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1. Inledande bestämmelser 

Denna taxa reglerar avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollag (2010:1622), Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter som även reglerar bestämmelser kring 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och Lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. Avgift för tillsyn av servering av folköl tas för närvarande inte ut. 

2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Rätten att ta ut avgifter framgår av Alkohollagen 8 kap 10 §. Avgifterna ska svara mot 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller enligt 

självkostnadsprincipen i enlighet med 2 kap 6 § kommunallagen (2017:725) 

I de fall serveringstillståndet inte utnyttjas ska det återkallas. 

2.1 Ansökningsavgifter 

 Tidsåtgång AVGIFT, KR 

Nyansökning/ägarskifte, stadigvarande 
tillstånd/cateringtillstånd/pausservering  

13 h 12 000  

Nytt tillstånd pga. ändrad drifts- eller bolagsform  13 h 12 000  

Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 %  13 h 12 000   

Utökad befintligt tillstånd: serveringstid /serveringsyta/ 
dryckesslag  

6 h 5 500  

Tillfällig utökning av 
serveringstid/serveringsyta/dryckesslag  

3 h 3 000 

Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande)  5 h 4 500  

Tillfälligt tillstånd, allmänhet (6 st. tillfällen alt. en period 
på 12 veckor)  

6,5 h 6 000  

Tillfälligt tillstånd för pausservering (6 st. tillfällen)  3 h 3 000  

Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap  1h 1 000  

Gemensam serveringsyta  6,5 h 6 000  

Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare  3 h 3 000  

Komplettera med cateringtillstånd  3 h 3 000  

Avgiften är baserad på en timkostnad av 930 kr och avrundas till närmaste 500-tal.  
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2.2 Tillsynsavgifter 

Tillsynsavgiften för servering av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första delen  

är en generell fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig avgift basera på omsättning 

föregående år.  

Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar  

in genom restaurangrapport.   

2.2.1 Fast tillsynsavgift 

 AVGIFT, KR 

Stadigvarande tillstånd – Allmänhet *  2 500  

Stadigvarande tillstånd – Slutet sällskap *  2 500  

Trafikservering * 2 500  

Serveringstid mellan kl. 01:00-02:00 *  3 000  

Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport 2 000     

Påminnelseavgift 500     

* det tillkommer tillsynsavgift för rörlig omsättning enligt tabell 2.2.2. 
 

2.2.2 Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor 

AVGIFTSKLASS ALKOHOLOMSÄTTNING, KR AVGIFT, KR 

1                  1 -       50 000  1 500 

2        50 001 -      100 000  2 000 

3      100 001 –     250 000  3 000 

4      250 001 -      500 000  5 000 

5      500 001 -   1 000 000  6 000 

6   1 000 001 -   2 000 000  7 000 

7   2 000 001 -   3 000 000  8 000 

8   3 000 001 -   4 000 000  9 000 

9   4 000 001 -   5 000 000  10 000 

10   5 000 001 -   6 000 000  11 000 

Och så vidare med ökning om 1 000 kr per 1 000 000 kr i omsättning. 
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2.2.3 Tillsynsavgift för servering av folköl  

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i 

Nyköpings kommun. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen. Årsavgiften vid 

försäljning av folköl är 900 kr. Socialnämnden ansvarar för tillsyn av servering av folköl och 

bedömer att kommunen har fått sina kostnader täckta av den ovannämnda avgiften.  

Socialnämnden tar således inte ut någon tillsynsavgift för servering av folköl. 

2.2.4 Avgifter för kunskapsprov om ansökan föreligger i en annan kommun  

(AL 2009/10:125 kap 8 12 §, FoHMFS 2014:7) 

I Alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov. 

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen 

som ansvarar för att kunskapsproven genomförs i enlighet med föreskrifterna.  

Det finns sju stycken olika prov: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:1) 
• Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (2:1) 
• Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (3:1) 
• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (4:1) 

• Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (5:1) 
• Tillstånd för pausservering (6:1) 

• Tillstånd för provsmakning (7:1)  
 
Om det föreligger en ansökan i Nyköpings kommun ingår det i ansökningsavgiften ett 
provtillfälle samt möjlighet till två omprov. Om ansökan föreligger i en annan kommun 
men sökande vill göra provet i Nyköpings kommun, debiteras sökande enligt nedan 
tabell. 
 
Kunskapsproven får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk  
som provet erbjuds på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt 
finns särskilda skäl. Auktoriserad tolk ska kunna erbjudas. 
 

PROVKATEGORI ANTAL FRÅGOR AVGIFT, KR 

1:1 60 3 000 

2:1 60 3 000  

3:1 44 3 000  

4:1 44 3 000  

5:1 28 3 000  

6:1 28 3 000  

7:1 28 3 000  
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3. Handel med tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter 

3.1 Avgiftsskyldighet 

I 8 kapitlet §§ 1 och 2, Lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter och 40 § Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter återfinns följande bestämmelser: 

”Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 

kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige”. ”En kommun får ta ut 

avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §, av 

den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 14 § och av den som bedriver 

försäljning av nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska 

cigaretter”. ”En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §”.  

Avgifterna ska svara mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen 

tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen i enlighet med 2 kap 6 § Kommunallag 

(2017:725) 

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett 

yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte bifallas 

utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats. 

Lämplighetsprövningen bör i allt väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan 

om serveringstillstånd. Prövningen bör sålunda avse dels sökandens s.k. vandel – i 

huvudsak ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning, 

dels sökandens ekonomiska förhållanden i övrigt. Sökanden måste visa att man har under 

en viss tid levt laglydigt och varit ekonomisk skötsam. 

3.2.1 Avgift för ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 

 Tidsåtgång  AVGIFT KR 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning 9 h 8 500 

Ändring av tillstånd: Bolagsändring fullständig prövning = 

ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare, 

ledamot eller annan person med betydande inflytande. 

Ändring innehållande penningtransaktioner 

9 h 8 500 

Mindre bolagsändring = överlåtelse av aktier/andelar 

mellan befintliga ägare. Ändringen innehåller inga 

penningtransaktioner 

5 h 4 500 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning 5 h 4 500 

Avgiften är baserad på en timkostnad av 930 kr och avrundas till närmaste 500-tal.  
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3.2.2 Avgifter för anmälan om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
tobaksfria nikotinprodukter 

Vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria 

nikotinprodukter krävs inget tillstånd, dock ska en anmälan till kommunen göras och 

kommunen har ett tillsynsansvar. 

AVGIFTSTYP  Tidsåtgång AVGIFT, KR 

Anmälan för elektroniska cigaretter & 
påfyllningsbehållare 

1 h 1 000 

Anmälan om försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter 

1 h 1 000 

Avgiften är baserad på en timkostnad av 930 kr och avrunda till närmsta 1000-tal 

3.2.3 Årsavgift för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter och lag om 
tobaksfria nikotinprodukter 

Årsavgiften för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter, och Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter betalas i förskott och avser kalenderår. Tillsynen består av en inre tillsyn 

och yttre tillsynsbesök. Den inre tillsynen innebär att en skrivbordsbaserad kontroll sker av 

om förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Uppgift om hur en 

tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från skattemyndigheten och 

kronofogdemyndigheten. Uppgift om personlig lämplighet kan inhämtas via 

polismyndighetens belastningsregister. Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för 

kontroll av huruvida den personkrets som lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen 

består eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Tillsynshandläggare arbetar under året kontinuerligt med inre tillsyn av tillståndshavare 

och dess bolag.  

Yttre tillsynsbesök består av minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år.  

Tillsynshandläggaren kontrollerar att kraven i lagen efterlevs genom observationer av hur 

verksamheten bedrivs. 

 

AVGIFTSTYP Tidsåtgång AVGIFT, KR 

Årstillsyn för tobak 6,5 h 6 000 

Årstillsyn för elektroniska cigaretter & 
påfyllningsbehållare 

1 h 1 000 

Årstillsyn för tobak, elektroniska 
cigaretter & påfyllningsbehållare samt 
tobaksfria nikotinprodukter 

8 h 7 000 

Årstillsyn för tobak och elektroniska 
cigaretter & påfyllningsbehållare 

7,5 h 7 000 
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Årstillsyn för tobak och tobaksfria 
nikotinprodukter 

7,5 h 7 000 

Årstillsyn för elektroniska cigaretter & 
påfyllningsbehållare och tobaksfria 
nikotinprodukter 

2 h 2 000 

Årstillsyn för tobaksfria nikotinprodukter 1 h 1 000 

Avgiften är baserad på en timkostnad om 930 kr och avrundas till närmsta 1000-tal 

4. Betalning av avgiften 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nyköpings kommun inom den tid som 
anges i beslut om avgift eller på faktura. 


