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VÄSTERÅS STAD

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Den här taxan gäller avgifter för Västerås stads kostnader för prövning och
tillsyn enligt alkohollagen. Avgifter tas ut med stöd av 8 kap. 10 §
alkohollagen (2010:1622).
2§

Avgiftsskyldig är den som innehar eller ansöker om att få
serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen och den som bedriver
handel med folköl enligt 5 kap. 5 § alkohollagen eller servering av folköl
enligt 8 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622).

3§

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västerås stad genom dess
miljö- och konsumentnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges på
faktura.

4§

Avgifterna i 5, 8, och 9 §§ beräknas utifrån angiven procentsats av aktuellt
års prisbasbelopp, avrundade till närmaste 25-tal kronor.

AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
Prövningsavgifter (fasta avgifter)
5§

Prövningsavgiften täcker kostnaden för att handlägga och pröva en
ansökan eller anmälan.
Typ av ansökan eller anmälan

% av
prisbasbelopp
48 300 kr (2022)

Ansökan om stadigvarande tillstånd

25 %

Faktisk avgift
2022, avrundad
till närmaste
25-tal kr
12 075

Ändring i befintligt tillstånd

10 %

4 825

Tillfällig ändring i befintligt
tillstånd

3%

1 450

Ansökan om tillfälligt tillstånd till
allmänheten 1 dag för varje
ytterligare dag, dock max 25 % av
PBB

10 %
3%

4 825
1 450
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Ansökan om tillfälligt tillstånd till
slutet sällskap 1 dag för varje
ytterligare dag 200 kr (max 12
dagar per år)

3%

1 450

Anmälan om ändring av person
med betydande inflytande (PBI)
> 50 %

19 %

9 175

Anmälan om ändring av person
med betydande inflytande (PBI)
< 50 %

10 %

4 825

Tillstånd till gemensam
serveringsyta, för varje deltagare

3%

1 450

Kunskapsprov

1,5 %

725

Anmälan om cateringlokal

1,0 %

475

Avgifter för ansökan ska betalas innan handläggning påbörjas. Avgift tas
ut även om ansökan avslås.

Tillsynsavgifter
7§

Årlig avgift för tillsyn ska betalas från och med det kalenderår då tillstånd
enligt alkohollagen beviljats.

8§

Rörliga tillsynsavgifter för stadigvarande servering baseras på
inrapporterad omsättning av alkoholförsäljningen för föregående år
(restaurangrapport).
Alkoholförsäljningens omsättning i
kronor

% av
prisbasbeloppet

< 50 000

5,2 %

Faktisk avgift
2022, avrundad
till närmaste 25tal kr
2 500

51 001 – 100 000

10,2 %

4 925

100 001 – 250 000

15,2 %

7 350
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250 001 – 500 000

21,2 %

10 250

500 001 – 1 500 000

31 %

14 975

1 500 001 - 3 000 000

48 %

23 175

3 000 001 – 5 000 000

59 %

28 500

5 000 001 – 7 000 000

79 %

38 150

7 000 001 – 11 000 000

87 %

42 025

> 11 000 000

97 %

46 850

Det år som tillstånd enligt alkohollagen beviljas beräknas den årliga
avgiften utifrån verksamhetens uppskattade omsättning av
alkoholförsäljning.
9§

Nedan anges fasta tillsynsavgifter och tilläggsavgifter där avgiften avgörs
av den beskrivna tillståndstypen. I de fall avgiften beskrivs som
tilläggsavgift ska denna adderas till den rörliga avgift som anges i 8 §.
% av
prisbasbeloppet

Tillsynsavgift för slutna sällskap

10 %

Faktisk avgift
2022, avrundad
till närmaste 25tal kr
4 825

Särskilt tilläggsavgift för restaurang
med tillstånd för servering mellan
kl 01.00-02.00

8%

3 875

Särskilt tilläggsavgift för restaurang
med tillstånd för servering mellan
kl 02.00-03.00

12 %

5 800

Särskilt tilläggsavgift för restaurang
med tillstånd för servering mellan
kl 03.00-05.00

16 %

7 725

Påminnelseavgift för utebliven
restaurangrapport

Fast avgift

2 500
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AVGIFTER FÖR HANDEL MED ELLER SERVERING AV FOLKÖL
10 § En årlig avgift som består av 4 % av prisbasbeloppet, avrundad till
närmaste 25-tal kronor tas enligt denna taxa ut för tillsyn över handel med,
eller servering av folköl. Avgiften tas ut från och med det år då anmälan
handläggs av miljö- och konsumentnämnden.
NEDSÄTTNING AV AVGIFT
11 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller andra
omständigheter får miljö- och konsumentnämnden besluta att avgift enligt
denna taxa får sättas ned.
IKRAFTTRÄDANDE
12 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör prövning
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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