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Alkohollagen
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i alkohollagen sett till att en
kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker skall kunna utövas.
En central tillsynsmyndighet, folkhälsomyndigheten, skall följa utvecklingen och vara
vägledande vid tillämpningen av lagen. Den regionala myndigheten; länsstyrelsen, skall
ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet.
Kommunen och polismyndigheten skall utöva den direkta tillsynen över restauranger med
serveringstillstånd. Tillsynsarbetet skall bestå av både yttre tillsyn och en inre tillsyn.
Vid den yttre tillsynen kontrolleras hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning
och nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade personer,
förekomsten av lagad mat samt att serveringsansvarig person finns på plats. Kontroller
görs också att servering sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset.
Den inre tillsynen består bland annat av om förutsättningarna för tillstånd fortfarande
föreligger vad det gäller t.ex. ekonomisk skötsamhet, brandsäkerhet, skötsamhet utan
anmärkning i polisens belastningsregister, korrekt livsmedelshantering mm.
I Alkohollagen framgår det att kommunerna har rätt att finansiera tillsynsverksamheten
med avgifter. Kommunerna får ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd
liksom för den löpande alkoholtillsynen.

Avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Tillsyn och prövning av ansökningar hanteras av kommunens alkoholhandläggare i
enlighet med riktlinjer för tillsyn antagna av socialnämnden.
I Alingsås kommun gäller följande avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen:
Ansökningsavgifter
Nyansökan

10 000 kr

Utvidgat tillstånd

4000 kr

Betydande ändring i bolag

3300 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

6000 kr
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Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

900 kr

Provsmakning vid tillverkningsställe

6500 kr

Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang

4500 kr

Servering vid gemensamt serveringsutrymme

4000 kr

Anmälan om serveringslokal vid catering

350 kr

Anmälan om redan godkänd lokal

130 kr

Avgift för kunskapsprov per tillfälle

1400 kr

Tillsynsavgifter


Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla
stadigvarande serveringstillstånd
Avgift



2500 kronor

Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
baseras på omsättning i kronor per år.
Omsättning

Avgift

upp till 250 000

3000 kr

250 000 - 500 000

4000 kr

500 000 - 1 miljon

5500 kr

1 miljon - 2 miljoner

7500 kr

2 miljoner - 3 miljoner

9000 kr

3 miljoner - 4 miljoner

10 500 kr

4 miljoner - 6 miljoner

12 000 kr

6 miljoner – 8 miljoner

14 000 kr

8 miljoner – 10 miljoner

16 000 kr
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