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Avgifter vid prövning och tillsyn av serveringstillstånd 
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd och för den 
löpande tillsynen av tillståndshavarna. Detta regleras i alkohollagen 8 kap.10 §. Avgifterna nedan 
gäller från och med 2021-01-01.  

Ansökningsavgifter 

Nyansökan 

Avgiftsslag Avgift 

Stadigvarande tillstånd till allmänheten/slutna sällskap.  10 000 kr  

Tillfälliga tillstånd till allmänheten. * 
- 1-2 dagar  
- mer än 2 dagar  

 
4 600 kr  
6 100 kr  

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. (Per serveringstillfälle.) * 1 600 kr  

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, vid ansökan som avser fler än fyra 
serveringstillfällen under en 12-månadersperiod. (För varje 12-
månadersperiod beviljas max 12 serveringstillfällen.) *  

7 100 kr  

Tillfällig servering vid provsmakning/catering till allmänheten 3 000 kr 

Tillfällig servering vid provsmakning/catering till slutet sällskap 1 000 kr 

Gemensam serveringsyta 3 000 kr 

Godkännande av lokal för catering 1 000 kr 

Pausservering för allmänheten 1 000 kr 

* Tillsynsavgiften inkluderas i ansökningsavgift vid tillfälliga tillstånd. 

Ansökan om förändring av gällande serveringstillstånd 
Avgiftsslag  Avgift 

Utökad alkoholdryck  4 000 kr 

Om/tillbyggnad eller ändrade serveringslokaler  2 600 kr  

Nya delägare/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform 4 000 kr 

Nya delägare/bolagsmän mer än 50 %/ändrad företagsform 6 000 kr 

Uteservering  2 600 kr 

Utökning av tillstånd till att även omfatta tillstånd till servering till slutna 
sällskap vid cateringverksamhet  

2 600 kr 

Serveringstider 2 600 kr 

Mindre ändringar, t.ex. namnbyte 1 000 kr 
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Kunskapsprov 

Avgiftsslag  Avgift 

Kunskapsprov per provtillfälle  1 200 kr 

Tillsynsavgifter 

Fast tillsynsavgift vid stadigvarande tillstånd 

Avgiftsslag  Avgift per år  

Fast tillsynsavgift/år  1 000 kr  

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande tillstånd baserad på årsomsättning av 
alkoholdrycker 

Årsomsättning  Avgift per år  

0 -100 000 kr  2 000 kr  

100 001 - 250 000 kr  3 000 kr  

250 001 - 500 000 kr  4 000 kr  

500 001 - 1 000 000 kr  6 000 kr  

1 000 001 - 2 000 000 kr  7 500 kr  

2 000 001 - 4 000 000 kr  9 500 kr  

4 000 001 -  11 000 kr 
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