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I tabellen ser du bland annat vad det kostar att få din ansökan om serveringstillstånd prövad.   
Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.  
 
Nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd under 2023 
 
Stadigvarande servering till  
allmänheten, slutna sällskap, catering och provsmakning  13 100 kr 
 
Tillfälligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande     1 400 kr 
 
Tillfällig servering till allmänheten     3 900 kr 
(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen) 
 
Tillfällig servering till allmänheten 
(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen)     5 570 kr 
 
Tillfällig servering till slutet sällskap, 
Ett tillfälle      1 115 kr 
Max 12 tillfällen per kalenderår     2 230 kr 
 
Förändring av befintligt tillstånd     5 015 kr 
 
Enklare förändring av befintligt tillstånd     2 230kr 
 
Pausservering 
Ett tillfälle     1 115 kr 
Max 12 tillfällen per kalender år     2 230 kr 
 
Tillfälligt provsmakningstillstånd 
Ett tillfälle     3 345 kr 
Max 12 tillfällen per år  5 570 kr 
 
Tillfällig utvidgning av  
Serveringstid, yta eller sortiment     2 230 kr 
 
Anmälan om kryddning av snaps, catering            560 kr 
eller provsmakning på befintligt serveringsställe 
 
Kunskapsprov per gång           895 kr 
Gäller ej ansökan från ideell förening inom kommunen.  
 
Förseningsavgift för restaurangrapport           560 kr 
 
Gemensam serveringsyta                      3 345 kr 
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Nya avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd samt anmälda 
försäljningar av folköl. 
 
Fast tillsynsavgift    2 790 kr 
 
Omsättningsbaserad tillsynsavgift 
Redovisad årsomsättning  
av alkoholförsäljning. 
 
0 - 249 999    1 900 kr 
250 000 -  499 999    3 670 kr 
500 000 - 999 999    5 570 kr 
1 000 000 - 1 999 999      7 350 kr 
2 000 000 -  3 999 999    9 245 kr 
4 000 000 -  5 999 999  11 030 kr 
6 000 000 -  7 999 999  14 700 kr 
8 000 000 -   18 380 kr 
 
 
Försäljning av folköl     1 120 kr 
 
 
Förklaringar: 
 
Tillfälligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande  

När utredning av ansökan är klar och man avvaktar KSAU:s beslut, kan alkoholhandläggaren 
bevilja ett tillfälligt tillstånd för starköl och vin i avvaktan på det stadigvarande tillståndet. 

 
Servering till allmänheten 
(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen)  
(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen) 

Sökande som är utan befintligt tillstånd i kommunen kräver en mer omfattande utredning än om 
man redan har ett befintligt tillstånd.   

 
Servering till slutet sällskap 
Ett tillfälle / Max 12 tillfällen per kalenderår 

Om ansökan för mer än ett tillfälle görs på en och samma ansökan krävs en mindre arbetsinsats.
  

 
Förändring av befintligt tillstånd  
 Avser anmälan om ändring av mer än 50 % av delägarna i ett bolag. 
 
  
Enklare förändring av befintligt tillstånd 
 Avser anmälan om ändring av mindre än 49 % av delägarna samt stadigvarande utökning av 
 serveringstid, sortiment eller serveringsyta. 
 
Pausservering 
 Endast vid konsterarrangemang, inget krav på matservering. 
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Tillfälligt provsmakningstillstånd 
Inget krav på matservering. 

 
Tillfällig utvidgning av  
serveringstid, yta eller sortiment  
 Avser ett eller flera tillfällen under ett kalenderår på samma ansökan 
 
Kunskapsprov per gång  
 Max tre provtillfällen per ansökan. 
 För att stödja det ideella föreningslivet tas denna avgift inte ut av dem.  
 
Förseningsavgift för restaurangrapport  

Restaurangrapport ska lämnas senast den 1 mars årligen. Påminnelse skickas ut efter en vecka 
och därefter en gång per 14 dagar. Ny avgift tas ut vid varje påminnelse. 

 
Gemensam serveringsyta  
 Flera intilliggande serveringsställen kan ansökan om en gemensam serveringsyta. 
 
Fast tillsynsavgift  

Alla med stadigvarande serveringstillstånd betalar en fast avgift. Bolag som blivit beviljade 
serveringstillstånd eller avbryter sin verksamhet under ett kalenderår debiteras avgift för varje 
påbörjad månad med en tolftedel av den fasta tillsynsavgiften.  

 
Omsättningsbaserad tillsynsavgift 

Alla med stadigvarande serveringstillstånd ska årligen lämna en restaurangrapport senast den 
1 mars. Den angivna omsättningen på försåld alkohol ligger till grund för den 
omsättningsbaserade avgiften. Vid avslut av ett serveringstillstånd ska en restaurangrapport 
lämnas. Om den inte inkommer debiteras en omsättningsbasrad tillsynsavgift enligt den 
senaste lämnade rapporten för serveringsstället. 
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