Ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Nyansökan/ägarskifte

5 000 kr

Utvidgade tillstånd

3 000 kr

Utökade serveringstider

1 500 kr

Cateringverksamhet

5 000 kr

Gemensamt serveringsutrymme

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten:
Sökanden som inte har permanent tillstånd i kommunen
Tillsynsavgift på 500 kr ingår (återbetalas vid avslag)

3 500 kr

Sökanden som har permanent tillstånd i kommunen
Tillsynsavgift på 500 kr ingår (återbetalas vid avslag)

2 000 kr

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap:
Grundavgift

500 kr

Tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar
Max 1 100 kr totalt

200 kr

Övrigt:
Kunskapsprov

1 000 kr

Provsmakning vid tillverkningsstället

5 000 kr

Provsmakning vid arrangemang
Sökande som har permanent tillstånd

2 000 kr
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Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Fast tillsynsavgift

1000 kr/år

Årlig avgift baserad
på omsättningen av alkoholdrycker, kr

Avgift

0-250 000

1 250 kr

250 001-500 000

2 400 kr

500 001-1 000 000

3 500 kr

1 000 001-2 000 000

5 000 kr

2 000 001-4 000 000

6 500 kr

4 000 001-6 000 000

8 000 kr

>6 000 001

10 000 kr

I tillsynsavgiften ingår i första hand den yttre tillsyn som görs av tillståndsenhetens
alkoholhandläggare. Utöver detta tillkommer en mängd andra arbetsuppgifter som ingår i tillsynen,
detta kan även vara inre tillsyn eller förebyggande tillsyn.
Detta omfattar bland annat; service till den som är tillståndshavare, rådgivning, internutbildning,
bevakning av rättsläget, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration, arkivering och
diarieföring, samverkan och nätverkande med myndigheter samt andra kommuner och instanser,
inre tillsyn som fortlöpande innebär myndighetskontakter med Polismyndigheten,
Räddningstjänsten, Skatteverket, Kronofogden, Miljökontoret, Tullverket, Konsumentverket m.fl.,
inre tillsyn som bevakar ekonomiska förhållanden, inre tillsyn av marknadsföring i t.ex. sociala
medier.
Dessutom finansierar tillsynsavgiften kostnaderna för löner, lokaler och kostnader knutna till
verksamheten såsom t.ex. datorer och kontorsmaterial. Tillsynsavgiften är avsedd att täcka
alkoholhandläggarnas löner, administrationen och övriga kringkostnader.
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