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Beslut om ändrad avgift gällande ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten  

Beslut 

Med hänvisning till genomförd utredning beslutas 
 
att fastställa avgift för handläggning av tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten för arrangemang som planerats pågå längre än en dag till 2000 kr per 
dag som arrangemanget planerats pågå, med en maximal avgift på 4000 kr.  
 
Nämnden beslutar att justeringen av avgiften gäller omedelbart.  
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Urban Wästljung Anna Axelsson 
ordförande chef för miljökontoret 
 

Sammanfattning 
Sedan 2001 har avgiften för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten varit 
2000 kr per dag som serveringen planerats pågå, med en maximal avgift på 8000 
kr. Eftersom avgiften vid längre arrangemang inte speglar faktisk tid som används 
beslutar nämnden att justera avgiften till maximalt 4000 kr om arrangemanget 
pågår mer än en dag. Beslutet gäller omedelbart. 
 

Ärendet 
Sedan 2001 har avgiften för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten varit 
2000 kr per dag som serveringen planerats pågå, med en maximal avgift på 8000 
kr. Miljökontoret har, till följd av synpunkter från verksamhetsutövare om för hög 
avgift vid längre tillställningar, sett över om befintlig avgift speglar nuvarande 
arbetsinsats. 
 
Modellen med en högre avgift för längre arrangemang beror på att längre 
arrangemang ofta behöver mer tillsyn, vilket ska täckas av avgiften. Vid 
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genomgång av de senaste tre årens tillfälliga tillstånd konstateras att arrangemang 
som är längre än en dag får fler tillsynsbesök än de som pågår under en dag. 
Eftersom längre arrangemang oftare får tillsyn bör de ha högre ansökningsavgift. 
Däremot är det ytterst ovanligt att samma arrangemang får mer än ett tillsynsbesök. 
 
I andra större kommuner har den vanligaste avgiftsmodellen två steg, som 
exempelvis i Göteborg, där avgiften är 3000 kr för 1-3 dagar och 4000 kr för fler än 
tre dagar. Det är rimligt att använda samma tvåstegsmodell i Uppsala. 
 
Ansökningsavgiften för arrangemang som endast är över dagen bör stå kvar på 
2000 kr, vilket motsvarar nedlagd arbetstid för att hantera dessa ärenden. För 
arrangemang som är länge än en dag bedöms avgiften däremot kunna sänkas till 
4000 kr (oavsett längd) för att bättre spegla nedlagd tid i dessa ärenden.  
 
Kommunfullmäktige har i beslut om IVE 2014-2017 bemyndigat nämnden att 
fastställa avgifter inom sitt ansvarsområde som inte är av större ekonomisk 
betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Konsekvenser 
Om avgiften för handläggning av ansökan om serveringstillstånd för längre 
arrangemang sänks till 4000 kr så minskar avgiftsintäkterna med omkring 15-20 tkr 
om antalet ärenden är i nuvarande nivå (8-12 st. ärenden per år). Fler ansökningar 
kan komma in med tanke på att kostnaden för handläggningen av ärenden om 
längre arrangemang minskar med 4000 kr. Mot bakgrund av det ringa totalbeloppet 
har ingen vidare undersökning av effekter gjorts. 
 
En sänkning av avgiften som medför att en ansökan för arrangemang som sträcker 
sig längre än en dag ska kosta 4000 kr, istället för 4-8.000 kr, får till följd att 
avgiften för varje ärende finansierar ungefär ytterligare två handläggnings-
/tillsynstimmar. Detta bedöms tillräckligt för att klara behovet av tillsyn. 
 


