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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2023 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 

kostnader för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och enligt de 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap. 
10 § i lagen.  

 
2 §   Vid tillämpning av taxa för år 2023 är timtaxan 1 348 kr per timme handläggningstid. 

Gäller endast för 4 §. 
 
3 § Ansökningsavgifter  
• Stadigvarande tillstånd för allmänheten ....................................................................11 695 kr  

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap ................................................................11 695 kr 

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet .........................11 695 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten p.g.a. byte av bolagsform (nytt org.nr  
medför nyansökan) avser befintlig tillståndshavare i kommunen med oförändrad  
verksamhet ..................................................................................................................8 487 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten, avser pausservering ....................................8 487 kr 

• Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe .........................................8 487 kr 

• Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en gemensam ansökan) ....................8 487 kr 

• Anmälan och godkännande av lokal vid cateringverksamhet, avser ej tidigare  

godkänd lokal ..............................................................................................................1 138 kr 

• Anmälan av lokal vid cateringverksamhet, avser tidigare godkänd lokal .....................414 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................5 278 kr 

b)  mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ...............................................6 417 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten, avser tillfällig pausservering 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 138 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................2 173 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 
 (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................2 173 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 726 kr 
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• Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (avser partihandlare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................4 761 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................5 899 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme  
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en ansökan per arrangemang) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 863 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 726 kr 

• Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (avser ett tillfälle och kan beviljas  
högst 12 gånger per år) ................................................................................................1 138 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 .................................................................................................... 2 173 kr 
b) för slutna sällskap  .................................................................................................1 138 kr 
 

Förändring eller tillägg i gällande tillstånd 

a) Tillägg av cateringtillstånd i befintligt stadigvarande tillstånd (avser i kommunen 

befintliga tillståndshavare) ..........................................................................................6 417 kr                                                  

b) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav om 20 % eller mer .......................................................6 417 kr  

c) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav mindre än 20 % ...........................................................3 829 kr     

d) Ändrade serveringstider ..............................................................................................3 829 kr 

e) Om-/tillbyggnad eller på andra sätt ändrade serveringslokaler ..................................3 829 kr 

f) Ändring av alkoholdrycker som får serveras ..............................................................3 829 kr 

g) Tillägg av uteservering ................................................................................................3 829 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  
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Kunskapsprov 
• Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan ...................2 070 kr 

• Kostnad för auktoriserad tolk .......................................................................Självkostnadspris 

Tillsynsavgifter 

Fast tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd ........................................................1 966 kr  
Ansvarsfull alkoholservering anordnas årligen och verksamheterna erbjuds att närvara till ett 
självkostnadspris. 
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 16 767 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 miljöförbundet påminnelse.  
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport .....................................................................569 kr  
 

4 § I den fasta tillsynsavgiften /anmälningsavgiften ingår inte: 
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamheten bryter mot 

tillstånd eller villkor, inte följer föreläggande eller förbud eller har bristande 
egenkontroll 
 

- Bristfälliga underlag till ansökningar och anmälningar som kräver komplettering och 
extra handläggning 
 

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten 
 

- Handläggning av klagomål 
 
För handläggning som debiteras med extra timavgift genom att den faktiska nerlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand och per 
påbörjad halvtimme. 
 
5 § Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
 


