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Prövningsavgifter för serveringstillstånd, 
kunskapsprov och tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror 
 

Enligt reglemente för socialnämnden ska socialnämnden fullgöra uppgifter 

enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, samt lag om 

försäljning av vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden ska pröva de 

ansökningar om tillstånd som inkommer och utöva tillsyn över dessa 

verksamheter. Kommunen får ta ut prövningsavgift och tillsynsavgift för att 

täcka kostnader för verksamheten.  

För att följa prisutvecklingen fastställs avgifterna efter prisbasbeloppet. 

Avgifterna gäller, efter årlig omräkning och fastställande av socialnämnden, 

1 mars innevarande år till 28(29) efterkommande. Förändring utöver 

prisbasbeloppsförändring fastställs av kommunfullmäktige. 
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Prövningsavgift för serveringstillstånd, kunskapsprov och 
tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

 

Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas 

 

Typ av tillstånd Avgift i % av prisbasbelopp 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 

till slutna sällskap 

20 % 

Utvidgade tillstånd (ex. lokalutvidgning och utökat 

dryckessortiment) 
9 % 

Utökade serveringstider 6 % 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, inkl. 

tillsynsbesök 

4 % 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2 % 

Stadigvarande tillstånd för provsmakning av 

alkoholdrycker 

9 % 

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker 2 % per dag 

Cateringföretag – stadigvarande serveringstillstånd till 

slutna sällskap 

20 % 

Ansökan om stadigvarande gemensamt 

serveringsutrymme 

9 % 

Ansökan om tillfälligt gemensamt serveringsutrymme 2 % per dag 

Anmälan om ägarförändring på mer än 25 % 4 % 

Anmälan för lokal av cateringverksamhet 0,5 % 

Kunskapsprov 3 % per tillfälle 

Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror 15 % 

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror 8 % 
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Tillsynsavgift för serveringstillstånd 

 

Avgiften tas ut årligen och består av en grundavgift och en rörlig avgift som 

baseras på föregående års omsättnings av alkoholdrycker, enligt 

restaurangrapport. Avgiften för nytt serveringsställe baseras första året på 

budgeterad omsättning enligt ansökan.  

 

Årsomsättning av 

alkoholdrycker 

Grundavgift i % av 

prisbasbelopp 

Rörlig avgift i % av 

prisbasbelopp 

0 – 25 000 kr 2,5 % 0,0 % 

25 000 – 150 000 kr 2,5 % 2,5 % 

150 001 – 225 000 kr 2,5 % 5, % 

225 001 – 300 000 kr 2,5 % 7, % 

300 001 – 500 000 kr 2,5 % 10, % 

500 001 – 750 000 kr 2,5 % 12,5 % 

750 001 – 1 000 000 kr 2,5 % 15, % 

1 000 001 – 2 000 000 kr 2,5 % 20, % 

2 000 001 – 3 000 000 kr 2,5 % 25,  % 

3 000 0001 – 4 000 000 kr 2,5 % 30, % 

Över 4  000 000 2,5 % 35,  % 
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Tillsynsavgift för övrig försäljning 

Avgiften tas ut årligen.  

 

Typ av försäljning Avgift i % av prisbasbelopp 

Försäljning av folköl 2,5 % 

Försäljning av tobaksvaror 5 % 

Försäljning av vissa receptfria läkemedel 2 % 

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

Vid samtidig försäljning av tobak 

2 % 

 

0 % 

 

Prövningsavgift för försäljning av tobaksvaror 

Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas. 

 

Typ av tillstånd Avgift i % av prisbasbeloppet 

Stadigvarande tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror 

15 % 

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror 8 % 

Anmälan om ägarförändring eller namnbyte 4 % 

 


