
 

Alternativt förslag - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

 

Fast tillsynsavgift 
 

Avgift per år, kr  

Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för 
servering/provsmakning, per tillstånd.  
 
Vid omsättning under 500 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften 
regleras till motsvarande 1% av alkoholomsättningen (år 1) vid 
faktureringstillfället år 2. 
 
 

15 000 

Årlig tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd till slutet sällskap samt 
till allmänheten. 

3 000 

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök Timavgift 
 

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år 
 
Årlig tillsynsavgift 
 

3 000 kr 

Rörliga avgift baseras på föregående års omsättning av försäljning av 
alkholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat inkl. moms 
 
                                                                         Upp till 800 000 kr/år   
 
Därefter för omsättning mellan:                       
                                                                         500 001 – 1 000 000 kr/år 
                                                                       1 000 001 – 1 500 000 kr/år 
                                                                     1 500 001 – 2 000 000 kr/år 
                                                                     2 000 0001 – 3 000 000 kr/år 
                                                                     3 000 001 – 4 000 000 kr/år 
                                                                    4 000 001 – 5 000 000 kr/år 
                                                                    5 000 001 – 6 000 000 kr/år 
                                                                    6 000 001 – 8 000 000 kr/år 
                                                                    8 000 001 – 12 000 000 kr/år 
                                                                   12 000 001 –  
 

 
 
 
1 % av årsomsättning 
 
 
6 000 kr/år 
7 500 kr/år 
9 000 kr/år 
12 000 kr/år 
15 000 kr/år 
18 000 kr/år 
21 000 kr/år 
24 000 kr/år 
27 000 kr/år 
30 000 kr/år 

Tillsynsavgift vid utebliven restaurangrapport eller då delar i denna 
saknas eller inte inkommit senast 30 juni. 

Föregående års rörliga 
tillsynsavgift, jämte fast 
tillsynsavgift samt extra 
förseningsavgift 5 000 kr. 

 

 

 



 

Utebliven restaurangrapport 

Om tillsynsavgift inte kan beräknas på grund av utebliven restaurangrapport eller då delar i denna 
saknas 30 juni debiteras föregående års rörliga tillsynsavgift, fast tillsynsavgift samt extra 
förseningsavgift 5 000 kr. 

 

Om tillsynsavgiften 

Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 

- den tillsyn som inspektörer och handläggare gör ute hos verksamheten 
- inre tillsyn 
- service och information till företag 
- rådgivning 
- utbildningar (till exempel ansvarsfull alkoholservering) 

Tillsynsavgiften bekostar även handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till 
verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår 
inte i tillsynsavgiften.  

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 

Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.                                           

Halv tillsynsavgift 

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om nytt 
tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.  

Om verksamheten upphör 

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte 
av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.     

Halv avgift Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan 
inkommit före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen 
upphör före kalenderårets slut. 

 

___________________________________________________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör ansökningar eller 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alternativt förslag 

Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning  
från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 5 800 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 5 800 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden.   2 500 
Anmälan om förändrat tillstånd.   1 725 

 


	Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning  från och med 1 juli 2019:

