TAXA FÖR NACKA KOMMUNS
ARBETE ENLIGT ALKOHOL-,
TOBAKS-, LOTTERILAGEN OCH
LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-14, § 287
Taxan gäller från och med 2017-01-01

Taxa för Nacka kommuns arbete enligt
alkohol-, tobaks-, lotterilagen och lagen
om receptfria läkemedel

1 Allmänna bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd,
2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd,
3. förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport,
4. handläggning av anmälan om försäljning av öl, tobaksvaror eller receptfria läkemedel
5. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av
öl, tobaksvaror eller receptfria läkemedel,
6. handläggning av lotteritillstånd,
7. examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen,
8. i särskilda fall/ärenden kan avgiften för ärende fattas i särskilt beslut och en debiteras
enligt timtaxa 1 160 kr/timme istället ske. Taxan kan beslutas i de ärenden där handläggningstiden avsevärt understiger/överstiger normal utredningstid.
2 § Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en
procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett
sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2009.
2 Serveringstillstånd
3 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1. Avgift för prövning av ansökan eller anmälan
om ändring ska betalas i förskott till kommunen. I de fall då kommunen istället fakturerar avgiften tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid för sen betalning.
Om prövningsavgiften inte betalats får ansökan avvisas. Avgiften återbetalas inte om
ansökan avslås.
4 § Sökanden av alkoholtillstånd ska erlägga 1500 kr/prov eller 1 060 kr/timme för examination hos kommunen (vanligen vid omprov).
5 § Ny avgift för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten utöver normaltiden (efter
kl. 01:00) med offentliga tillstånd över 1 000 personer, typ festivaler och musikarrangemang.
Tabell 1 - Prövnings- och anmälningsavgifter

Kr

Nytt stadigvarande tillstånd till allmänheten

12 000

Nytt stadigvarande tillstånd till slutna sällskap eller catering
Nytt stadigvarande tillstånd för särskilda boenden

12 000
4 000

Ändring av tillstånd (utökning av tider, ytor (även gemensam yta, catering mm)
Anmälan om ägarändring, 50 % eller mer av andelarna eller aktierna i bolaget
Anmälan om ägarändring, mindre än 50 %
Tillfällig ändring (utökning av tider, ytor mm), per tillfälle
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4 000
10 000
4 000
eller timtaxa
1 000
eller timtaxa
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Kr

Tabell 1 - Prövnings- och anmälningsavgifter
Tillfälligt tillstånd för allmänheten (även provsmakning), max 3 dagar
Tillfälligt tillstånd för allmänheten (även provsmakning), mer än 3 dagar
Tillfälligt tillstånd för allmänheten med offentligt tillstånd över 1000 personer och
utöver normaltiden max 1 dag
Tillfälligt tillstånd för allmänheten med offentligt tillstånd över 1000 personer och
utöver normaltiden max tre dagar
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap
Examination av sökanden gällande alkoholkunskaper
Vid omprov timtaxa

3 500
eller timtaxa
4 500
eller timtaxa
8 000
10 000
1 000
1 500
1 060/timme

6 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift
enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas
av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker.
Tabell 2 - Årlig tillsynsavgift

Kr

Fast avgift, stadigvarande tillstånd
Fast avgift utöver normaltider (kl 11-01 inne, 11-22 ute)
Fast avgift för särskilt boende med serveringstillstånd
Rörlig avgift, baserad på årlig omsättning av alkoholdrycker, kr inkl moms:

4 000
5 000
500

0-50 000
50 001-250 000
250 001-500 000
500 001-750 000
750 001-1 000 000

1 000
4 000
6 500
8 000
9 800

1 000 0001Påminnelseavgift 1 (restaurangrapport)
Påminnelseavgift 2 (restaurangrapport)

14 000
500
1 000

7 § Avgiftssänkning med 50 % av den fasta tillsynsavgiften (2 000 kr) görs för de bolag som
inte fått sanktionsbeslut från socialnämnden eller miljö- och stadsbyggnadsnämnden
gällande livsmedelslagen förevarande år.
8 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad (ej övertagande) verksamhet faktureras
fast avgift samt tillsynsavgift baserad på inlämnad budget och tillsynsavgift anpassad till
den kalendertid som återstår. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt under april-maj.
9 § En verksamhetsutövare som inte lämnar restaurangrapport inom föreskriven tid åläggs
betala förseningsavgift med 500 kr, lämnas inte rapporten efter första påminnelsen utgår
ytterligare förseningsavgift med 1 000 kr. Därefter debiteras verksamhetsutövaren högsta
årliga avgift (fast + rörlig).
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10 § Förhöjd fast avgift betalas när tillståndshavaren har en serveringstid utanför den
normala tiden. Normaltid anses vara 11-01 inomhus och 11-22 på uteservering.
3 Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel
11 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror och/eller receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3.
Tabell 3 - Årlig tillsynsavgift

Kr

Försäljning av receptfria läkemedel

1 400

Försäljning av folköl eller tobak

2 000

Försäljning av folköl och tobak
Försäljning av receptfria läkemedel och folköl eller tobak

2 800
2 400

Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak
Uppföljande kontrollbesök

3 200
1 200

12 § Årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) omfattar kalenderår och tas ut från och med det
år då anmälan om försäljning lämnas in. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker
normalt i början av året.
4 Lotterier
13 § Årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) omfattar kalenderår och tas ut från och med det
år då anmälan om försäljning lämnas in. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker
normalt i början av året.
Tabell 4 Lotteritillstånd

Kr

Lotteritillstånd enlligt 15 § lotterilagen

500

Lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen

1 000

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.
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