
Taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).  
 
Inledande 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt alkohollagen som Miljö- 
och byggnämnden bedriver i Ulricehamns kommun. Betalning av avgift enligt denna taxa ska 
ske till Ulricehamns kommun. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs 
för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 
 
Avgiftsskyldighet 
2 § Den som bedriver servering av alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat 
inom Ulricehamns kommun är skyldig att betala avgift enligt denna taxa.  
 
Avgift för ansökan om serveringstillstånd 
3 § Kommunen får ta ut en avgift för ansökan enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Avgiften baseras på beslutad timtaxa för aktuellt år multiplicerat med 
antal timmar enligt nedanstående.  
 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. Avgift tas däremot ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid om ansökan dras tillbaka under pågående utredning. 
 

Typ av tillstånd Tidsåtgång Avgift 

Stadigvarande serveringstillstånd 9,5 timmar 10 431 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
(upp till tre dagar) 4,5 timmar 4 941 kr 

Ny bolagsform samma personer 4,5 timmar 4 941 kr 

Utvidgade tillstånd 3,0 timmar 3 294 kr 

Tillfälligt utvidgade tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 2,0 timmar 2 196 kr 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av 
nya ägare i HB och AB 3,5 timmar 3 843 kr 

Stadigvarande servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 3,0 timmar 3 294 kr 

Tillfällig servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 1,0 timma 1 098 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre 
dagar) 5,0 timmar 5 490 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 2,0 timmar 2 196 kr 

Avgift för kunskapsprov 
 

1 098 kr/tillfälle 

 
 
 
 
 



Årlig grundavgift tillsyn 
4 § En årlig grundavgift tas ut som baseras på verksamhetens årliga alkoholomsättning. 
Avgiften finansierar kostnader knutna till tillsynsmyndighetens verksamhet samt för att 
tillsynsmyndigheten bedriver inre tillsyn i syfte att säkerställa en rättvis konkurrenssituation.  
 
Årlig rörlig tillsynsavgift 
5 § En årlig rörlig avgift kompletterar grundavgiften. Denna baseras på alkoholförsäljningens 
totala procentuella andel av mat- och dryckesomsättningen. 
 
Grundavgift 
Alkoholomsättning upp till 500 000 per år (baserat på 2 timmar)   2 196 kr 
Alkoholomsättning mellan 500 000 och 3 000 000 per år (baserat på 3 timmar)  3 294 kr 
Alkoholomsättning över 3 000 000 per år (baserat på 4 timmar)   4 392 kr 

 
Rörlig avgift  

Alkoholomsättning/omsättning 
mat och dryck Tidsåtgång Avgift 

0-5 % 2 timmar 2 196 kr 

6-10 % 3,5 timmar 3 843 kr 

11-25 %    5 timmar 5 490 kr 

26-50 % 6,5 timmar 7 137 kr 

51-70 % 8 timmar 8 784 kr 

71-100 % 9,5 timmar 10 431 kr 
De som har en alkoholomsättning under 200 000 kronor hamnar i den lägsta kategorin, 
motsvarande 0-5 procent, oavsett procentuell alkoholomsättning. 
 
Nya serveringstillstånd 
6 § För nytt serveringstillstånd, som startar första halvåret, debiteras en total tillsynsavgift 
motsvarande 2 timmar. Serveringstillstånd som startar under andra halvåret debiteras en 
total tillsynsavgift motsvarande 1 timma.  
 
Tillsyn tillfälliga serveringstillstånd och extra kontroll 
7 § Avgift tas ut med 1098 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare med tillfälliga 
serveringstillstånd. Vid extra kontroll debiteras 1 098 kronor per påbörjad timma. 
 
Restaurangrapport 
8 § Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin, starköl, jästa alkoholdrycker och andra 
alkoholdrycksliknande preparat. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar 
tillståndsmyndigheten en påminnelse. 
 
Påminnelse 1 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid. 
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid  
samt debitering i högsta avgiftsklassen (grundavgift och rörlig avgift). 

 
Nedsättning av avgift    
7 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnämnden, i det enskilda fallet, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
_________________________ 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 
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