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Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 23 § lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Inledande bestämmelser
1§ Avgift enligt denna taxa ska betalas för Nyköpings kommuns kostnader för tillsyn enligt
alkohollagen och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2§ Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl och vissa
receptfria läkemedel.
3§ Avgift enligt denna taxa ska betalas till Nyköpings kommun. Avgiften ska betalas inom
den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
4§ Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift i det enskilda ärendet, fattas
av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Timavgift
5§ Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 100 kronor per hel timme
handläggningstid. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd
handläggningstid.
Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut.
Avgift för anmälan, tillsyn och kontroll
6§ För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes
handläggningstid.
7§ För återkommande tillsyn av försäljning av folköl och kontroll av försäljning av vissa
receptfria läkemedel tas en årlig avgift ut enligt tabellen nedan.
ÅRSAVGIFT, KR
Öl klass II (Folköl)

1 100

Receptfria läkemedel

2 200

8§ Den årliga avgiften tas ut samma år som verksamheten startar.
Avgift för extra kontroll och tillsyn
9§ För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och
som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid.
10§ Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.
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11§ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
•

tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat

•

handläggning som föranleds av att beslut fattade med stöd av alkohollagen eller
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med
stöd av dessa, överklagas.

____________________________________________
Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01
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