Taxa för serveringstillstånd i Rättviks kommun
Nyansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten och/eller slutet
sällskap inklusive ett kunskapsprov

10 000:‐

Kunskapsprov 2 och 3 eller övriga där kunskapsprov ej ingår i avgiften för
stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap

2 000:‐/prov

Kunskapsprov när vid byte av bolagsman ej tillräckligt många PBI har godkänt
kunskapsprov.

2 000:‐/prov

Nytt cateringtillstånd till slutet sällskap inkl ett kunskapsprov.

10 000:‐

Kunskapsprov 2 och 3 för tillfälligt tillstånd till allmänheten eller catering
till slutet sällskap eller provsmakning.

1 000:‐/prov

Nyansökan inom 3 månader efter 3 underkända prov inkl ett kunskapsprov.

5 000:‐

Stadigvarande tillstånd att anordna provsmakning för allmänheten vid
tillverkningsställe inkl ett kunskapsprov.

5 000:‐

Tillfälligt tillstånd att anordna provsmakning för allmänheten vid arrangemang
(avser partihandlare).

3 000:‐

Utvidgat serveringstillstånd stadigvarande (serveringstid, lokal eller catering till
slutna sällskap).

5 000:‐

Utvidgat serveringstillstånd tillfälligt (lokal, serveringstid), dock max 5 tillfällen per
ansökan.

1 000:‐

Betydande förändring i bolag (t ex från HB till AB, eller vid byte av hela personkretsen) 5 000:‐
Mindre förändring i bolag (t ex vid byte av en bolagsman)

1 000:‐

Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (avser flera krögare som redan
innehar egna serveringstillstånd).

2 500:‐

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för tillståndshavare i kommunen. Max
5 tillfällen per ansökan och max 12 gånger per år eller för en sammanhängande period
om max 2 månader.
4 000:‐
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för tillståndshavare utanför kommunen
samt övriga inklusive ett kunskapsprov. Max 5 tillfällen per ansökan och max 12 gånger
per år eller för en sammanhängande period om max 2 månader.
8 000:‐
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap ett tillfälle.

1 000:‐

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 2‐5 tillfällen. Max 12 tillfällen per år.

1 500:‐

Kunskapsprov tillfälligt tillstånd till slutna sällskap.

1 500:‐

Påminnelseavgift för restaurangrapport.

1 500:‐

Tillsyn av försäljning av folköl per år

1 000:‐

Tillsyn av försäljning av tobaksvaror per år.

1 000:‐

Taxa för tillsyn av serveringstillstånd
Avgift för tillsyn av rörelser med stadigvarande eller tillfälligt tillstånd att servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker ska uttas med en fast årlig avgift och en rörlig årsavgift
baserad på årsomsättningen av alkoholdrycker som uppgetts av tillståndshavaren i den årliga
restaurangrapporten.
Fast årlig avgift

1 000:‐

Rörlig avgift enligt nedanstående tabell:
Årsomsättning alkoholdrycker kr
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000 000 – 100 000
100 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000
2 000 001 – 3 000 000
3 000 001 – 4 000 000
4 000 001 – 5 000 000
5 000 001 – 6 000 000
6 000 001 – 7 000 000

0:‐
3 500:‐
5 500:‐
7 000:‐
9 000:‐
11 000:‐
12 000:‐
13 000:‐
14 000:‐
15 000:‐
16 000:‐

