
SANKTIONER
Det � nns tre typer av sanktioner. Under den 
här � iken hittar du beskrivningar av de olika 
sanktionerna – erinran, varning och återkallelse. 
Du kan även få vägledning om hur du överklagar 
ett beslut.

För att göra rätt och slippa sanktioner
Om du tittar under � iken TILLSYN hittar du 
mycket av det som kan orsaka ett sanktionsbeslut. 

Det är viktigt att anmäla ändringar för att följa 
alkohollagen. Under � iken ANSÖKNINGAR OCH 

ANMÄLNINGAR hittar du vägledning.

Restaurangrapporten är också viktig. Titta 
under � iken RESTAURANGRAPPORTER vad som 
ska göras och när.

Kontakta oss om du har frågor! 
Du hittar kontaktuppgifter till oss handläggare 
på visitkorten på boxens insida.



När en restaurang – eller det företag som driver restaurangen – inte följer alko-
hollagen kan kommunen besluta om någon typ av sanktion. En sanktion är inte 
ett stra�  i vanlig mening, utan en administrativ åtgärd som först och främst är 
till för att få företaget att följa lagar och regler. De sanktioner som � nns i alko-
hollagen är erinran, varning och återkallelse. Det fungerar lite som en trappa.

• Erinran kan ses som en tillsägelse om att ni måste bättra sig och göra 
rätt i fortsättningen.

• En varning är betydligt allvarligare. Den visar att företaget måste se till att 
det som hänt inte sker igen för då riskerar bolaget att serveringstillståndet 
kan återkallas.

• En återkallelse innebär att serveringstillståndet dras in och alkohol-
försäljningen omedelbart måste upphöra.

Vill du veta mer om hur du kan undvika sanktioner titta under � iken ”tillsyn”.
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Ett beslut om sanktion gäller omedelbart e� er att beslutet är fattat.

En sanktion kan alltid överklagas. Du skickar överklagan till miljöenheten på 
Nacka kommun.

Om ditt företag har fått serveringstillståndet återkallat kan ni överklaga och 
begära inhibition. Att begära inhibition innebär att domstolen inom bara 
någon dag avgör om ert serveringstillstånd ska fortsätta gälla tills domstolen 
avgjort ärendet. O� a ges inhibition, men inte alltid.

Miljöenheten skickar så fort som möjligt er överklagan vidare till Förvaltnings-
rätten i Stockholm. Ärenden som gäller serveringstillstånd behandlas snabbare 
än många andra ärenden.

ÖVERKLAGAN


