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INFORMATION TILL SÖKANDE AV SERVERINGTILLSTÅND 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift avseende 
prövning av ansökan. Avgiften skall betalas när ansökan ges in. 
Kommunfullmäktige har beslutat om följande avgifter, som betalas av den sökande. 

Avgifterna avser kostnaderna för en prövning av ansökan och återbetalas inte vid av
slag på ansökan. 

ÄRENDESLAG Avgift kronor 
Nyansökningar samt ägarskifte    8 000:
Utvidgade tillstånd    3 000:
Utökad serveringstid 
 -Enstaka. tillfälle  800:
-Permanent.    2 500:

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 
-En dag (Inkl tillsynsavgift 800:-, återbetalas vid avslag)    4 000:
-Tillägg för mer än en serveringsdag  800:-/serveringsdag 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 
-En dag    1 000:
-Tillägg för mer än en serveringsdag (högst tolv tillfällen per år) 200:-/dag 
Permanent tillstånd till slutet sällskap 6 000:-
Ändrad juridisk person (ny bolagsform, samma personer) 2 000:-
Ägarförändring i bolag 3 000:-
Kunskapsprov i alkohollagen 950:- per prov 

Avgiften inbetalas till: Trollhättans Stad 
Bank giro 992-2352 

Ange kod: A 73 B 74106 D 31703 

Ansökan sänds till: 

Trollhättans Stad 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Tillståndsenheten 
Box 931 
461 29 TROLLHÄTTAN 

http:www.trollhattan.se
mailto:arbetsmarknad@trollhattan.se
mailto:social@trollhattan.se

	ÄRENDESLAG
	Avgift kronor
	Nyansökningar samt ägarskifte
	   8 000:-
	Utvidgade tillstånd
	   3 000:-
	Utökad serveringstid
	 -Enstaka. tillfälle
	      800:-
	 -Permanent.
	   2 500:-
	Tillfälligt tillstånd till allmänheten
	-En dag (Inkl tillsynsavgift 800:-, återbetalas vid avslag)
	   4 000:-
	-Tillägg för mer än en serveringsdag
	      800:-/serveringsdag
	Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
	-En dag
	   1 000:-
	-Tillägg för mer än en serveringsdag (högst tolv tillfällen per år)
	      200:-/dag
	Permanent tillstånd till slutet sällskap
	    6 000:-
	Ändrad juridisk person (ny bolagsform, samma personer)
	    2 000:-
	Ägarförändring i bolag
	    3 000:-
	Kunskapsprov i alkohollagen 
	       950:- per prov
	Avgiften inbetalas till: Trollhättans Stad
	                                      Bank giro 992-2352
	Trollhättans Stad


