Avgifter för serveringstillstånd
För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs
oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, exempelvis i samband med en konsert eller annan
tillställning, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.
Från och med januari 2014 har Ale kommun avtal med Tillståndsenheten i Göteborg om
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581). Alla
ärenden
i
dessa
frågor
hanteras
av
Tillståndsenheten
i
Göteborg.
Mer information och information om handläggning och kontaktuppgifter hittar du på
Tillståndsenhetens hemsida: http://goteborg.se/wps/portal/enheter/tillstand/tillstandsenheten
Ansökningsavgifter
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 500 kronor)
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 1500 kronor)
Utvidgade tillstånd
Utvidgade tillstånd (serveringstid)
Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (en dag)
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag
Servering i gemensamt serveringsutrymme
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar
(vid avslag återbetalas 500 kronor)
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar
(vid avslag återbetalas 1500 kronor)
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap grundavgift
(tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar 100 kronor)
Avgift för kunskapsprov
Anmälan
Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället
Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare gjorts
Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
(faktureras årligen)
Fast tillsynsavgift vid servering till slutna sällskap
Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten

8000
8000
8000
3000
4000
2500
2500
300
4500
2500
3000
4000
500
1200
300
100

2500 per
kalenderår
1500 per
kalenderår

Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten
Årsomsättning i kronor
500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
2 000 001 - 5 000 000
5 000 001 - 10 000 000
10 000 001 -

2000
5000
8000
10000
12000
14000

Vid sen serveringstid
Öppettid till klockan 02:00
1000
Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller
årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga
tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året
runt eller årligen under viss tidsperiod.
Förseningsavgift
Faktureras tillsammans med tillsynsavgiften om restaurangrapporten
kommer in för sent

500

Tillsynsavgift för försäljning av folköl och tobak
Försäljning av folköl eller tobak
Försäljning av folköl och tobak

1800
2100

Förklaringar av begrepp
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
Ett bolag eller företag som söker tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid ett enstaka
tillfälle som kan vara från en dag upp till tre månader.
Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap
Det finns två olika varianter av stadigvarande tillstånd till slutna sällskap. Det ena är så kallat
festvåningstillstånd där ett bolag har tillståndet och erbjuder mat och dryck till olika slutna
sällskap – till exempel bröllop eller företagsfester. Det andra är om en förening söker tillstånd för
att servera de egna medlemmarna.
Utvidgning av stadigvarande tillstånd
Dessa ansökningar gäller utvidgning av befintligt stadigvarande serveringstillstånd. Det kan t ex
gälla tillståndshavare med starköls- och vinrättigheter som ansöker om att också få servera
spritdrycker och restauranger som vill utöka serveringsytan inomhus eller utomhus. Det kan
också gälla restauranger som vill utöka sin serveringstid längre än vad som anges i
tillståndsbeviset.
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag
Förändringar av ägarförhållanden i bolag och uppgifter om nya personer med betydande
inflytande i bolaget är något som tillståndshavaren ska anmäla till kommunen. Kommunen gör en
prövning om dessa personer kan anses uppfylla lämplighetskravet i alkohollagen.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Dessa ansökningar innefattar tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten under en dag eller en
kortare period. I avgiften för tillfälliga tillstånd är också en tillsynsavgift inräknad
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse
utöver aktuell alkoholservering. Det kan t ex vara en förening, ett företag eller annat slutet
sällskap som önskar ett tillfälligt serveringstillstånd.
Trafikservering
Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg eller järnvägståg.
Cateringtillstånd
Stadigvarande tillstånd att leverera mat och alkohol till slutna sällskap. Varje tillfälle ska sedan
anmälas till den kommun där tillställningen äger rum.
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som producerats på den egna gården kan vid
tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna om särskilt tillstånd
för provsmakning har erhållits.
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang
Vid mässor och liknande kan särskilt tillstånd för provsmakning erhållas utan att varje
tillståndshavare behöver erbjuda mat.

Dessa avgifter gäller för år 2014 och är antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 175.

