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Ansöknings- och tillsynsavgifter för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads
kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2018
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för ansökan avseende tillståndsprövningen och för den
löpande tillsynen av tillståndshavarna. Detta regleras i alkohollagen 8 kap. 10§.

Ansökningsavgifter
 Stadigvarande tillstånd för allmänheten ................................................................................ 11 000 kr
 Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap............................................................................. 11 000 kr
 Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet ................................... 11 000 kr
 Stadigvarande tillstånd för allmänheten p g a byte av bolagsform (nytt org.nr
medför nyansökan) avser befintlig tillståndshavare i kommunen med oförändrad
verksamhet .................................................................................................................................. 8 000 kr
 Stadigvarande tillstånd för allmänheten, avser pausservering .............................................. 8 000 kr
 Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe .................................................... 8 000 kr
 Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en gemensam ansökan) ............................ 8 000 kr
 Anmälan och godkännande av lokal vid cateringverksamhet, avser ej tidigare
godkänd lokal .............................................................................................................................. 1 000 kr
 Anmälan av lokal vid cateringverksamhet, avser tidigare godkänd lokal ...............................300 kr
 Tillfälligt tillstånd för allmänheten
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................................ 5 000 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................... 6 000 kr
 Tillfälligt tillstånd för allmänheten, avser tillfällig pausservering
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................................ 1 000 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang .......................................................... 2 000 kr
 Tillfälligt tillstånd för allmänheten
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare)
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................................ 2 000 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang .......................................................... 3 500 kr
 Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (avser partihandlare)
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................................. 4 500 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang .......................................................... 5 500 kr
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 Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en ansökan per arrangemang)
a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................................. 1 700 kr
b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang .......................................................... 3 500 kr
 Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (avser ett tillfälle och kan beviljas
högst 12 gånger per år) .............................................................................................................. 1 000 kr
Vid fler än 12 tillfällen per år söks stadigvarande tillstånd för slutna
sällskap, se avgift ovan.
 Tillfällig utökning i befintligt stadigvarande tillstånd avseende serveringstid, serveringsyta
a) för allmänheten ................................................................................................................... 2 000 kr
b) för slutna sällskap ............................................................................................................... 1 000 kr
Förändring eller tillägg i gällande tillstånd
a) Tillägg av cateringtillstånd i befintligt stadigvarande tillstånd (avser i kommunen
befintliga tillståndshavare) ......................................................................................................... 6 000 kr
b) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande
inflytande) med aktieinnehav om 20 % eller mer .................................................................. 6 000 kr
c) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande
inflytande) med aktieinnehav mindre än 20 %....................................................................... 3 600 kr
d) Ändrade serveringstider ............................................................................................................. 3 600 kr
e) Om-/tillbyggnad eller på andra sätt ändrade serveringslokaler ........................................... 3 600 kr
f) Ändring av alkoholdrycker som får serveras .......................................................................... 3 600 kr
g) Tillägg av uteservering ............................................................................................................... 3 600 kr
h) Namnbyte på serveringsställe, namnändring på bolag med bibehållet org.nr ............... utan avgift
Övrigt
i) Anmälan kryddning av snaps ................................................................................................ utan avgift
j) Anmälan om provsmakning (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) ............... utan avgift
k) Anmälan om rumsservering och/eller minibar.................................................................. utan avgift

Kunskapsprov
 Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan ......................... 1900 kr
 Kostnad för auktoriserad tolk .................................................................................. Självkostnadspris
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Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd .................................................................. 1 800kr
I den fasta tillsynsavgiften ingår avgift för en deltagare i utbildningen
Ansvarsfull Alkoholservering som Alkoholenheten anordnar årligen.

Rörlig tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättning av alkoholdrycker för varje serveringsställe,
avser tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd.
Rörlig tillsynsavgift tas ut med 1% av redovisad årsomsättning av alkoholdrycker, dock högst
16 200 kr.

Restaurangrapport
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker, som tillståndshavaren
redovisar i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar Alkoholenheten påminnelse.
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport .................................................................................500 kr

Indexuppräkning
Avgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år den 1 januari.
Omräkningen avrundas uppåt till närmaste femtiotal kronor.

