
 

 

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2017 

Tillsynsavgiften är den avgift som utöver ansökningsavgiften tas in från kommunens restauranger med 

serveringstillstånd. Syftet med att ta in en tillsynsavgift från restaurangerna är att de själva skall finansiera 

den tillsyn som kommunen bedriver utifrån deras tillstånd. I och med den nya alkohollagen, 2010:1622, 

har kommunens alkoholhandläggare skrivit nya riktlinjer för alkoholserveringen i kommunen. Det framgår 

även av denna lag att kommunerna skall ha en tillsynsplan där det framgår hur tillsynen skall gå till samt i 

vilken omfattning tillsyn skall bedrivas. I och med detta faller det sig naturligt att även titta över de 

tillsynsavgifter kommunen har möjlighet att ta ut från serveringsställena. 

För att tillsynsavgiften skall bli så rättvis som möjligt så baseras avgiften för stadigvarande 

serveringstillstånd på inköpsvolymer av de fyra olika dryckesslagen i alkohollagen. Alla serveringsställen är 

enligt lag skyldiga att redovisa sin försäljning i en så kallad restaurangrapport, där även inköpsvolymen 

rapporteras. Detta innebär att det blir enkelt att räkna ut tillsynsavgiften. Konstruktionen får till följd att ju 

mer volym som köps in under året desto högre blir avgiften nästkommande år. Serveringsställen med stort 

inköp får en högre tillsynsavgift medan de som har ett mindre inköp eller färre dryckesslag får en lägre 

avgift. För att inte de serveringsställen som har en väldigt lite n inköpsvolym skall drabbas så finns det ett 

tak på att tillsynsavgiften inte får överstiga 5% av serveringsställets alkoholomsättning. 

  



 

 

 

Tillsynsavgifter per år för stadigvarande serveringstillstånd 

Sprit i liter inköp  2017 % av pbb 

0-200  1 344  3 

201-500  2 688  6 

501-1000  3 584  8 

1001-1500  4 480  10 

1501-2000  5 600  12,5 

2001-2500  6 720  15 

2501-3000  7 616 17 

3001-3500  8 512  19 

3501-4000  9 856  22 

4001-  10 752  24 

Vin i Liter  2017 % av pbb 

0-500  2 240  5 

501-1000  2 688  6 

1001-2000  3 136  7 

2001-3000  3 584  8 

3001-4000 4 032  9 

4001-5000 4 480  10 

5001-6000  4 928  11 

6001-7000  5 600  12,5 

7001-8000  6 048  13,5 

8001-9000  6 720  15 

9001-  7 168  16 

Öl och annan jäst alkoholdryck i liter 2017 % av pbb 

0-1000  2 240  5 

1001-2000  2 688  6 

2001-4000  3 584  8 

4001-6000  4 480  10 

6001-8000  5 600  12,5 

8001-1000  6 720  15 

10001-15000  7 616  17 

15001-20000  8 512  19 

20001-30000  9 856  22 

30001-40000  10 752  24 

40001-  11 648  26 


