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Allmänt 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövningen och 

kostnaden för den löpande tillsynen. Grunderna för avgiftsuttaget bör bestämmas av 

kommunfullmäktige och följa de allmänna krav som finns beträffande kommunala taxor. 

 

Tillsyn för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillståndsprövningen och återbetalas inte vid 

avslag. 

 

Ansökningar om serveringstillstånd kan indelas enligt nedan: 

 Nyansökningar/ägarskiften 

 Utvidgat tillstånd 

 Utökade serveringstider 

 Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 

 Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap 

 

För nyansökningar krävs ett relativt omfattande remissförfarande. Den totala 

handläggningstiden från diarieföring till meddelande av beslut för nyansökan är normalt 3 

månader. 

 

Utvidgade tillstånd samt utökad serveringstid kan gälla tillståndshavare med vin- och 

starkölsrättigheter som ansöker om att även få servera spridrycker. Det kan också gälla 

festvåningar med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten 

samt restauranger som vill utöka sin serveringsyta (lokalutvidgning). Remissförfarandet kan 

begränsas och utredningsarbetet förenklas. Handläggningstiden beräknas till 1 månad. 

 

Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten. Dessa arrangemang bör 

också komma i fråga för tillsyn. En administrativ tillsynskostnad ingår i ansökningsavgiften. 

Handläggningstiden beräknas till 2 månader. 

 

Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutna sällskap. Detta är den vanligaste 

typen av ansökningar om serveringstillstånd. Även här är en administrativ tillsynskostnad 

inbakad i ansökningsavgiften. Tillsyn sker på förekommen anledning. Handläggningstiden 

beräknas till 10 dagar. 

 

I kommunens arbete med handläggning av ansökningar ingår personalkostnader för 

utredningsarbete. Kommunen har vidare kostnader för: 

 Kontorsadministration 

 Beslutande myndighet 

 Merarbete till följd av att den sökande anför besvär över tillståndsmyndighetens beslut. 
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Ansökningsavgifter (från 2018) 

Nyansökningar/ägarskiften (permanenta tillstånd) 6 500 kronor 

Ändrad företagsform/ägarstruktur 6 000 kronor 

Utvidgat tillstånd 3 000 kronor 

Tillfälligt utvidgat tillstånd 2 000 kronor 

Utvidgad serveringstid 1 500 kronor 

Tillfällig utökning av serveringstid 1 500 kronor 

Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten 4 000 kronor 

För näringsidkare med permanent tillstånd 2 000 kronor 

Paustillstånd 1 000 kronor 

Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till slutet sällskap, per 

serveringstillfälle 

600 kronor  

  

Tillsynsavgifter (från 2018) 

  

Fast tillsynsavgift  

Tillsyn av försäljningsställen för öl klass II, tobak, nikotinläkemedel 800 kronor 

Tillsyn av försäljningsställen med endast tobak 800 kronor 

Tillsyn permanenta serveringstillstånd, fast avgift 800 kronor 

  

Rörlig tillsynsavgift (gäller permanenta serveringstillstånd)  

< 250 000 1 500 kronor 

250 000 – 500 000 2 500 kronor 

500 001 – 1 000 000 3 500 kronor 

1 000 001 – 2 000 000 4 500 kronor 

2 000 001 – 4 000 000 5 500 kronor 

> 4 000 000 6 500 kronor 

  

Den rörliga delen av avgiften grundar sig på omsättning av alkoholdrycker enligt 

restaurangrapport från föregående år. Debitering sker av hela årsavgiften, vilken ska erläggas 

under verksamhetsårets första kvartal. 

 

Vid ägarbyte skall avgiften grunda sig på föregående års omsättning av alkoholdrycker, såvida 

inte sådana omständigheter är kända att avgiften ska grundas på annan omsättning. 

 

För nya serveringstillstånd skall avgiften för tillsyn under det första kalenderåret bestämmas till 

en årsomsättning av alkoholdrycker motsvarande lägsta latituden. 


