
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa för alkohollagen 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-23 § 138 

Uppräknad enligt index 2018-09-27 

Uppräknad enligt index 2019-12-10 

Uppräknad enligt index 2020-12-16 

Uppräknad enligt index 2021-12-16 

Uppräknad enligt index 2022-12-06 

 



 

 
 2 (5) 
Datum Diarienummer 

2022-12-06 SN 207/2022-041 
 

 

Innehåll 

1 Taxa för alkohollagen ...................................................................................... 3 

 



 

 
 3 (5) 
Datum Diarienummer 

2022-12-06 SN 207/2022-041 
 

 

1 Taxa för alkohollagen 

Enligt 8 kap 10 § andra stycket Alkohollagen (2010:1622) får 

kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om 

serveringstillstånd samt en avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som 

har serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige.  

• Taxan indexuppräknas årligen enligt förutsättningarna i 
strategisk och ekonomisk plan 

• Taxan avrundas för att underlätta debitering 

• Avgiften gällande Anmälan om egen kryddning (julsnaps) 
(tillfälligt) samt Anmälan om provsmakning (innehavare av 
tillstånd – tillfälligt) (per tillfälle sedan en första anmälan gjorts), 
undantas från den årliga indexuppräkningen. 

 

2023 

Avgift för tillståndsprövning 

Nyansökan till allmänheten och slutet sällskap 13 197 :- 

Nyansökan tillfälligt till allmänheten (festival)                       

Inklusive tillsyn 

9 005:- 

Återkommande tillfälligt till allmänheten (festival)                

Inklusive tillsyn 

7 761:- 

Utvidgad/utökad ansökan till allmänheten och slutet 

sällskap 

4 983:- 

Enstaka ansökan till allmänheten                                                5 280:- 

Enstaka ansökan till allmänheten – avgränsad 

målgrupp       

3 449:- 

Ansökan tillfälligt till slutna sällskap                                             1 306:- 

Tillägg – Flera enstaka tillfällen vid samma ansökan 623:- 
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Tillsynsavgifter  

Tillståndshavare med permanent tillstånd för 

allmänhet och slutet sällskap 

 

Fast årskostnad 2 952:- 

Rörlig kostnad                                            0,40 % av 

alkohol- 

försäljningen 

 

Maximal rörlig kostnad per år 10 000 kronor. 

Tillsynsavgiften är relaterad till årsomsättningen för alkoholdrycker 

och debiteras tillståndshavaren en gång per år efter inlämnad 

årsrapport. 

För tillfälliga tillstånd är tillsynsavgiften inkluderad i avgiften för 

tillstånd. Avgift kan reduceras vid särskilda skäl, exempelvis då 

arbetsinsatsen inte står i rimlig relation till avgiften. 

Påminnelseavgift för sent inlämnad restaurangrapport 2023 

  578:- 

 

 Lagrum 2023 

Anmälan om egen kryddning (julsnaps) 

(tillfälligt) 

8:3 0:- 

Ansökan om cateringtillstånd 8:4 13 197 :- 

Anmälan om catering  

(per tillfälle) 

8:4 918:- 

Anmälan om roomservice/minibar 8:5 918:- 

Ansökan om tillstånd provsmakning på mässor 

o dyl. 

8:6 4 983:- 

Anmälan om provsmakning 

(innehavare av tillstånd) 

8:6 4 983:- 
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 Lagrum 2023 

Anmälan om provsmakning 

(innehavare av tillstånd – tillfälligt) 

(per tillfälle sedan en första anmälan gjorts) 

8:6 0:- 

Ansökan om tillstånd för provsmakning på 

gårdar (stadigvarande) 

8:7 4 983:- 

Ansökan om tillstånd för provsmakning på 

gårdar (tillfälligt) 

8:7 1 198:- 

Anmälan om provsmakning, tillståndshavare – 

producent 

8:7 4 983:- 

Förnyad vandelsprövning vid ägarbyte 8:12 4 983:- 

Examinationsavgift  

(max 3 testtillfällen) Debiteras efter antalet 

frågor som krävs för ansökan. Avgift utgår vid 

varje tillfälle. 

28 frågor 

44 frågor 

60 frågor 

8:12  

  

  

 800:- 

 800:- 

 800:- 

Ansökan om tillstånd för pausservering 8:15 4 983:- 

 

 

Taxan gäller från och med 2023-01-01. 


