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Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens förslag till en
ny alkohollag. Den nya alkohollagen har trätt i kraft den 1 januari 2011.
Flertalet av bestämmelserna i nuvarande alkohollag har förts över till den nya
lagen. Lagen har också kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom
tillstånd och rättigheter, vilket i sin tur innebär att nya avgifter ska utgå för
dessa prövningar.

Förslag till nya avgifter
1

Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna
sällskap
Alkohollagen 8 kap 4 §
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där
serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av
kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök
för tillredning av mat för att få ett stadigvarande tillstånd.
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett stadigvarande tillstånd
till slutna sällskap.
Förslag till ansökningsavgift: 7 000 kronor

2

Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid arrangemang
Alkohollagen 8 kap 6 §
Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin starköl eller andra
jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet
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under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serverings‐
tillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt lokal
där provsmakningen ska äga rum eller de partihandlare som deltar
enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd
för provsmakning av drycker som avses erbjudas.
Tillståndshavaren som avses i första stycket skall innan arrangemanget
äger rum göra en anmälan till kommunen.
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett tillfälligt tillstånd till
allmänheten.
Förslag till ansökningsavgift: 5 000 kronor
3

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
Alkohollagen 8 kap 7 §
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på egna
gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att,
efter anmälan till kommunen vid tillverkningsstället erbjuda
provsmakning av de egenproducerande dryckerna. Om sådant tillstånd
saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade
alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för
provsmakning.
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett stadigvarande tillstånd
till allmänheten.
Förslag till ansökningsavgift: 7 000 kronor

4

Avläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen
Alkohollagen 8 kap 12 §
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt
omständigheter i övrigt är lämpliga att utöva verksamheten samt att
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i
denna lag.
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Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att
på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverk‐samheten.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om prov som avses i 2 stycket och undantag i vissa fall från
skyldigheten att avlägga prov.
Förslag till avgift: 1 500 kronor/provtillfälle och person
5

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
Alkohollagen 8 kap 14 §
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som
disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för
flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme.
Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och
nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller
enligt denna lag iakttas under den tid han eller hon bedriver servering
där.
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett stadigvarande tillstånd
till allmänheten med särskilt prövning.
Förslag till ansökningsavgift: 7 000 kronor

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla ovanstående förslag till nya avgifter för tillstånd och
kunskapsprov enligt alkohollagen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
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