
 

 

Ansökningsavgift och tillsynsavgift för 
alkoholservering och försäljning av folköl  
 
Samtliga avgifter faktureras. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2022.  
 
 
Beskrivning Avgift 
Tillsynsavgift serveringstillstånd 
 

Årlig avgift, kr 

Tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten 
Årsomsättning alkoholförsäljning, kr                                                  

 
 
 

1 – 100 000 kr - 
100 001 – 500 000 kr 3 000 
500 005 – 2 000 000 kr 7 500 
2 000 001 – 5 000 000 kr 15 000 
>5 000 001 eller ej redovisat årsomsättning senast 1 april 
innevarande år. 

17 500 

Fast grundavgift för dem som har serveringstillstånd. 2 500 för den som 
har serverings-
tillstånd för 
pausservering  
5 000 för övriga 
serveringstillstånd 

Handläggning som föranleds av försenad restaurangrapport. 1 500 per 
påminnelse 

Tillsyn, folkölsförsäljning                                                            
Tillsyn av försäljning av folköl. 2 500 
Prövning                                                                            Fast engångsavgift 

Prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
(nytt tillstånd och ägarskifte). Avgift för kunskapsprov ingår. 

20 000 

Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande 
inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att 
a) samtliga ägare byts, 
b) hela styrelsen byts, eller 
c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag 
byts. 

15 000 

Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande 
inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande 
a) byte av ägare, 
b) byte av ledamot, eller 
c) byte av bolagsmän i handelsbolag och 
kommanditbolag. 

5 000 



Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande 
serveringstillstånd avseende serveringstid, utökad 
serveringsyta eller gemensam serveringsyta. 

5 000 

Prövning av ansökan om en tillfällig förändring i 
serveringstillstånd avseende serveringstid eller 
serveringsyta. 

1 500 

Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för 
servering till allmänheten. Kunskapsprov ingår. 

4 000 (1 – 3 dagar) 
8 000 (4 – 7 dagar) 

Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för 
servering till slutna sällskap vid enstaka tillfälle. 
Kunskapsprov ingår. 

2 500 per tillfälle 

 
Prövning av lokal där servering ska äga rum vid 
cateringverksamhet (första anmälan av lokalen). 

 
1 000 

Prövning av ansökan om tillstånd för provsmakning för den 
som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras 
på den egna gården. 

5 000 

Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning. 

1 500  

Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande 
serveringstillstånd avseende utökat dryckessortiment. 

1 500 

Kunskapsprov   Fast engångsavgift 

Kunskapsprov (utöver det som ingår i en ansökan om 
tillstånd). 

1 250 

 


