Åre kommun
Gällande avgifter alkohol och tobak 2022-01-01
Beslut i KF §119 2021-12-22

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd och
stadigvarande ändringar i befintligt
serveringstillstånd:
Avgift
Ansökan nytt tillstånd (allmänheten, slutet
sällskap, catering, särskild provsmakning) vid
uppskattad omsättning < 600 000kr
10 000 kr
Ansökan nytt tillstånd (allmänheten, slutet
sällskap, catering, särskild provsmakning) vid
uppskattad omsättnin > 600 001kr
16 000 kr
Tillsynsavgift första året utöver den första timmen
som ingår i ansökan (timtaxa) antal timmar på ett
objekt
1 077 kr
Vid ändring av bolagsform, ägaren av bolaget och
PBI är samma som tidigare, används blanketten
"Ansökan Nytt Tillstånd", med reducerat pris.
8 000 kr
(Ansökan)
Förändrad serveringstid och/eller serveringsyta
för befintligt serveringstillstånd (Ansökan)
Utökad serveringsperiod för befintligt
serveringstillstånd (Ansökan)
Ansökan tillfälliga serveringstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd eller tillfälligt
provsmakningstillstånd till allmänheten med
uppskattad omsättning upp till och med 100 000
kr. Avgiften inkluderar tillsyn.
Tillfälligt serveringstillstånd eller tillfälligt
provsmakningstillstånd till allmänheten med
uppskattad omsättning mellan 100 001 - 500 000
kr. Avgiften inkluderar tillsyn.
Tillfälligt serveringstillstånd elller tillfälligt
provsmakningsstillstånd till allmänheten med
uppskattad omsättning 500 001 kr eller mer.
Avgiften inkluderar tillsyn.
Tillfälligt utökat serveringstillstånd till
allmänheten vid befintligt serveringsställe eller vid
befintligt provsmakningsställe för tillverkare.
Ansökan tillfällig tillstånd till allmänheten på ny
plats om sökande har stadigvarande
serveringstillstånd i Åre kommun
Ansökan tillfälligt tillstånd allmänheten 1-5 dagar,
i uppdrag el direkt av ideell förening. Avgiften
inkluderar tillsyn.
Ansökan tillfälligt tillstånd allmänheten 6 dagar
eller fler, i uppdrag el direkt av ideell förening.
Inkluderar tillsyn.
Ansökan tillfällig servering slutet sällskap

5 500 kr
2 200 kr

7 000 kr

11 800 kr

21 500 kr

3 800 kr

5 400 kr

2 200 kr

5 400 kr
1 300 kr

Anmälningspliktiga ändringar av befintligt
serveringstillstånd:
Anmälan ändring av bolagsmän (nya
ägarförhållanden i bolag el nya andra PBI)
Anmälan betydande förändring i befintligt
tillstånd (verksamhetsinriktning,
rumsservering/minibar, ritning vid mindre
ombyggnation, trafikservering etc)
Kryddning av spritdryck att användas till snaps.
(Anmälan)
Avbrott i verksamhet (Anmälan)
Namnbyte på serveringsställe (Anmälan)
Namnbyte och/eller nya kontaktuppgifter
tillståndshavare (Anmälan)
Övriga serveringsärenden
Kunskapsprov (inkl. två omprov)
Anmälan serveringslokal vid Catering när lokalen
ej är prövad sedan tidigare
Anmälan catering vid tidigare godkänd lokal
Anmälan av provsmakningstillfälle för
tillståndshavare (att tillståndshavaren har rätt att
ha provsmakning ska finnas med på tillståndet)
Årlig administrativ tillsynsavgift vid försäljning av
alkoholdrycker
Förseningsavgift för ej rapporterad
restaurangrapport från första förseningsdagen,
engångsbelopp.
Vid ej rapporterad restaurangrapport debiteras
högsta tillsynsavgift
Administrativ avgift för manuell registrering
restaurangrapport.
Utbildning i ansvarsfull alkoholservering, per
deltagare

9 700 kr

1 100 kr
500 kr
0 kr
0 kr
0 kr

1 500 kr
1 100 kr
0 kr

500 kr
1 077 kr

1 077 kr

Högsta
tillsynsavgift

3 000 kr
500 kr

Avgifter vid ansökan om försäljningstillstånd enl LTLP (tobak)
Ansökan försäljningstillstånd
9 700 kr
Ansökan tillfälligt försäljningstillstånd
9 700 kr
Ändring av stadigvarande försäljningstillstånd

5 000 kr

