

HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN

Anmälan om ändring av
samtliga ägare

10 h

10520 kr

Anmälan om ändring av
enstaka ägare, per person
(max 10 h totalt)

3h

3156 kr

Anmälan om ändring av
lokal eller verksamhet

2h

2104 kr

Anmälan om
serveringslokal för
catering

2h

2104 kr

Anmälan för att sälja
folköl

2h

2104 kr

ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN BASERAS PÅ ÅRLIG
FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLDRYCKER RÄKNAT SOM 100 % ALKOHOL

Avgift för inre tillsyn
utan anmärkning

1h

1052 kr

Avgift för inre tillsyn
med anmärkning

4h

4208 kr

Upp till 100 liter

2h

2104 kr

Mellan 101 och 200 liter

4h

4208 kr

Mellan 201 och 300 liter

5h

5260 kr

Mellan 301 och 500 liter

7h

7364 kr
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Mellan 501 och 1000 liter 10 h

10520 kr

Mellan 1001 och 1500
liter

13 h

13676 kr

Mellan 1501 och 2000
liter

17 h

17884 kr

Mellan 2001 och 3000
liter

19 h

19988 kr

Över 3000 liter

21 h

22092 kr

EXTRA ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT VID SEN SERVERINGSTID

Serveringstid till klockan
02:00

1h

1052 kr

Serveringstid till klockan
03:00

2h

2104 kr

Årlig tillsynsavgift för
servering till slutna
sällskap

3h

3156 kr

Årlig tillsynsavgift för
försäljning av folköl

3h

3156 kr

Påminnelse om att
inkomma med
restaurangrapport (om
rapporten inkommer
senare än 14 dagar efter
sista inlämningsdag)

1h

1052 kr

Uteblir från anmäld plats
till utbildning i
ansvarsfull
alkoholservering, avgift
per person

---

1000 kr

ÖVRIGA TILLSYNSAVGIFTER
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