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Taxa för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 
___________________________________________________________ 
antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, § 131     Gäller från 2014-01-01 
tillägg 2015-02-11, § 26 
 
Kommunala avgifter för arbetet med alkoholservering 
Enligt kommunallagen 8 kap. 3 b § har kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som den tillhandahåller. I alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 10 § stadgas att kommunen får ta ut 
avgift för dels prövning gällande ansökan om serveringstillstånd samt dels för tillsyn av den som har 
serveringstillstånd samt av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med 
öl.  

Avgifternas storlek regleras av kommunallagen 8 kap. 3 c §, självkostnadsprincipen, innebärande att 
kommunen inte får ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter 
som kommunen tillhandahåller. Vidare skall kommunen också beakta likställighetsprincipen d.v.s. 
att alla kommunmedlemmarna skall behandlas lika.  

 
Det föreligger ett principiellt förbud mot retroaktiva avgifter.  
 
Ansökningsavgiften för permanenta tillstånd skall täcka kommunens kostnad för prövningen och 
skall inte ses som någon tillståndsavgift. Detta innebär att ansökningsavgiften inte återbetalas vid 
avslag på ansökningen. Ansökningsavgiften för tillfälliga tillstånd kombineras dock med tillsynsav-
giften varför denna del återbetalas om ansökningen avslås.  
 
Tillståndsavgifter 
Stadigvarande tillstånd, inkl allmänheten, slutna 
sällskap, provsmakning, catering och gemensam 
serveringsyta 

8 000 kr 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten, inkl 
provsmakning, catering och gemensam serve-
ringsyta 
 

4 000 kr 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap´ 
 

 800 kr 

Stadigvarande utökat tillstånd, inkl. lokal, 
drycker, tider 

3 000 kr 

Tillfälligt utökat tillstånd, inkl. lokal, drycker, 
tider 

 200 kr 

Ändring av driftsform eller byte av delägare mer 
än 50 % 

4 000 kr 

Byte av delägare mindre än 50 % 2 000 kr 
Godkännande av ny lokal vid catering  800 kr 
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Godkännande av lokal vid varje cateringtillfälle 
därefter 

200 kr 

Kunskapsprov (tre försök för varje ansökan) 1 000 kr per provtillfälle 
 
 
Fast avgift: 1000 kr/år 
Rörlig avgift/ Årsomsättning alkohol, kr 
 
Restaurangens årsomsättning av alkohol i 
kronor 

Tillsynsavgift 

 -    250 000 kr 1000 kr 
250 001 – 500 000 kr 2000 kr 
500 001- 1 000 000 kr 4000 kr 
1 000 001 – 2 000 000 kr 6000 kr 
2 000 001- 4 000 000 kr 8000 kr 
4 000 001- 5 000 000 kr 10 000 kr 
5 000 000 -  12 000 kr 
 
 
Årlig tillsynsavgift vid butiksförsäljning avseende folköl  
 
Årlig tillsynsavgift vid butiksförsäljning avseende 
folköl  

1000 kr 
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