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Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd 
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 
receptfria läkemedel 

1 Ansöknings- och tillsynsavgifter  
Kommunen har rätt att fastställa och ta ut avgifter för att täcka de kostnader som 
uppkommer med anledning av ansökan om serverings-, tillstånds- och 
provsmakningstillstånd samt tillsyn. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige 
och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen enligt Kommunallagen 
(1991:900). 

En ansökan prövas inte förrän ansökningsavgiften har betalats. Vid avslag 
återbetalas inte ansökningsavgiften.  

1.1 Stadigvarande serveringstillstånd, ansökningsavgift 
Ansökan om nytt tillstånd för allmänheten/slutna sällskap 12 000:- 

Ansökan Nytt Stadigvarande Tillstånd Catering (slutet sällskap) 12 000:- 

Ansökan om gemensamt serveringstillstånd för tillståndshavare   6 000:- 

Ändrad företagsform (samma bolagsmän)   1 000:- 

Ändrade ägarförhållanden eller styrelseförhållanden    4 000:- 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för slutna sällskap, 1-5 tillfällen, 
för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd      500:- 

Ansökan om ändring i befintliga tillstånd (serveringsyta, tid, catering 
för slutna sällskap, provsmakning, kryddning om snaps,  
rumsservering/minibar etc)    1 000:- 
Ansökan om tobakstillstånd för befintliga försäljningsställen   1 000:- 

Ansökan om nytt tillstånd för tobaksförsäljning för övriga 3 000:- 
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1.1.2 För tillståndshavare av stadigvarande tillstånd  
Anmälan om recept för kryddning av egen snaps (kryddning  

om snaps finns med på tillståndet)        500:-    

Anmälan om rumservering/minibar för tillståndshavare         0:- 

Anmälan om provsmakning för tillståndshavare med provsmakning  
på tillståndet)            0:- 
     

Anmälan om lokal för catering (då brandskyddsdokumentation 
ej bifogas)          500:- 

Ansvarsfull alkoholservering per deltagare       500:- 

Kunskapsprov inkl två omtentor     1 200:- 

 

1.1.3 För tillverkare och partihandlare 
Ansökansavgift om tillfällig provsmakning till allmänheten för tillverkare 

och partihandlare, 1-5 dagar     3 500:- 

Ansökan för provsmakning till allmänheten för tillverkare 

och partihandlare över 5 dagar     4 500:- 

 

1.1.4 Tillsynsavgifter för restauranger 
Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och 
likställighetsprincipen.  

Förseningsavgift för ej inlämnad restaurangrapport debiteras från första 
förseningsdag med ett engångsbelopp om 1 000 kronor. Första påminnelse skickas 
ut två veckor efter sista inlämningsdag. Information om att rapporten ska redovisas 
inom två veckor från påminnelsedagen och en förseningsavgift på 4 000 kronor kan 
komma att debiteras. 

Avgifterna består dels av en fast del samt en rörlig del som baseras på 
restaurangrapporter om restaurangens alkoholomsättning närmast föregående 
kalenderår.  Hela årsavgiften debiteras till den som har tillståndet och ska betalas 
under verksamhetsårets första halvår.  

Restaurangrapporterna lämnas till Folkhälsomyndigheten en gång per år. Avgiften 
täcker även kostnader för tolk och andra kostnader som kan uppstå i samband med 
kunskapsprovet. 

Vid ägarbyte ska tillsynsavgiften grundas på föregående års omsättning av 
alkoholdrycker, om inte det finns kända omständigheter att avgiften ska grundas på 
en annan omsättningsnivå.  

För nya serveringstillstånd ska tillsynsavgiften under det första kalenderåret 
bestämmas till den minsta omsättningen av alkoholdrycker per år.  



 

  3 (3)  

 
 

 

 

Fast avgift kr/år   1 300:- 

Rörlig avgift /år 

Omsättning under 50 000  1 700:- 

Omsättning 51 000 - 100 000 2 700:- 

Omsättning 101 000 - 250 000 3 700:- 

Omsättning 251 000 - 500 000 4 400:- 

Omsättning 501 000 – 750 000 5 200:- 

Omsättning 751 000 - 1000 000 8 100:- 

Omsättning 1001 000 - 2000 000 10 100:- 

Omsättning 2001 000 -3 000 000 12 100:- 

1.2 Tillfälliga serveringstillstånd, ansöknings- och tillsynsavgift  
Tillfälligt tillstånd för allmänheten, ideell förening, ett tillfälle   1 800:- 

Tillfälligt tillstånd för allmänheten, 1-5 tillfällen på en ansökan   6 000:-   

Tillfälligt tillstånd för allmänheten över fem tillfällen på en ansökan  10 000:-  

Tillfälliga tillstånd för slutet sällskap      1 000:- 

 

Kunskapsprov (inklusive två omtentor)    1 200:- 

Ansvarsfull alkoholservering, utbildning, per deltagare     500:- 

 

1.3 Tillsynsavgift för folköl, tobak och receptfria läkemedel  
Försäljning av folköl       600:- 

Försäljning av tobak        800:- 

Försäljning av receptfria läkemedel    1 550:- 

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel  2 500:- 

  

Kontakt  
Ansvarig nämnd Socialnämnden 
Krokoms kommun 
835 80 Krokom 
Telefon: 0640-161 00 
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