
 
Avgifter för serveringstillstånd, timavgift 1 026 kr 
 
 

Typ av tillstånd Tidsåtgång Avgift 

Stadigvarande serveringstillstånd 9,5 timmar 9 747 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
(upp till tre dagar) 4,5 timmar 4 617 kr 

Ny bolagsform samma personer 4,5 timmar 4 617 kr 

Utvidgade tillstånd 3,0 timmar 3 078 kr 

Tillfälligt utvidgade tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 2,0 timmar 2 052 kr 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av 
nya ägare i HB och AB 3,5 timmar 3 591 kr 

Stadigvarande servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 3,0 timmar 3 078 kr 

Tillfällig servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 1,0 timma 1 026 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre 
dagar) 5,0 timmar 5 130 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 2,0 timmar 2 052 kr 

Avgift för kunskapsprov 
 

1 026 kr/tillfälle 

 
 



Tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
 
Grundavgift 
 
Alkoholomsättning upp till 500 000 per år ger 2 timmar   2 052 kr 
Alkoholomsättning mellan 500 000 och 3 000 000 per år ger 3 timmar  3 078 kr 
Alkoholomsättning över 3 000 000 per år ger 4 timmar    4 104 kr 
 
 
Rörlig avgift 
 

Alkoholomsättning/omsättning 
mat och dryck Tidsåtgång Avgift 

0-5 % 2 timmar 2 052 kr 

6-10 % 3,5 timmar 3 591 kr 

11-25 %    5 timmar 5 130 kr 

26-50 % 6,5 timmar 6 669 kr 

51-70 % 8 timmar 8 208 kr 

71-100 % 9,5 timmar 9 747 kr 
 
De som har en alkoholomsättning under 200 000 kronor hamnar i den lägsta kategorin, 
motsvarande 0-5 procent, oavsett procentuell alkoholomsättning. 
 
För tillsynsavgift för nytt serveringstillstånd, som startar första halvåret, debiteras en total 
tillsynsavgift motsvarande 2 timmar. Serveringstillstånd som startar under andra halvåret 
debiteras en total tillsynsavgift motsvarande 1 timma.  
 
Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd debiteras 1 026 kronor per påbörjad timma. 
 
Vid extra kontroll debiteras 1 026 kronor per påbörjad timma. 
 
Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin, starköl, jästa alkoholdrycker och 
andra alkoholdrycksliknande preparat. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid 
skickar tillståndsmyndigheten en påminnelse. 
 
Påminnelse 1 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid. 
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid  
samt debitering i högsta avgiftsklassen (grundavgift och rörlig avgift). 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning. 
 
Kommunens bankgiro är: 5689-3332 
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