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Avgifter för ansökan om serveringstillstånd samt 
tillsyn enligt Alkohollagen 
Enligt beslut i nämnden för individ- och familjeomsorg 2015-04-20 (§ 39) 
gäller följande ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd i 
Alvesta kommun.  

 

Ansökningsavgifter 
Stadigvarande tillstånd till allmänheten/ slutna sällskap 6.000 kr 

Ändring av serveringstillstånd avseende serveringslokal, 
alkoholdryck, serveringstid och eller ägarförhållanden/ styrelse 
mer än 25 % 

3.000 kr 

Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd avseende 
uteservering 

1.500 kr 

Tillfällig utökning av serveringstid 400 kr 

  

Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten – ideell förening 900 kr / dag* 

Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten – 1 dag (företag) 2.000 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten – 2 dagar i följd på 
samma plats (företag) 

3.500 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten – 3 dagar eller fler i 
följd på samma plats (företag) 

4.500 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, enstaka tidsperiod 5.000 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 300 kr 

 * inklusive tillsynsavgift 

Tillfälligt serveringstillstånd till partihandlare avseende 
provsmakning (mässtillstånd) 

4.000 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning till 
allmänheten vid tillverkningsstället (gårdstillstånd) 

5.000 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning till allmänheten 
vid tillverkningsstället (gårdstillstånd) 

400 kr 

Pausservering, enstaka gång 600 kr 

Pausservering, enstaka tidsperiod 5.000 kr 

Pausservering, stadigvarande 6.000 kr 
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2(2) 

Stadigvarande serveringstillstånd i samband med 
cateringverksamhet för slutna sällskap (cateringtillstånd) 

6.000 kr 

Godkännande av lokal för den som har stadigvarande 
serveringstillstånd att bedriva cateringverksamhet. Avgift för 
första gången lokalen används. 

300 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, gemensam 
serveringsyta 

1.500 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, gemensam 
serveringsyta 

1.000 kr 

Kunskapsprovet, per person och provtillfälle 400 kr 
 
 
 
Tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd 
 
Avgiftsklass 

 
Årsomsättning 

 
Avgift per år 

1 0 – 50 000 1000 kr 
2 50 001 – 100 000 2000 kr 
3 100 001 – 250 000 3000 kr 
4 250 001 – 500 000 4500 kr 
5 500 001 – 1 000 000 6000 kr 
6 1 000 000 - 0.8 % av omsättningen 
 
 
 
Tillsynsavgift för tillfälligt serveringstillstånd 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 900 kr* 
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 450 kr* 

  * Faktureras efter genomförd tillsyn 
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