
 

  

ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT 
ALKOHOLLAGEN  
 

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2013-12-12 § 112 och gäller fr o m 2014-01-01. 
 
Avgifterna är kopplade till konsumentprisindex (KPI) med september månad 2013 som 
basmånad (basindex). Årlig indexjustering sker från och med 1 januari och basindex räknas 
då mot september månads KPI föregående år.  

ANSÖKNINGSAVGIFTER 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, slutna sällskap och catering 7 500  
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, slutna sällskap och catering 
(Inom tre månader från beslut vid avslag om sökande inte har klarat kunskapsprovet) 

2 500 

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 7 500 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 3 000 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 5 200/4 200      (1 
Utvidgade tillstånd (sortiment, serveringsyta, från slutna sällskap till allmänhet) 3 200 

Utökade tillstånd (serveringstid) 2 200 
Ägarförändring – majoritet i företag 3 200 
Ägarförändring – enskilda bolagsmän/ej majoritet 2 200 
Tillfällig förändring i befintligt serveringstillstånd    500 

Stadigvarande servering på gemensamt serveringsutrymme 7 500                 (2 

Tillfällig servering på gemensamt serveringsutrymme 5 200                 (2 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap    600                 (3 

Avgift för kunskapsprov                           (4 

Catering, anmälan och godkännande av lokal vid första serveringstillfälle    400 
Catering, anmälan av lokal som redan godkänts    100 

 

 

1. Lägre avgift för innehavare av stadigvarande serveringstillstånd i Filipstads 
kommun. 

2. Sökande delar på avgiften 
3. Avgiften gäller per tillställning som anordnas. Max 12 ggr per år. 
4. Prov 1 ingår i avgift. Prov 2 och 3 debiteras 1 000 kr per prov. 

 

 

 

 

 



 

 
TILLSYNSAVGIFTER  
 

Avgift faktureras årligen för föregående år. I årsomsättning nedan ingår enbart företagets 
försäljning (inklusive moms) av alkoholdrycker enligt ingiven restaurangrapport.  
 
Fast tillsynsavgift är lika för alla innehavare av stadigvarande serveringstillstånd: 750 kr per 
år. 
 
Rörlig tillsynsavgift 
Avgiftsklass Årsomsättning, kr  Rörlig avgift per år 
0 0-15 000          0 kr 
1 15 001-25 000     550 kr 
2 25 000-100 000  1 050 kr 
3 100 001-250 000  2 100 kr 
4 250 001-500 000  2 600 kr 
5 500 001-1 000 000  3 150 kr 
6 1 000 001-2 000 000  4 200 kr 
7 2 000 001-4 000 000  5 250 kr 
8 4000001-   6 300 kr 
 
Rörlig tillsynsavgift uttages av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till 
allmänheten året runt eller årligen under vissa perioder.  
 
För tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten ingår tillsynsavgift i ansökningsavgiften. 
 
 
REGISTRERINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL 
 
Avgift faktureras årligen om 1 600 kronor.  


