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Inledning 

 
Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd som den breda 

allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert 

och att det kännetecknas av ett stort socialt ansvar.  

 

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte orsaka  

olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Verksamheten ska bedrivas på  

ett ansvarsfullt sätt och präglas av måttfullhet.   

 

Barn och ungdomar ska skyddas från tidig alkoholdebut och ogynnsamma  

miljöer.  

Fylleri, narkotika, våld och vapen hör inte hemma i en god restaurangmiljö. 

 

Att servera alkoholdrycker är en stor social ansvarsfull uppgift. Det är ingen 

rättighet att få tillstånd för servering, utan en möjlighet för den som uppfyller 

alkohollagens krav.  

 

Vid eventuella frågeställningar mellan näringsfrihet och skyddet för 

människors hälsa så tar skyddsaspekten över. Tillståndshavaren ansvarar för  

att säkerställa att serveringsansvariga och övrig personal har goda kunskaper i  

alkohollagen. 

 

Restaurangägarna ska kunna konkurrera på lika villkor. Svarta pengar och svart 

arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. 

 

Diskriminering av personer på grund av kön, nationellt eller etniskt ursprung,  

sexuell läggning eller funktionsnedsättning kan medföra att serverings- 

tillståndet återkallas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 För revidering av dokumentet ansvar Kommunstyrelsen.  

Enligt alkohollagen är kommunen skyldig att informera om vad 

som krävs för näringsidkare för att de ska kunna få 

serveringstillstånd. Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd 

är en informationskälla, men i riktlinjerna kan kommunen även 

skriva in särskilda insatser som syftar till en bättre förståelse för 

hur lagen och föreskrifterna ska tillämpas.  
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1  Sökandes lämplighet 

 
För att erhålla och inneha tillstånd att servera alkohol krävs enligt 

alkohollagen att sökanden: 

 

 Har en lämplighet avseende personliga och ekonomiska förhållanden 

samt sköter skatter och avgifter. 

 Inte är misstänkt eller dömd för brottslig verksamhet. 

 Har kunskaper om alkohollagen 

 

 

 

2 Allmänt om nationell strategi och kommunens övergripande mål 

 
Nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken är 

att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.  

 

Riksdagen beslutade 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 

dopings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) med en förnyad och fortsatt 

samlad strategi från 2016.  

 

Det övergripande målet för ANDT-politiken ligger fast.  

 

 

 

 

 

 

 

Det övergripande målet innebär: 

 

 En nolltolerans mot narkotika och doping. 

 Att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a genom att minska 

konsumtionen och skadliga dryckesvanor och tidig debutålder. 

 Att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar 

använda tobak. 

  

Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade 

medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 

minskat tobaksbruk. 
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Förutom det övergripande målet finns sex långsiktiga mål för ANDT-

politiken:  

 

1. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska. 

 

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 

tobak ska succesivt minska. 

 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende 

ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård 

och stöd av god kvalitet. 

 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör på grund av sitt 

eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak 

ska minska. 

 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunala övergripande mål 

Kommunen ska arbeta efter de nationella uppsatta målen. 

  

Sorsele kommuns arbete med alkoholpolitiken och 

tillståndsprövning präglas av dialog och samverkan. I Sorsele 

kommun är det Kommunstyrelsen som ansvarar för 

tillståndsgivning och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622).  

 

Sorsele kommun erbjuder utbildning i Ansvarsfull 

alkoholservering och möten med tillståndshavarna samt arbetar 

aktivt för att motverka användandet av narkotika i kommunen. 
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3 Ansökan och utredning 
 

I Sorsele kommun kan tillstånd ges då sökanden uppfyller kraven i 

alkohollagen samt följer de av kommunfullmäktige antagna beslut om 

policy och riktlinjer. Vid all tillståndsprövning ska alkoholpolitiska hänsyn 

ha företräde före näringspolitiska och företagsekonomisk hänsyn. 

Tillståndsgivningen ska präglas av rättssäkerhet, korrekthet, snabbhet och 

förtroende inom ramen för gällande lagstiftning.  

 

Ansökan om serveringstillstånd skickas till kommunkansliet och den 

information och de blanketter som behövs finns på Sorsele kommuns 

hemsida, www.sorsele.se.  

 

Vid tillståndsprövning för tillsvidaretillstånd gör kommunen sin bedömning 

utifrån bland annat följande aspekter: 

  

 Sökandes lämplighet, både vad gäller kunskap och ekonomisk 

skötsamhet enligt alkohollagen, samt övrig skötsamhet. 

 

 Lokalernas lämplighet, de ska vara registrerade för 

livsmedelshantering med grundläggande krav för 

restaurangverksamhet, serveringslokal, kök och matutbud samt 

godkända utifrån brandsäkerhetsaspekter. 

 

 Serveringsställets serveringstider, överetablering, 

omgivningsstörningar samt ungdomlig miljö. 

 

 Serveringsställets menyförslag där ett antal förrätter, huvudrätter och 

desserter ska presenteras. 

 
Vid tillståndsprövning för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten gör 

kommunen sin bedömning utifrån följande:  

   

 Sökandes lämplighet både vad gäller kunskap och ekonomisk 

skötsamhet enligt alkohollagen. 

 

 Lokalernas lämplighet som kök, samt godkända utifrån 

brandskyddssäkerhetsaspekter. 

 

 Sökandes rätt att disponera området eller lokalen till vilket tillstånd 

söks. 

 

 Två till tre tillredda maträtter ska presenteras. 

  

http://www.sorsele.se/
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Kommunen har som regel att på en och samma ansökan om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten ska de max tre tillfällena inträffa inom tre 

månader efter första tillfället till sista tillfället. 

 

Vid tillståndsprövning för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap gör 

kommunen sin bedömning utifrån följande: 

 

 Personen som söker: sökandes lämplighet både vad gäller kunskap och 

ekonomisk skötsel, personbevis bifogas. 

 

 Förening som söker: dess stadgar, verksamhetsberättelse och 

styrelsesammansättning, registreringsbevis bifogas. 

 

 Tillställningens art och till vilka servering ska ske, gästlista bifogas. 

 

 Att tillredd mat tillhandahålls samt att priset på alkoholdrycker i 

sammanhanget efter skäligt pålägg ej får vara lägre än inköpspriset. 

 

Kommunen har som regel att en ansökan till slutet sällskap omfattar ett 

serveringstillfälle.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vad är ett slutet sällskap?  

 

 Medlemmarna är kända innan arrangemanget hålls. Om 

någon okänd kan lösa medlemskap i entrén är det inte 

fråga om ett slutet sällskap. 

  

 Det ska finnas ett gemensamt intresse eller annat 

innehållsmässigt samband mellan medlemmarna utöver 

tillställningen som ansökan avser.  

 

 Serveringstillstånd för tillfällig servering kan utfärdas för 

max 12 tillfällen/år och förening/företag. 
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3.1 Utredningstider 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Riktlinjer 
I Sorsele kommun är handläggningstiden olika lång beroende på tillstånd. 

Ansökningstiden gäller från det tillfälle som ansökan är komplett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rättsregel 

Enlig 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett 

ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att 

fullständig ansökan inkommit till kommunen. 

Handläggningstiden kan i vissa fall förlängas med ytterligare fyra 

månader. Då ska kommunen informera om skälen till 

förlängningen.        

Ansökan om: 

Nytt tillsvidare tillstånd  cirka 6 - 10 veckor  

Tillfälligt tillstånd till allmänheten  cirka 3 - 6 veckor 

Tillfälligt tillstånd slutna sällskap cirka 10 - 20 dagar 
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3.2 Yttranden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

I Sorsele kommun skiljer sig inhämtandet av yttrandet åt beroende på typ av 

ansökan.  

 

Nytt serveringstillstånd: Yttrande inhämtas från Polismyndigheten, 

Kronofogdemyndigheten, Skattemyndigheten, enheten för miljö, bygg och 

räddningstjänst samt socialtjänstverksamheten.  

 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten: Yttrande inhämtas från  

Polismyndigheten, enheten för miljö, bygg och räddningstjänst.  

 

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap: Yttrande inhämtas i vissa fall 

från Polismyndigheten, exempelvis om ansökan avser serveringstid 

utöver normaltiden 11:00 – 01:00. 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 11§ och 16 § alkohollagen ska kommunen vid en 

ansökan om serveringstillstånd hämta in yttrande från polis och 

räddningstjänst. 



 

 

10 (21) 

 

3.3 Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet och 

andra skäl 

 

 

 
 

 

 

 

 
Riktlinjer 

Vid tillståndsprövningen läggs stor vikt vid yttrande från Polismyndigheten, 

socialtjänstverksamheten och enheten för miljö, bygg och räddningstjänst. 

Exempel på arrangemang eller fall som kan medföra befarad olägenhet och 

särskilt beaktas är bland annat:  

 

 De fall där Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till 

ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. 

 

 De fall där enheten för miljö, bygg och räddningstjänst avstyrker 

ansökan med hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att 

utsättas för bullerstörning från serveringsstället. 

 

 Vid bedömning om överetablering för att det finns risk för 

ordningsstörningar. 

 

 Idrottsevenemang eller andra evenemang som främst riktar sig till 

ungdomar. 

 

 Närhet till skola eller annan barn- och ungdomsverksamhet bedrivs. 

 

 Sexklubbar, arrangemang med naket inslag eller drogliberala rörelser. 

Denna typ av verksamheter anses inte lämpliga att inneha 

serveringstillstånd.  

 

Om en eller flera av ovanstående faktorer föreligger kan serveringstillstånd 

vägras även om alkohollagens övriga krav är uppfyllda. 

 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra 

serveringstillstånd om serveringsstället på grund av placering 

eller andra skäl befaras medföra olägenheter i fråga om ordning 

och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa. 
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4 Riktlinjer vid servering 

 
4.1 Serveringstider  

  

 

 

 

 

 

 
Riktlinjer 

Grundregel för serveringstid är 11:00 – 01:00 och i samband med utsträckt 

serveringstid måste varje fall bedömas utifrån riskerna för olägenheter. 

 

För uteservering inom tätbebyggt område medges servering fram till klockan 

22:00. Senare serveringstid på uteservering kan medges efter särskild prövning. 

 

Vid enstaka speciella tillfällen kan serveringstiden förlängas med en timme 

efter yttrande från Polismyndigheten och enheten för miljö, bygg och 

räddningstjänst och stor vikt läggs vid dessa yttranden för bedömning vad 

gäller utsträckt serveringstid.  

  

Rättsregel 

Bestämmelser i 8 kapitlet 12 § alkohollagen om serveringstider 

syftar främst till att motverka olägenheter som onykterhet och 

oordning. 



 

 

12 (21) 

 

4.2 Ansvarsfull alkoholservering   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riktlinjer 

 I Sorsele kommun ska serveringen av alkoholdrycker vara ansvarsfull och  

                   präglas av måttfullhet. All serveringspersonal bör ha deltagit vid utbildningen 

Ansvarsfull alkoholservering.  

 

                  Serveringspersonal som arbetar efter normaltid (efter klockan 01:00) 

                  ska ha deltagit i utbildningen. Serveringsställen bör även aktivt arbeta  

                  med en alkohol- och drogpolicy.  

 
 Särskild återhållsamhet bör iakttas vid försäljning av hela flaskor med  

spritdryck, hinkar med öl, shotsbrickor eller liknande. Sådan typ av  

 servering bör enbart ske i form av bordsservering.  

  

Rättsregel 

Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen ska skador i möjligaste mån 

förhindras vid försäljning, och den som säljer alkoholdrycker ska 

se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. 

Enligt 8 kapitlet 20 § alkohollagen ska personal vid servering se 

till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning 

och onykterhet undviks. 
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4.3 Uteserveringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riktlinjer 

 För uteservering inom tätbebyggt område gäller följande:  

 Vid upprättande av en uteservering ska behov av bygglov undersökas. 

 

 Uteserveringen ska vara avgränsad på ett sådant sätt att det tydligt 

framgår serveringsytans fysiska gräns. 

 

 Uteserveringen ska vara överblickbar. 

 

 Inbyggda uteserveringar med väggar och tak kan omfattas av 

rökförbudet. 

 

 Serveringstillstånd medges fram till klockan 22:00. Senare 

serveringstid kan medges efter särskild prövning. 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett 

serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, exempelvis 

en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. 
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4.4 Gemensamt serveringsutrymme 

 
 

 

 

 

 

 
Riktlinjer 

Handläggningstiden för gemensamt serveringsutrymme är i Sorsele 

kommun 4-6 veckor. Serveringstid för uteservering är 11:00 – 22:00. 

För inomhusservering normaltid 11:00 – 01:00. 

 

 

4.4 Villkor 

  

  

 

 

 

 

 
 Riktlinjer 

 Exempel på vad kommunen kan villkora: 

  

 Bordsservering på vissa serveringsställen, exempelvis på bad- och 

spaanläggningar. 

 

 Utbildning under sen arbetstid. Efter klockan 01:00 ska 

serveringspersonal ha deltagit i utbildningen Ansvarsfull 

alkoholservering.  

 

 Förordnande av vakter vid tillfälliga tillstånd till allmänheten. 

  

Rättsregel 

I 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera 

tillståndshavare att utnyttja gemensamt serveringsutrymme. 

Rättsregel 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun 

när den meddelar tillstånd också meddela olika slags villkor för 

att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. 
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5 Tillsyn 

 

 

 

 

 

 

 
Riktlinjer 

Tillsynen i kommunen utförs för serveringsställen enligt den tillsynsplan 

som fastställs av Kommunstyrelsen. Målet är att samtliga serveringsställen 

ska få minst en kontakt per år.  

 

Tillsyn kan leda till att en ny utredning inleds och att förnyade remisser 

skickas till de berörda myndigheterna. Tillsyn kan även leda till förslag 

om sanktionsåtgärder. De uppgifter som framkommit med anledning av en 

tillsyn ska kommuniceras med tillståndshavaren.  

  

Rättsregel 

I 9 kapitlet 2 § alkohollagen har kommunen och Polis- 

myndigheten tillsyn över efterlevande av de bestämmelser som 

gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen ska upprätta 

en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. 
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Förebyggande tillsyn handlar om kommunens arbete med information och 

utbildning. Sorsele kommun ska verka för att erbjuda utbildning i 

Ansvarsfull alkoholservering för personal på serveringsställena. Detta kan 

ske i samverkan med andra kommuner. Sorsele kommun ska även anordna 

årlig träff med krögarna. 

 

Inre tillsyn är en administrativ tillsyn där kommunen med stöd av remisser 

och underrättelser mellan olika myndigheter granskar om den som har 

provsmaknings- eller serveringstillstånd fortfarande uppfyller 

alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen 

sker ofta med hjälp av myndigheter som Polisen, Skatteverket och 

Kronofogde- myndigheten.  

 

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående 

verksamhet, framför allt under kvällar och nätter för att kontrollera att 

verksamheten bedrivs i enlighet med lagen, Under en tillsyn bedöms 

ordningen i och utanför serveringsstället, liksom graden av gästernas 

berusning samt att underåriga inte serveras alkohol. Även förekomst av 

narkotika, diskriminering och att brandsäkerhet är tillräcklig kontrolleras 

under en sådan tillsyn. Tillsyn kan även vara en så kallad samordnad 

tillsyn, alltså att kommunen tillsammans med andra myndigheter gör en 

gemensam tillsyn på serveringsstället. 

 

Påkallad tillsyn utförs då missförhållanden framkommit. 

 

 

 

6 Avgifter 
 

 

 

 

 

  

  

  

Rättsregel 

I 8 kapitlet 10 § har kommunen rätt att ta ut avgift för prövningen 

enligt de grunder som beslutas i Kommunfullmäktige. 

Kommunen får även ta ut tillsynsavgifter enligt 9 kapitlet av den 

som har serveringstillstånd och av den som bedriver 

anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl 
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7 Sanktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Riktlinjer 

 Kommunen får meddela en tillståndshavare en sanktion. Det kan vara en 

erinran, varning eller återkallelse av tillstånd, En erinran kan meddelas till en 

tillståndshavare som inte uppfyller de förutsättningar som gällde när 

tillståndet meddelades eller som inte följer den bestämmelser som gäller för 

servering enligt lag. Vid allvarligare fall eller upprepade förseelser kan en 

varning meddelas utan att ha föregåtts av en erinran. Syftet med såväl erinran 

som varning är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta till de 

förhållanden som har föranlett erinran eller varningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Rättsregel 

I 9 kapitlet 17 och 18 §§ alkohollagen får en kommun meddela en 

innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare 

fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. En kommun 

ska återkalla ett serveringstillstånd om tillståndet inte längre 

utnyttjas, om det förekommer brottslig verksamhet på 

serveringsstället utan att tillståndshavaren ingripit eller om 

tillståndshavaren brutit mot lagen.  

Vid upprepade förseelser eller grova brott kan kommunstyrelsen 

återkalla serveringstillståndet. Ett serveringstillstånd kan även 

återkallas om tillståndet inte längre utnyttjas.  
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 8 Information om folkölsförsäljningen 

 
Vid försäljning av folköl gäller bestämmelserna i alkohollagen (AL) 

(2010:1622). 

Följande är viktigt att känna till: 

• Innan försäljning av folköl påbörjas ska det anmälas till kommunen och 

till anmälan ska egenkontrollprogram bifogas (5 kap. 5§ AL) 

 

• Lokalen där försäljningen ska bedrivas ska vara godkänd enligt 

livsmedelslagen samt vara avsedd för stadigvarande försäljning av 

livsmedel. Det ska även finnas mat till försäljning på stället, och om det är 

ett serveringsställe ska mat finnas till försäljning under den tid som folköl 

serveras (5 kap. 5§ AL) 

 

• Folköl får endast säljas till den som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna 

kontrolleras (3 kap. 7§ AL) 

 

• Folköl får inte säljas till den som kan antas lämna ut folkölen till 

underårig (3 kap. 8 § AL) 

 

• Folköl får inte säljas om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller 

andra berusningsmedel (3 kap. 8 § AL) 

 

• Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer folköl till underårig eller 

till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 

kan dömas för olovlig dryckeshantering. Det kan ge böter eller fängelse i 

upp till sex månader (10 kap. 8 § AL) 

 

• Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsyn av folkölsförsäljningen 

 (7 kap. 13 § AL) 

 

Anmälningsblanketter för folkölsförsäljning finns på kommunens hemsida. 
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Taxa och avgifter  

enligt alkohollagen (2010:1622) 
 

Inledande bestämmelser 

1. Denna taxa gäller avgifter för Sorsele kommun och avgifter gällande 

Alkohollagen (2010:1622). 

Kommuner har enligt alkohollagen, 8 kapitlet 10 § rätt att ta ut avgifter 

för prövning, tillsyn, kunskapsprov, påminnelser och dyl av 

näringsidkare som har serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av 

kommunfullmäktige och baseras på självkostnads och 

likställighetsprincipen utifrån särskild taxa som även innefattar folköl. 

Detta innebär att ärenden gällande serveringstillstånd och tillsyn inte ska 

bekostas av våra skattebetalare utan ska vara en självbärande 

verksamhet. Tillsynsavgiften faktureras årligen, avgift för anmälan om 

folköl faktureras när ärendet är handlagt och prövningsavgifter ska vara 

inbetalda i förväg av sökande tillståndshavare, förövrigt tillämpas taxan 

när behov inom gällande lagstiftning uppstår.  

 

2. Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

 prövning av ärendet om serveringstillstånd 

 avläggande av kunskapsprov i alkohollagstiftningen 

 tillsyn enligt alkohollagen 

 

3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

 tillsyn/kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 

 handläggning som föranleds av överklagande av beslut 

 

Avgift för prövning, handläggning av anmälan och tillsyn 

4.  Den som ansöker om serveringstillstånd eller anmäler försäljning av 

folköl betalar avgift enligt tabell. Avgiften ska vara betald innan 

ansökan/anmälan lämnas in. Sorsele kommuns bankgiro 764-8470. 

 

5. Vid tillämpning av denna taxa vid extra offentlig tillsyn/kontroll, samt 

annat handläggningsarbete som inte finns uppräknat är timavgiften 1 000 

kronor per timme. Till exempel om påvisande av bristande efterlevnad av 

alkohollagen dom medför arbete utöver den normala tillsynen.  

 

6. Tillsynsavgifterna består av en fast administrativ avgift och en rörlig 

avgift. Den fasta administrativa avgiften ska betalas från och med de 

kalenderår som följer efter det att tillstånd beviljats eller anmälan om folköl 

handlagts. Den täcker vissa administrativa kostnader förenade med 

tillsynsarbetet. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 

påbörjat kalenderår som verksamheten pågår.  
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Prövnings- och handläggningsavgifter 

 

Kunskapsprov i alkohollagstiftningen – alla med möjlighet till två omprov 

 

Stadigvarande – allmänheten    1 000 kr 

Tillfälligt – allmänheten       800 kr 

Tillfälligt – slutet sällskap      600 kr 

 

Aktuella belopp betalas in i förskott till Sorsele kommuns bankgiro 764-8470 

och kvitto medföljer i ansökan/anmälan.  

 

                  Årlig fast tillsyns- och kontrollavgift  

 

Fast årsavgift folkölsförsäljning       500 kr 

 

                    

  

Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd 5 000 kr 

Utvidgade alkoholtillstånd 2 500 kr 

Utsträckt serveringstid/serveringsyta  1 500 kr 

Tillfälligt alkoholtillstånd – allmänheten – företag 1 tillfälle 3 500 kr 

Tillfälligt alkoholtillstånd – allmänheten – förening 3 tillfällen  

som ska inträffa inom tre månader efter första tillfället till 

sista tillfället. 

3 500 kr 

Vid flerdagsarrangemang, från dag 5 tillkommer  1 000 kr 

Tillfälligt alkoholtillstånd - slutet sällskap – företag 1 tillfälle  1 500 kr 

Tillfälligt alkoholtillstånd – slutet sällskap – förening 1 

tillfälle 

   800 kr 

Prövning av ny person med betydande inflytande PBI 

(anmälan om ändrade ägarförhållanden) 

2 500 kr 

 

Påminnelse restaurangrapportering    500 kr 

Anmälan om lokal för catering     200 kr 

Anmälan om kryddning, provsmakning    500 kr 

Anmälan folkölsförsäljning    500 kr 

Gemensamt serveringsutrymme    700 kr 

Anmälan om roomservice/minibar    500 kr 
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Rörlig avgift, baseras på serveringsställets alkoholomsättning föregående 

år. 

 

Avgiftsklass Årsomsättning Avgift 

1 0 – 10 000 kr 500 

2 10 001 – 125 000 kr 1 500 kr 

3 125 001 – 250 000 kr 2 000 kr 

4 251 001 – 500 000 kr 3 000 kr 

5 500 001 – 1 000 000 kr 4 000 kr 

6 1 000 001 – 2 000 000 kr 5 000 kr 

7 2 000 001 – 3 000 000 kr 6 000 kr 

8 3 000 001 – 4 000 000 kr 7 000 kr 

 

 

Den rörliga årsavgiften faktureras efter redovisad alkoholförsäljning  

                      föregående år. Den fasta kostnaden för folkölsförsäljningen faktureras för  

                      innevarande år vid samma tidpunkt. 

 


