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Alkoholservering (serveringstillstånd) 

Avgifter för ansöknings- och anmälningsärenden Avgift 
(kronor) 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning 
till allmänheten/slutet sällskap. 

13 278 

Anmälan om bestående förändring i stadigvarande serveringstillstånd (utökning 
av sortiment, tider, ytor, mm). 

5 541 

Anmälan om tillfällig förändring i stadigvarande serveringstillstånd (utökning av 
sortiment, tider, ytor, mm). 

1 359 

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för servering, catering eller 
provsmakning efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov. (Avgift för 
kunskapsprov tillkommer). 

1 673 

Avgift för kunskapsprov, per person och tillfälle. 1 673 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten. 7 214 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig 
omfattning. 

1 987 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap. 1 359 
Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap. 523 

Tillsynsavgifter Avgift 
(kronor) 

Fast årlig tillsynsavgift för serveringsställe med stadigvarande tillstånd för 
servering av alkohol till slutet sällskap eller allmänheten. 

3 450 

Rörlig årlig tillsynsavgift för serveringsställe med stadigvarande tillstånd för 
servering av alkohol till slutet sällskap eller allmänheten. Den rörliga avgiften 
är 1,25% av omsättningen på försäljning av alkoholdrycker exklusive moms. 
Dock minst 3 500 kr och högst 35 000 kr. 

3 500 -    
35 000 

Tillsynsavgift vid uppföljning av avvikelser 1 254 / h 
Förseningsavgift restaurangrapport 5 541   

Försäljning av tobak och liknande produkter, folköl samt vissa receptfria 
läkemedel 
Avgifter för ansöknings- och anmälningsärenden Avgift 

(kronor) 
Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 8 992 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksprodukter 8 992 
Anmälan om förändring i tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 1 254 
Anmälan om försäljning av något av följande: folköl, 
e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

1 254 

Tillsynsavgifter * Avgift 
(kronor) 

Årlig tillsynsavgift för verksamheter med tobakstillstånd 3 345 
Årlig tillsynsavgift för verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning 
av folköl 

3 345 

Årlig tillsynsavgift för verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning 
av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

3 345 

Årlig tillsynsavgift för verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

3 345 

Årlig tillsynsavgift för verksamheter med en kombination av 2 eller 3 av 
ovanstående 

4 391 

Årlig tillsynsavgift för verksamheter med samtliga ovanstående 5 541 
Tillsynsavgift vid uppföljning av avvikelser 1 254 / h 
 
*Halv avgift gäller första året om anmälan inkommit efter 1 oktober  


