Taxor och avgifter 2021
för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter
Alkohol och serveringstillstånd
Nedan hittar du vanliga taxor och avgifter för alkohol och serveringstillstånd.

Avgifter för ansökan
Nyansökan/ägarbyte

8 160 kr

Utvidgat tillstånd

3 978 kr

Utökade serveringstider

2 754 kr

Ändring av personkrets i bolag - samma juridiska
person har kvar tillståndet (nytt beslut behöver inte
fattas av nämnden)

2 754 kr

Vid ändring av bolagsform för juridisk person med
samma person som tidigare (nytt beslut måste fattas
av nämnden)

4 590 kr

Tillfälliga tillstånd
Allmänheten
Slutna sällskap

6 120 kr
Grundavgift: 1 020 kr, 204 kr/extra tillfälle

Avgifter för tillsyn
Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 4 080 kronor per år. Utöver den fasta tillsynsavgiften
betalar du varje år en tilläggsavgift som baseras på din försäljning av alkohol.

Tillsynsavgift beräknad på försäljning, exklusive den fasta avgiften på 4 080 kronor
Upp till 500 000 kronor

3 060 kr

Över 500 000 kronor

3 570 kr

Kunskapsprov
Per provtillfälle
Mer information om serveringstillstånd hittar du på www.lillaedet.se/serveringstillstånd
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1 020 kr

Folköl och e-cigaretter
Taxor och avgifter som betalas av dig som serverar och eller säljer folköl samt säljer e-cigaretter och
påfyllningsbehållareför alkohol och serveringstillstånd.

Tillsynsavgift
Folköl

2 040 kr/år

Folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

3 060 kr/år

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 040 kr/år

Läs mer på www.lillaedet.se/folköl respektive www.lillaedet.se/e-cigaretter

Tobak
Taxor och avgifter som betalas av dig som säljer tobak.

Tobak
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

7 140 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inkl. tillsyn

7 140 kr

Anmälan om betydande förändring, till exempel i
ägarförhållanden och övertag av rörelse

5 100 kr

Ansökan eller anmälan om enklare förändringar

1 020 kr

Årsavgift för tillsyn och administration

6 120 kr

Mer information om för dig som bedriver någon form av handel med tobak hittar du på www.lillaedet.se/tobak

Vid frågor är du välkommen att kontakta Lilla Edets kommuns alkohol- och tobakshandläggare Jeanette Larsson
E-post: jeanette.larsson@lillaedet.se
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Telefon: 0520-65 96 46

