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Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Nedanstående avgifter för serveringstillstånd och
tillsynsavgifter gäller från och med den 1 januari 2018.
Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2017-11-27.
Ändring av nedan angivna avgifter sker i enlighet med
indexklausul. Konsumentprisindex för september 2017
används som basår (323,62). Avgiftsjustering sker den 1
januari varje år efter det att septemberindex föranlett
omräkning. Första avgiftsregleringen sker den 1 januari
2019. Omräkning av procenttal görs med en decimal.
Avgiftsbeloppet avrundas till närmaste heltal i kronor.
Servering till allmänheten
Stadigvarande tillstånd

Nyansökan

7000 kr

Nyansökan inklusive catering

9100 kr

Provsmakningstillstånd, tillverkare

4900 kr

Provsmakningstillstånd, partihandel

4900 kr

Ombildning av verksamhet

3000 kr

Ändring av ägare till 50% eller mer

5600 kr

Ändring av ägare till mindre än 50%

3800 kr

Utvidgat tillstånd

2800 kr

Gemensam serveringsyta

3000 kr

Tillfälligt tillstånd

Nyansökan

3700 kr

Tillfällig ansökan för de som har redan har ett
stadigvarande tillstånd i kommunen

2500 kr

Provsmakningstillstånd, tillverkare

2600 kr

Provsmakningstillstånd, partihandel

2600 kr

Gemensam serveringsyta

3000 kr

Servering till slutet sällskap
Stadigvarande tillstånd

Nyansökan

7000 kr

Nyansökan inklusive catering

7000 kr

Catering

7000 kr

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

600 kr

Avgift för tillsyn av alkoholservering
Varje serveringsställe betalar en fast avgift per år (undantag görs för
vårdboenden). Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar serveringsstället
varje år en rörlig avgift som baseras på årsomsättningen på
alkoholförsäljningen.
Fast tillsynsavgift

700 kr

Baserad på årsomsättning

0 – 56 000 kr

0 kr

56 001 – 113 000 kr

1100 kr

113 001 – 282 000 kr

2300 kr

282 001 – 565 000 kr

3400 kr

565 001 kr -

4500 kr

Servering eller detaljhandel med folköl

Avgift för tillsyn (fast avgift/år)

1000 kr

Övrigt
Kunskapsprov

800 kr

Påminnelseavgift ej inkommen
restaurangrapport
-

Första påminnelsen

-

100 kr

-

Andra påminnelsen

-

300 kr

Inlämning av restaurangrapport i pappersform

300 kr

