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Avgifter för serveringstillstånds- och tillsynsavgifter 

 

När hanteringen av serveringstillstånds flyttades till Kommunstyrelsen 2006 så besluta-

des det att det skulle finnas koppling till prisbasbeloppet.  

Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor. 

Genom att fastställa avgifter utifrån prisbasbeloppet och att dessa ska gälla tillsvidar så 

behövs inte avgifterna beslutas varje år. Detta under förutsättning att det inte strider mot 

kommunallagen eller någon annan lag  

 

Förslag att avgifterna för serveringstillståndsansökan, tillsynsavgifter för serveringstill-

stånd och öl, tobak-tillsyn beslutas enligt prisbasbeloppet och att gälla tillsvidare. 

Att ansvarig handläggare har till uppgift att ändra beloppen när prisbasbeloppet ändras.  

Att Avgift avrundas till jämna 100 tal kr. 

   
 

Tillståndsavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker 

   
Typ av tillstånd   

Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd    

Nytt serveringsställe 8 kap 2, 4, 7 §§  18,0% 

Pausservering, stadigvarande 7,0% 

Ny ägare på serveringsställe med tillstånd 18,0% 

Permanent tillstånd till slutet sällskap 15,0% 

Provsmakning 8 kap 6 § punkt 2 (Partihandlare) 12,0% 

Utvidgade tillstånd Lokaler 7,0% 

Ombyggnad av serveringsställe 6,0% 

Utökade serveringstider 6,0% 

Utsträckt serveringstid (tillfälligt) 3,0% 

Ändrad driftform 15,0% 

Gemensam serveringsyta 8 kap 14 § 12,0% 

Kunskapsprov, per provtillfälle (Max tre provtillfällen per an-

sökan första provet ingår i ansökan) 3,5% 
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Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten   

Vid enstaka tillfällen. (max en vecka)  Grundavgift. 12,0% 

Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att 

grundavgiften erlagts en gång. Max 5 gånger per år 4,0% 

För längre tid ex två - åtta veckors period vid julbord sommararrangemang 

m.m. Plus grundavgiften 6,0% 

Vid större arrangemang faktureras tillsynsavgift enligt avgiftslista.   

Pausservering tillfällig (max en vecka eller 10 tillfällen) 3,0% 

    

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten från tillståndsin-

nehavare i kommunen                

Vid enstaka tillfällen.  (max en vecka) Grundavgift. 6,0% 

Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att 

grundavgiften erlagts en gång. Max 5 gånger per år 2,0% 

För längre tid ex två - åtta veckors period vid julbord, sommararrangemang 

mm plus grundavgiften 4,0% 

Servering i annan förutbestämd lokal ett tillfälle = en dag. Tillståndsinnehavare 

ska i förväg visat att lokalen är lämplig till servering.  1,0% 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 

 Vid enstaka tillfällen. 3,0% 

Upprepade ansökningar under året samma lokal. 1,5% 

    

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap från, tillståndsinneha-

vare i kommunen, föreningar, privatpersoner.    

Vid enstaka tillfällen. 1,5% 

Upprepade ansökningar under året, 1,0% 



 
 
Ove Karlsson 
  

 
 
2015-01-22  

 

 

28 

 

Tillsynsavgifter 

 

Alkohol-

försäljnings-

omsättning 

Procent av 

 prisbasbeloppet 

25000 1% 

50000 2% 

100000 5% 

200000 10% 

400000 12% 

600000 14% 

800000 16% 

1000000 18% 

1250000 20% 

1500000 22% 

1750000 24% 

2000000 26% 

2500000 29% 

3000000 32% 

3500000 35% 

4000000 38% 

4500000 41% 

5000000 44% 

5500000 47% 

6000000 50% 

6500000 53% 

7000000 56% 

7500000 59% 

8000000 62% 

8500000 65% 

9000000 68% 

o.s.v i 500000 

steg 3% steg 

 

Årlig tillsynsavgift för öl (folköl) 1,5 % och för tobaksförsäljning1,5 % av prisbas-

beloppet.  

 


