
 
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 

Gäller från: 2019-07-01 

Antagen: KF 2019-06-19 § 223 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

TAXA FÖR HANDLÄGGNING 

AV ANSÖKNINGAR OM 

SERVERINGSTILLSTÅND MM 

Taxa för handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd samt tillsyn av serveringsställen enligt 
alkohollagen 

Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10§ får kommunen ta ut en avgift för prövning av 

serveringstillstånd samt en avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd. 

 

1. Stadigvarande serveringstillstånd  

Genomförande av kunskapsprov kring alkohollagen ingår i avgifterna för sökande. 

 

Kategori:      Taxa 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd – allmänheten  10 000:- 

- Anmälan kryddning av snaps ingår 

- Anmälan provsmakning ingår – egna drycker i egen lokal 

- Godkännande av lokal för catering ingår 

- Anmälan om servering av folköl ingår 

- Anmälan om minibar/rumsservering ingår (endast om det på hotellet i fråga finns 

restaurangverksamhet med serveringstillstånd i lokalerna 

Tilläggsavgift catering 2 000:- 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd – slutet sällskap             10 000:- 

- Anmälan kryddning av snaps ingår 

- Anmälan provsmakning ingår 

- Godkännande av lokal för catering ingår 

- Anmälan om servering av folköl ingår 

 

Tilläggsavgift catering 2 000:-   

 

Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap          10 000:- 

- Anmälan om cateringlokal vid varje tillfälle ingår  

 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering              5 000:- 

- Gäller i foajéer till teatrar eller konsertlokal och omfattar ej spritdrycker 
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Ansökan om särskilt tillstånd för provsmakning av egentillverkade                                

alkoholdrycker vid tillverkningsstället – stadigvarande              5 000:- 

- Gäller provsmakning där alkoholdryckerna tillverkats av råvaror                                                      

som producerats på den egna gården 

 

Ansökan om att använda ett gemensamt serveringsutrymme              3 000:- 

- Förutsättning är att sökande ska ha ett eget serveringstillstånd  

- Food courts eller liknande  

 

2. Tillfälliga serveringstillstånd 

Genomförande av kunskapsprov kring alkohollagen ingår i avgifterna för sökande. 

Kategori:      Taxa 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – allmänheten  4 000:- 

- Gäller vid ett eller enstaka tillfällen per år   

 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – slutet sällskap  1 200:- 

- Gäller vid ett eller enstaka tillfällen per år 

 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för pausservering   1 000:- 

- Gäller i foajéer till teatrar eller konsertlokal och omfattar ej spritdrycker 

- Gäller vid ett eller enstaka tillfällen 

 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning – allmänheten 1 500:- 

- Gäller för partihandlare vid vinmässor eller liknande arrangemang 

 

Ansökan om särskilt tillstånd för provsmakning av egentillverkade                               

alkoholdrycker vid tillverkningsstället – enstaka tidsperiod  2 500:- 

- Gäller provsmakning där alkoholdryckerna tillverkats av råvaror                                                      

som producerats på den egna gården 

 

Ansökan om att använda ett gemensamt serveringsutrymme  2 000:- 

- Förutsättning är att sökande ska ha ett eget serveringstillstånd  

- Festivaler eller liknande 
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3. Anmälan om ändring av serveringstillstånd 

Vid ändring av serveringstillstånd kan det handla om betydande förändring av ägarförhållandena 

eller förändringar till dess omfattning av betydelse för kommunens tillsyn. 

Betydande förändringar handlar om ändring av serveringsytan/serveringsytor, vilken dryck som 

ska serveras eller vilken serveringstid som gäller. Anmälan om ändring av serveringstillståndet 

kan också vara av mindre betydelse för kommunens tillsyn. 

Kategori:      Taxa 

Anmälan om ändring av serveringstillstånd                                  2 000:- 

 

4. Kunskapsprovet 

Taxa  

Avgift tas ut för den som vill genomföra kunskapsprovet men  

som inte är sökande                  500:- 

 

5. Fasta tillsynsavgifter 

Taxa                       

- Tillsyn folköl         1 000:- 

- Stadigvarande tillstånd alkohol - omsättning 0 – 5 000 kr      500:- 

(Anm. För företag med väldigt låg omsättning tas denna avgift ut).  

- Stadigvarande tillstånd alkohol - omsättning > 5 000 kr                  1 200:- 

 

6. Rörliga tillsynsavgifter 

Helårsomsättning i kr alkoholdrycker:     Taxa 

   

0  >  50 000                             800:-                               

50 001 > 100 000       1500:-    

100 001 >  250 000             1 800:- 

250 001 >  500 000            2 500:- 

500 001 >  750 000            5 000:- 

750 001 >  1 000 000           6 000:-

1 000 001 > 2 000 000        10 000:-

2 000 001 > 3 000 000        13 000:-

3 000 001 > 4 000 000       15 000:-

4 000 001 > 5 000 000         17 000:-

5 000 001 >       23 000:- 

  


