Avgifter för serveringstillstånd
Kommunfullmäktige beslutar om taxor för serveringstillstånd i Kristianstads kommun.
Avgifterna gäller från och med 2018-01-01.

Ansökan/anmälan stadigvarande tillstånd
Stadigvarande tillstånd: allmänheten, slutet sällskap, cateringtillstånd, pausservering,
provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe.¹
Gemensamt serveringsutrymme. Per sökande, gäller stadigvarande tillstånd samt
gemensam yta
Gemensamt serveringsutrymme för sökanden med stadigvarande tillstånd. Per
sökande, gäller gemensamma ytan.
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd.² Gäller anmälan för omfattande förändring
i verksamheten.
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd.² Gäller anmälan för enklare förändring i
verksamheten.
Tillfällig förändring i gällande tillstånd.
Cateringlokal, första tillfället lokalen används.

9300
11 000
3 500
3500
1000
1800
500

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten
Tillfälligt tillstånd, 1 dagᶟ
Tillfälligt tillstånd, 2 dagar eller flerᶟ

3000
5000

Tillfällig gemensamt serveringsutrymme. Per sökande. Gäller endast gemensamma
ytan. Sökanden ska utöver detta söka/ha eget tillstånd
Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare, 1 dag

1500
3000

Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare, 2 dagar eller fler

5000

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskapᶟ

700

Avgift för kunskapsprov
Stadigvarande till allmänheten och slutet sällskap, samt tillfälligt tillstånd till
allmänheten. Tre provtillfällen ingår.

2200

Tillfälligt till slutet sällskap, pausservering och provsmakning. Tre provtillfällen ingår

1000

¹ Vid avslag debiteras full avgift. Vid återtagen ansökan innan remissförfarandet har påbörjats finns möjlighet
till reducerad ansökningsavgift.
² Observera att vissa förändringar i verksamheten kan innebära att anmälan övergår i ansökan om nytt
tillstånd. Exempelvis kan det vara byte av bolagsform eller om det framkommer uppgifter som avser
betydande förändring i verksamheten.
ᶟ Riktlinjer för tillfälliga tillstånd. Bilaga 1.
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Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
För stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig tillsynsavgift ut. En del av avgiften fast och en
del är rörlig. Den rörliga delen är kopplad till omsättningen från försäljningen av alkoholdrycker
enligt restaurangrapport.
För övriga serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften i prövningsavgiften.
Fast del
Fast del servering efter kl 01.00
Rörlig del

2200
0-25 000
25 001 - 100 000 kr
100 001 - 250 000 kr
250 001 - 500 000 kr
500 001 - 1 000 000 kr
1 000 001- 2 000 000 kr
2 000 001 - 4 000 000 kr
4 000 001 - 6 000 000 kr
6 000 001 - 8 000 000 kr
8 000 001 eller mer

1400
3600
1000
1400
1900
4000
6500
9500
14000
18500
23000
26500

Tillsynsavgift för folkölsförsäljning
Fast årlig avgift

1040

Vid ny anmälan debiteras en tillsynsavgift för innevarande år

1040

För mer information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
044-13 50 00

kommun@kristianstad.se
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Bilaga till Tjut dnr. 17-2017-00059
Riktlinjer för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

Bilaga 1

Följande gäller för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten;

1
2



Tillfälliga tillstånd ges högst 12 arrangemang1 under 12 månader2 från första
arrangemanstillfället, eller för period om högst 2 sammanhängande månader
under en 12 månaders period.



Tillfälligt tillstånd ges maximalt två perioder om 12 månader från första
arrangemangstillfället d.v.s. maximalt 24 månader.



Efter 24 månader räknat från första arrangemangstillfället är det inte längre
fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd.



Det är personer med betydande inflytande och bolaget som prövas vid tillfälliga
tillstånd. Vilket innebär att samma personer inte kan, genom bildandet av nytt
bolag, få tillgodagöra sig ytterligare tillfälliga tillstånd efter två kalender år.



Sökanden ska uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk
lämplighet.



Tillståndshavaren måste tillhandahålla tillredd mat, men det finns inget krav på
kök i anslutning till serveringslokalen. Exempel på tillredd mat kan vara
grilltallrik, pytt i panna, hamburgertallrik och liknande rätter.



Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad och tillräckligt antal sittplatser finnas
vid bord.

Ett arrangemang räknas pågå 24 timmar.
Praxis har tidigare varit tio dagar per år, under maximalt två kalenderår.
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Följande gäller för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap;


Tillfälliga tillstånd ges högst 12 arrangemang3 under 12 månader4 från första
arrangemanstillfället, eller för period om högst 2 sammanhängande månader
under en 12 månaders period.



Tillfälligt tillstånd ges maximalt två perioder om 12 månader från första
arrangemangstillfället d.v.s. maximalt 24 månader.



Efter 24 månader räknat från första arrangemangstillfället är det inte längre
fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd.



Det är personer med betydande inflytande och bolaget som prövas vid tillfälliga
tillstånd. Vilket innebär att samma personer inte kan, genom bildandet av nytt
bolag, få tillgodagöra sig ytterligare tillfälliga tillstånd.



Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt
intresse i en förening, företag eller annat sammanhang utöver den tillställning
där alkoholdrycker serveras.



Föreningar och företag ska ha varaktig karaktär och en tillfredställande
organisation med namn, stadgar, styrelse, medlems- eller personalregister samt
bedriva en verksamhet som kan bedömas vara bestående.



En tillställning som betraktas som offentlig enligt ordningslagen kan inte vara
slutet sällskap.



Medlemskap ska inte kunna lösas i entrén eller på annat sätt samma dag.



Arrangören ska i förväg kunna ange vilka personer som vid tillfället ska delta.



Tillställningen kan inte marknadsföras i publika medier eller affischeras
offentligt. Hit räknas t ex. websida som inte kräver inloggning, Facebook, twitter
och liknande5.



Tillståndshavaren måste tillhandahålla tillredd mat, men det finns inget krav på
kök i anslutning till serveringslokalen. Exempel på tillredd mat kan vara
grilltallrik, pytt i panna, hamburgertallrik och liknande rätter.

Ett arrangemang räknas pågå 24 timmar.
Praxis har tidigare varit tio dagar per år, under maximalt två kalenderår.
5 Avser ej slutna grupper
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