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[18KS137-4]

Tillsyns- och ansökningsavgifter m.m. för
serveringstillstånd, folköl, e-cigaretter, tobak och
receptfria läkemedel
Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle XXXX-XX-XX § X,
Avgifter enligt § 1 - § 4 ska gälla fr.o.m. 2018-08-01
Avgifter enligt § 5 Årlig fast tillsynsavgift för serveringstillstånd ska gälla från
2019-01-01.

1 § Tillämpning
Denna taxa ska tillämpas vid uttag av avgifter gällande tillstånd enligt
tobakslagen, alkohollagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
2 § Årlig justering
Årlig indexuppräkning av taxor och avgifter gällande tillstånd enligt
tobakslagen, alkohollagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
ska ske enligt SKL:s beräkningsmodell Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV). Indexår är 2018.
3 § Tillsynsavgifter för folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria
läkemedel
Socialnämnden ska tillämpa följande tillsynsavgifter vid tillsyn av försäljning
och servering av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.
Ärendetyp

Avgift

Försäljning/servering av folköl

1000 kr per år

Försäljning av tobak

1500 kr per år

Försäljning av receptfria läkemedel

1200 kr per år

Försäljning av E-cigaretter/påfyllnadsbehållare

1000 kr per år
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Försäljning av E-cigaretter/påfyllnadsbehållare +
tobak

2000 kr per år

Påminnelse efter uteblivet egenkontroll-program

500 kr

Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister

1000 kr

4 § Ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Socialnämnden ska tillämpa följande ansökningsavgifter för
serveringstillstånd.

Ärendetyp

Avgift

Bolagsändring, allmänheten

5000 kr

Bolagsändring, slutet sällskap

4500 kr

Nytt tillstånd, allmänheten

11500 kr

Nytt tillstånd, catering

11500 kr

Nytt tillstånd, slutet sällskap

11500 kr

Tillfälligt tillstånd, allmänheten

5300 kr

Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap

1100 kr

Trafiktillstånd

11500 kr

Utökning av tillstånd, allmänheten

4500 kr

Utökning av tillstånd, slutet sällskap

4500 kr

Ändring av tillstånd, allmänheten

4500 kr

Ändring av tillstånd, slutet sällskap

4500 kr

Skrivning av kunskapsprov
Påminnelse om utebliven restaurangrapport

700 kr per provtillfälle
500 kr
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5 § Årlig fast tillsynsavgift för serveringstillstånd
Socialnämnden ska tillämpa följande tillsynsavgifter för serveringstillstånd.
Serveringstid

Avgift

Öppet till kl. 00

1550 kr per år

Öppet till kl. 01

2850 kr per år

Öppet till kl. 02

3450 kr per år

Öppet efter kl.02

6650 kr per år

