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1. Inledande bestämmelser
Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), tobakslagen (SFS
1993:581) samt (SFS 2017:425) lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

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
(självkostnadsprincipen) KL 8 kap 3 b §.
I de fall serveringstillståndet inte utnyttjas ska det återkallas.
2.1 Ansökningsavgifter
AVGIFT, KR
Nyansökning/ägarskifte, stadigvarande tillstånd

9 000

Nytt tillstånd pga. ändrad drifts- eller bolagsform

3 000

Utvidgad tillstånd

5 000

Utökad serveringstid

3 500

Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 %

5 000

Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande)

3 000

Tillfälligt tillstånd, allmänhet (5 st)

5 000

Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare

5 000

Anmälan provsmakning

1 000

Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap

1 000

Cateringtillstånd för slutna sällskap

1 000

Gemensam serveringsyta

5 000

Anmälan kryddad spritdryck
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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 omsättningsbaserad avgift.
Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar
in genom de så kallad restaurangrapporterna.
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 rest.rapport

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 Avgifter kunskapsprov (AL 2009/10:125 kap 8 12 §, FHIFS 2010:7)
I alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov. Statens
Folkhälsoinstitut tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen som
ansvara 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)

PROVKATEGORI

ANTAL FRÅGOR

AVGIFT, KR*

1:1

60

1 000

2:1

60

1 000

3:1

44

800

4:1

44

800

5:1

28

600

6:1

28

600

7:1

28

600

* I kostnaden ingår möjligheten till två omprov.
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.
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3. Handel med vissa receptfria läkemedel, öl, tobaksvaror
samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
3.1 Lagtext och avgiftsskyldig
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt att ta ut
avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel.
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om vissa
receptfria läkemedel.
Enligt 19 b § tobakslagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror till
konsument.
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den löpande tillsynen
av detaljhandel med öl.
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl till konsument.
Enligt 46 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ges kommunen rätt att
ta ut avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktigt försäljning med elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare till konsument.

3.2 Avgift
3.2.1 Avgift för anmälan om öl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
För handläggning av anmälan om öl, tobak och/eller elektroniska cigaretter tas en avgift
ut motsvarande en timmes handläggningstid. Ingen årsavgift utgår för anmälningsåret.
Vid behov av tillsyn i samband med anmälan debiteras timtaxa.
3.2.2 Årsavgift
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.
ÅRSAVGIFT, KR
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900

Elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare
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Tobak

1 800

Receptfria läkemedel

1 800

Öl och Elektroniska cigaretter…

1 800

Öl och tobak

2 700

Öl och receptfria läkemedel

2 700

Elektroniska cigaretter och tobak

2 700

Elektroniska cigaretter och receptfria
läkemedel

2 700

Tobak och receptfria läkemedel

3 600

Öl, elektroniska cigaretter och tobak

3 600

Öl, elektroniska cigaretter och receptfria
läkemedel

3 600

Öl, tobak och receptfria läkemedel

4 500

Elektroniska cigaretter, tobak och receptfria
läkemedel

4 500

Öl, elektroniska cigaretter, tobak och
receptfria läkemedel

5 400

För nedsättning av årsavgift se kapitel 4.
3.2.3 Avgift för extra kontroll och timtaxa
För inspektioner och andra tillsynsåtgärder för kapitel 3-5 med anledning av bristande
efterlevnad och som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt timtaxa. I den nedlagda kontrolltiden inräknas:
-

tid för förberedelser

-

tid för besök på plats

-

tid för efterarbete

-

tid för resor till och från försäljningsstället

Timtaxan är 900 kronor.
Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.
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3.2.4 Ingen avgift
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för


tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat



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

4. Nedsättning av avgift enligt kapitel 3
4.1 Nedsättning av årsavgift för öl, tobak och/eller elektroniska cigaretter
Om en verksamhetsutövare vid två på varandra följande årliga kontroller kan visa att
egenkontrollen följs sätts årsavgiften ned med 1/3 från året efter genomförd kontroll.
Egenkontrollen måste uppfylla kraven enligt bestämmelserna inom området.
ÅRSAVGIFT, KR

NEDSATT AVGIFT,
KR

Öl klass II (Folköl)

900

600

Elektroniska cigaretter &
påfyllningsbehållare

900

600

1 800

1 200

Tobak

I de fall en verksamhetsutövare har fått nedsatt avgift och det vid årlig kontroll konstateras
brister i egenkontrollen återgår årsavgiften till ordinarie nivå från och med årsskiftet efter
genomförd kontroll.
Vid de fall försäljningen av folköl, tobak och e-cigaretter är av ytterst liten karaktär kan
Miljönämnden vid det enskilda fallet besluta om att sätta ned avgiften med hänsyn till
verksamhetens omfattning och tillsynsbehov.
4.2 Särskilda skäl
Om det finns särskilda skäl får miljönämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller
efterskänka avgiften enligt kapitel 3.

5. Höjning av taxa enligt kapitel 3-4
Miljönämnden får besluta om att föreslå ändring av denna taxa till kommunfullmäktige som
fastställer den.
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6. Betalning av avgiften
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nyköpings kommun. Betalning ska ske inom
den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
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