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Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyns enligt 9 kap 

alkohollagen av den som har serveringstillstånd. Avgifterna måste följa 

kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så kallade 

självkostnadsprincipen. 

 

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd 

Stadigvarande Avgift 

Nyansökningar permanenta tillstånd 

(allmänheten/slutna sällskap/hotell/ 

catering/provsmakning särskilt tillstånd, 

året runt/under viss tidsperiod) 

11 350 kronor 

Nyansökan ideella föreningar 6 350 kronor 

Förändring 

(utökande av lokal/tider/catering) 

4 000 kronor 

Ändrade ägarförhållanden 

Bolagsändring över 50 % ägare 

Bolagsändring mindre än 50 % ägare 

 

10 300 kronor 

2 100 kronor 
 

Särskilt tillstånd gemensamt 

serveringsutrymme per tillståndshavare 

 

6 000 kronor 

 

Tillfälligt 

Allmänheten tillfälligt enstaka 

tillfälle/tidsperiod 

3 500 kronor per dag, 

dock max 9 500 kronor 

Slutna sällskap tillfälligt enstaka 

tillfälle/tidsperiod 

1 100 kronor per dag, dock max 7 

000 kronor/år 

Ändring/utvidgning av tillståndet Tillfälligt 

(lokalen, tiden) 

1 000 kronor 
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Särskilt tillstånd gemensamt 

serveringsutrymme per tillståndshavare 

2 000 kronor 

   

 

Anmälningar 

 

Provsmakning 

(har serveringstillstånd i den lokalen) 

 

 500 kronor 

Provsmakning – 

partihandlare/utställare/tillfälle (inga krav 

matservering) 

 1 250 kronor 

Provsmakning – tillverkare har 

serveringstillstånd efter anmälan 

500 kronor 

Allmänheten teater eller konsertlokal under 

paus i föreställning (enstaka 

tillfälle/tidsperiod) 

1 000 kronor per dag, dock max 

6 000 kronor/år 

Anmäla lokal och godkänns av kommunen 

cateringverksamhet 

850 kronor 

Anmälan Krydda spritdryck snaps 

stadigvarande 

- 

 

Kunskapsprov och förseningsavgift 

Kunskapsprov per examinationstillfälle 1 500 kronor 

Förseningsavgift restaurangrapport 1 500 kronor 

 
En tillfällig förändring av serveringstid eller utvidgat alkoholdryckssortiment 

vid ett enstaka tillfälle för ett serveringsställe med ett permanent 

serveringstillstånd till slutna sällskap, räknas som en ansökan om tillfälligt 

serveringstillstånd till slutet sällskap. 

 
Tillsynsavgifter 

Tillsynsavgifter av två slag förekommer. Dels en årlig tillsynsavgift som ska 

täcka den löpande tillsynsverksamheten och dels en speciell, tillfällig 

tillsynsavgift som tas ut i samband med ägarskifte. 
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Den årliga tillsynsavgiften baseras på en grundavgift tillsammans med en rörlig 

avgift vars storlek är kopplad till serveringsställets försäljningsvolym 

(årsomsättning) av alkoholdrycker. Detta p.g.a. att det bedöms vara skillnader i 

tillsynsbehovet på exempelvis restauranger med liten försäljningsvolym 

alkoholdrycker och serveringsställen som t.ex. pubar, dansställen och 

restauranger med högre årsomsättning av alkoholdrycker. Avgifterna grundas på 

föregående års siffror. Tillståndshavarna är skyldiga att lämna in dessa uppgifter 

till tillståndsmyndigheten. 

 
Vid nyetablerade restauranger tas en preliminär tillsynsavgift ut baserad på en 

enligt kalkyl förväntad försäljningsvolym av alkoholdrycker. Avgiften tas ut för 

antal kvarvarande, hela månader till årsskiftet. När omsättningssiffrorna sedan 

redovisas görs en korrigering av avgiften, dvs. är den preliminära avgiften satt 

för låg tas en tilläggsavgift ut och är den preliminära avgiften för hög betalas en 

del av den tillbaka. 
 

Vid befintliga restauranger tas tillsynsavgiften ut en gång per år baserad på 

tidigare års alkoholförsäljningssiffror. Detta oavsett om ägarskiften beräknas 

ske/har skett under året. Det får anses vara upp till de inblandade parterna att 

beakta detta i samband med köpet. Vid större förändringar av verksamhetens art 

i samband med köp kan eventuellt en preliminär beräkning av tillsynsavgiften 

komma att ske, se ovan angående nyetablerade restauranger. 

 
Innehavare av serveringstillstånd med dispens från alkohollagen kap 8 § 5a ska 

erlägga en fast årlig tillsynsavgift om 1 500 kr. 

 
Anmälan av bolagsändring tas ut när någon/några går in och köper ett 

befintligt bolag med serveringstillstånd. Vid en sådan ägarförändring ska de nya 

ägarnas lämplighet prövas som vid en nyansökan. För att finansiera denna 

merkostnad tas en tillfällig tillsynsavgift ut. Denna tillsynsavgift tas ut när 

anmälan om förändrat ägarförhållande sker och en prövning av huruvida de 

förutsättningar som gällde för meddelandet av serveringstillståndet fortfarande 

föreligger ska ske. 

 

Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd 

Grunden utgörs av en fast årlig tillsynsavgift på 2 000 kronor (gäller alla 

permanenta tillstånd). Denna fasta tillsynsavgift inkluderar försäljning av 

alkoholdrycker upp till 50 000 kronor. 

 
Därutöver till kommer en rörlig årlig tillsynsavgift grundad på försäljnings-

volym av alkoholdrycker: 
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Årsomsättning 
alkoholdrycker, 
kronor 

Rörlig 
tillsynsavgift, 
kronor 

Fast avgift, 
kronor 

Total tillsynsavgift 
(inkl fast avgift), 
kronor 

0 – 50 000 0 2 000 2 000 

50 001 – 250 000 2 100 2 000 4 100 

250 001 – 500 000 4 200 2 000 6 200 

500 001 – 750 000 5 250 2 000 7 250 

751 000 – 1 000 000 6 300 2 000 8 300 

1 000 001 – 1 500 000 7 350 2 000 9 350 

1 500 001 – 2 000 000 8 400 2 000 10 400 

2 000 001 – 3 000 000 9 450 2 000 11 450 

3 000 001 - 4 000 000 10 500 2 000 12 500 

4 000 000 - 11 500 2 000 13 500 

 
Ingen skillnad mellan slutna sällskap i näringssyfte s.k. festvåningstillstånd 

(företagsevenemang, bröllop) och slutna sällskap till egna medlemmar s.k. 

klubbrättigheter. 

 

Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan kl. 01.00-02.00 

Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan kl. 01.00-02.00 2 000 kronor 

_____________________ 

 


