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Gällande ansöknings- och tillsynsavgifter m.m. för 
serveringstillstånd, samt försäljning av folköl, tobak 
och receptfria läkemedel 

Serveringstillstånd 

Ansökningsavgifter m.m. år 2019 

• Bolagsändring, allmänheten, 5150 kronor 
• Bolagsändring, slutet sällskap, 4640 kronor 
• Nytt tillstånd, allmänheten,11850 kronor 
• Nytt tillstånd, catering, 11850 kronor 
• Nytt tillstånd, slutet sällskap, 11850 kronor 
• Tillfälligt tillstånd, allmänheten, dag 1, 5460 kronor 
• Tillfälligt tillstånd, allmänheten, dag 2 och framåt, 2200 kr/dag 
• Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, festvåningstillstånd, 2200 kr 
• Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap, egen regi, 1130 kronor 
• Trafiktillstånd, 11850 kronor 
• Utökning av tillstånd, allmänheten, 4640 kronor 
• Utökning av tillstånd, slutet sällskap, 4640 kronor 
• Ändring av tillstånd, allmänheten, 4640 kronor 
• Ändring av tillstånd, slutet sällskap, 4640 kronor 
• Gemensam serveringsyta, 2200 kr 
• Skrivning av kunskapsprov, 720 kronor per provtillfälle 
• Påminnelse om utebliven restaurangrapport, 520 kronor 

Tillsynsavgift 
Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grund-
avgiften baseras på serveringsställets öppettider och den rörliga av-
giften baseras på tillståndshavarens årsomsättning av tillståndsplik-
tiga drycker. 
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2018 

Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grund-
avgiften baseras på serveringsställets öppettider. För 2018 baseras 
den rörliga avgiften på tillståndshavarens årsomsättning i kronor av 
försäljningen av tillståndspliktiga drycker. 
 

Grundavgift för år 2018 

 Serveringstid till klockan  Avgift i kronor 

 24.00  1 275 

 01.00  2 550 

 02.00  3 715 

 efter klockan 02.00  6 365 

Rörlig avgift för år 2018 

 Årsomsättning av tillståndspliktiga drycker i kronor  Avgift i kronor 

 1 – 50.000  2 125 

 50.001 – 250.000  4 775 

 250.001 – 500.000  6 365 

 500.001 – 1.000.000  9 555 

 1.000.001 – 2.000.000  12 735 

 2.000.001 – 3.000.000  15 915 

 3.000.001 – 4.000.000  19 100 

 4.000.001 – 5.000.000  22 290 
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 5.000.001 – 6.000.000  25 465 

 6.000.001 – 9.000.000  28 650 

 9.000.001 –  31 840 

 

2019 

Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grund-
avgiften baseras på serveringsställets öppettider. En nyhet från 
2019 är att den rörliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd baseras 
på serveringsställets volym av såld alkohol omräknat i antal liter 
100-procentig alkohol. 
 

Grundavgift för år 2019 

 Serveringstid till klockan  Avgift i kronor 

 24.00  1 550 

 01.00  2 850 

 02.00  3 450 

 efter klockan 02.00  6 650 

Årlig rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd 2019 

 Nivå  Intervall (antal liter 100-procentig alkohol)  Årlig avgift 

 1  0-30  2 500 

 2  31-100  5 100 

 3  101-210  6 700 

 4  211-370  9 900 
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 5  371-570  13 100 

 6  571-850  16 300 

 7  851-1170  19 500 

 8  1171-1540  22 600 

 9  1541-2000  25 800 

 10  2001-3000  29 000 

 11  3001-5000  32 200 

 
 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

Kommunen tar ut en avgift varje år, en så kallad tillsynsavgift, som 
är bestämd av kommunfullmäktige. För 2019 gäller följande: 

• Försäljning av tobak, 1 550 kronor per år. 
• Försäljning av E-cigaretter/påfyllnadsbehållare, 1 030 kronor per år. 
• Försäljning av både tobak och E-cigaretter/påfyllnadsbehållare, 2 

060 kronor per år. 
• Påminnelse efter uteblivet egenkontroll-program, 520 kronor. 
• Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister, 1 030 kronor per 

extra tillsynsbesök 

 

 

 

Folköl 

Kommunen tar varje år ut en avgift för försäljning av folköl, en så 
kallad tillsynsavgift som är bestämd av kommunfullmäktige. För 
2019 gäller följande: Försäljning av folköl, 1030 kronor per år. 
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Påminnelse efter uteblivet egenkontrollprogram, 520 kronor. Återbe-
sök för uppföljande tillsyn till följd av brister, 1000 kronor per extra 
tillsynsbesök. 

Receptfria läkemedel 

Kontrollavgift 

Kommunen tar ut en kontrollavgift för sitt kontrollarbete. Kontrollav-
giften 2019 är 1240 kronor per försäljningsställe och år. 

Tobaksförsäljning 

I Gävle kommun kostar det 10650 kronor att ansöka om detaljhan-
delstillstånd eller partihandlartillstånd. Ansökningsavgiften är en en-
gångsavgift som du betalar för vår prövning av din ansökan. Avgif-
ten ska betalas oavsett om du beviljas ett tillstånd eller inte. 
 
Kommunen tar varje år ut en årlig tillsynsavgift av de bolag som har 
tobakstillstånd i kommunen. Avgiften finansierar kommunens arbete 
med tillsyn över tobaksförsäljningen. 
 
Tillsynsavgiften år 2020 för tillsyn över tobaksförsäljning är 4500 
kronor per år. 
Tillsynsavgiften år 2020 för tillsyn över försäljning av elektroniska ci-
garetter och/eller påfyllnadsbehållare är 1500 kronor per år. 
För den som säljer både tobaksvaror och elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare är tillsynsavgiften år 2020 totalt 5500 
kronor per år. 
 
 


