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Typ av ansökan Avgift Kommentar 

Nytt tillstånd, ägarskifte  12 000 I avgiften ingår även kostnader för att göra 
kunskapsprovet i alkohollagen upp till tre tillfällen.  

Ägarskifte där sökanden redan 
har ett serveringstillstånd i 
Sundbyberg stad 

8 000 Sökandebolaget är sedan tidigare kända och innehar 
serveringstillstånd i kommunen. De är undantagna från 
att göra kunskapsprovet i alkohollagen. 

Ändrade ägarförhållanden, helt 
nya företrädare 

6 000 Avser tillfällen där hela styrelsen i ett aktiebolag eller 
samtliga bolagsmän i ett handelsbolag bytt ut. 

Ändrade ägarförhållanden, 
mindre ändring  

3 000 Avser tillfällen där det fortfarande finns kvar erfarenhet 
i bolaget.  

Stadigvarande ändring i 
tillstånd  

3 000 Avser till exempel stadigvarande utökad serveringstid, 
gemensam serveringsyta.  

Tillfällig förändring i tillstånd  1 000 Avser till exempel tillfälligt utökad serveringstid vid 
enstaka tillfälle.  

Tillfälligt tillstånd till 
allmänheten - högst tre dagar*  

3 000 Avser tillfälligt serveringstillstånd på särskild plats i 
kommunen (festivaltillstånd).   

Tillfälligt tillstånd till 
allmänheten - mer än tre 
dagar*  

6 000 Avser tillfälligt serveringstillstånd på särskild plats i 
kommunen (festivaltillstånd).   

Första påminnelsen att 
inkomma med 
restaurangrapport   

500 Att inkomma med restaurangrapport är reglerat i 
alkohollagen och föreskrift från Statens 
folkhälsoinstitut. Ska inkomma till kommunen senast 1 
mars årligen.    

Andra påminnelsen att 
inkomma med 
restaurangrapport   

1 000 Sista påminnelsen att inkomma med restaurangrapport 
innan fakturering av tillsynsavgiften. 

Särskild tillsynsavgift för 
försäljning av tobak på 
restauranger med 
serveringstillstånd  

1 000 För de tillståndshavare som har serveringstillstånd och 
säljer tobaksvaror. Särskilt tillsynsbesök och krav vid 
försäljning. 

Särkilt tillfälligt tillstånd för 
provsmakning av 
alkoholdrycker (ej 
tillståndshavare) 

1 500 Från och med 2011 kan partihandlare erhålla tillfälligt 
tillstånd för provsmakning.  

Tillfälligt tillstånd för servering 
till slutet sällskap  

1 000 Tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap  

Anmälan från 
cateringverksamhet att de 
bedriver catering med 
alkoholservering. 
 
 
 

500 kr 
första 

gången i 
en lokal. 

De som har ett stadigvarande serveringstillstånd för 
catering för slutna sällskap ska vid varje tillfälle anmäla 
var cateringen ska äga rum. Kommunen ska godkänna 
anmälan. Lokalen ska vara lämplig från 
brandsäkerhetssynpunkt. För första anmälan tas en 
avgift ut per lokal om 500 kr. Därefter ingen särskild 
avgift för catering i samma lokal. 



Tillsynsavgift för serveringstillstånd 

 

 
Tillsynsavgift 

 
 

 
Förslag  

 
Fast årlig avgift, servering 
till allmänheten/slutna 
sällskap  
 

 
Alla tillståndshavare 

 
2 500 

 
Trafikservering  
 

 
Ex.v. tåg, flyg, båt 

 
500/linje  

 
Rörlig tillsynsavgift för de som har ett stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten  
 
Baserar sig på uppgifter ur restaurangrapporten som ska vara kommunen tillhanda 
senast 1 mars. Påminnelseavgift för försent inkomna restaurangrapporter tillämpas. 
Första påminnelsen 500 kronor andra påminnelsen 1 000 kronor, därefter debiteras 
högsta tillsynsavgiften (17 500 kronor) 
 

Avgiftsklass Årsomsättning  
alkoholdrycker, kronor 

 Tillsynsavgift 

1 0 -100 000   2 500  

2  100 001-200 000   5 000  

3  200 001-500 000   7 500  

4 500 001-1 000 000   10 000  

5 1 000 001-   15 000  

 
 
Tillägg till tillsynsavgiften för de som har serveringstillstånd med serveringstid 
efter klockan 01.00 
 

Tillsynsavgift  
 

 Tillsynsavgift 

Serveringstid till klockan 
02.00 

 2 000  

Serveringstid till klockan 
03.00 

  2 500  

Tillsynsavgifter för de som innehar ett serveringstillstånd 

 

 

 

 


