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Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och tobaksfria 
nikotinprodukter 2023 
Ansökningsavgifter Kronor 

Stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och slutet sällskap 

9 230 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap, cateringverksamhet 

9 230 kr 

Utökning av stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten och slutet sällskap, med 
cateringsverksamhet 

2 880 kr 

Stadigvarande serveringstillstånd för 
provsmakning vid tillverkningsställe 

9 230 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
upp till tre dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

3 470 kr 
 
   580 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
fler än tre dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

4 630 kr 
 
1 740 kr 

Ändrat tillstånd 2 880 kr 

Tillfällig utökad serveringstid i egen lokal (1 
dag) 

   350 kr 

Ändrad förutsättning i tillståndshavande bolag 5 200 kr 

Servering i gemensamt serveringsutrymme 2 880kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten upp till tre 
dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

3 470 kr 
 
   580 kr 
 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten fler än tre 
dagar 
Härav återbetalas vid avslag 

4 630 kr 
 
1 740 kr 

Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap grundavgift 
Tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar 

   580 kr 
   110 kr 

Avgift för kunskapsprov per tillfälle 1 370 kr 

 
Anmälan Kronor 

Catering, anmälan och godkännande av lokal, 
vid första tillfället 

   350 kr 

Catering, anmälan och godkännande av lokal 
som redan tidigare godkänts 

   230 kr 

 
Tillsynsavgift (faktureras årligen) Kronor 

Fast tillsynsavgift vid servering till slutna 
sällskap 

2 880 kr 

Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten 1 740 kr 
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Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten 

Avgiftsklass   Årsomsättning Kr Avgift per år 

1 - 500 000  2 300 kr 

2 500 001- 1 000 000  5 790 kr 

3 1 000 001- 2 000 000  9 330 kr 

4 2 000 001- 5 000 000 11 570 kr 

5 5 000 001- 10 000 000 13 900 kr 

6 10 000 001-  16 210 kr 

 
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 restaurangrapport kommer in för sent 

Restaurangrapport                                                   580 kr 

 
Anmälnings samt årlig tillsynsavgift för folköl, tobak, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter 
(faktureras årligen) 

Försäljning av folköl eller e-cigaretter, påfyllningsbehållare o/e tobaksfria nikotinprodukter    
Försäljning av ett produktslag                                                                 2 080 kr 
Försäljning av två produktslag                                                                2 440 kr 
Försäljning av tre produktslag                                                                2 790 kr 

 
Ansökningsavgifter Avgift 

Stadigvarande tobaksförsäljning  7 720 kr 

Anmälan – betydande förändring ex ny 
delägare, övertag av rörelse 

5 520 kr 

Tillfälliga tillstånd 5 520 kr 

Övriga avgifter t ex omregistrering eller ny 
ledamot i styrelsen 

1 100 kr 

 
Fast årsavgift för tillsyn o administration Avgift per år 

Tobakstillstånd 6 620 kr 

 
Betalning av avgifter och anmälningsavgifter görs till Orust kommuns bankgiro 
nr 645-8368. 
 
Avgifterna regleras årligen med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
prisindex i kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i 
oktober månad. Avgifterna avrundas till jämna tiotal kronor. 
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