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Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohol- och tobakslagen
1. Ansökningsavgifter
Avgift för prövning av ansökan om serverigstillstånd

1.1 Nyansökningar och stadigvarande
cateringföretag

8 500 kronor

1.2 Utvidgade tillstånd, tillstånd för gemensam
serveringsyta, stadigvarande provsmakning

4 000 kronor

1.3 Utökade serveringstider

2 500 kronor

1.4 Tillfälliga tillstånd till allmänheten

4 500 kronor
Varav 1 000 kronor är
tillsynsavgift som
återbetalas vid
avslagsbeslut.

1.5 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap,
tillfälligt tillstånd för provsmakning
samt godkännande av lokal vid catering

1 000 kronor
Varav 200 kronor är
tillsynsavgift som
återbetalas vid
avslagsbeslut.

1.6 Om särskilda skäl föreligger får socialnämnden beträffande punkt 1.4
besluta om nedsättning av avgift.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

620-0216
829-9158

PlusGiro

63 45-3
www.nynashamn.se
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2. Tillsynsavgifter
Serveringstillstånd till allmänheten gällande tillsvidare, stadigvarande
tillstånd för cateringföretag, gemensam serveringsyta samt för
provsmakning

2.1. Årlig fast avgift om 2 000 kronor tas ut för tillsynen över efterlevnaden
av bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl.
2.2 Rörlig avgift tas ut efter årsomsättning (exklusive moms) av
alkoholdrycker enligt följande:
Avgiftsklass
1
2
3
4
5
6

Årsomsättning av
alkoholdrycker kronor
- 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 4 000 000
4 000 001 -

Avgift kronor
1 500
2 500
3 500
4 500
5 500
6 500

2.3 Rörlig avgift fastställs genom inplacering i avgiftsklass efter föregående
kalenderårs omsättning.
2.4 Vid erhållande av nytt serveringstillstånd där tidigare årsomsättning
saknas, sker inplacering i avgiftsklass 1. Därefter sker en årlig inplacering
enligt 2.2.
2.5 Vid erhållande av nytt serveringstillstånd som ersätter tidigare tillstånd
för aktuellt serveringsställe sker inplacering i avgiftsklass enligt föregående
tillståndshavares årsomsättning.
Serveringstillstånd till slutna sällskap gällande tillsvidare

2.6 Årlig avgift uttas med 1 000 kronor för tillsynen över efterlevnaden av
bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl.

Trafikservering

2.7 Årlig avgift uttas med 1 500 kronor per serveringsställe.
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Försäljning av öl och tobaksvaror

2.8 Årlig avgift uttas med 1 500 kronor per år och försäljningsställe.
Kunskapsprov

2.9 Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut.
Kunskapsprovet innehåller frågeområden om alkoholpolitik, bestämmelser
om servering, tillsyn, mat och utrustning. För godkänt resultat krävs minst
75 procent rätta svar inom varje område.
2.10 Avgift för genomgång av kunskapsfrågorna för:


tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för
stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap uttas en avgift
med 1 500 kronor,



tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande
servering till slutna sällskap uttas en avgift med 1 200 kronor,



tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap, pausservering eller
provsmakning av alkoholdrycker uttas en avgift med 750 kronor.

3. Betalning
Ansökningsavgift

3.1 Avgift betalas till Nynäshamns kommun av den som ansöker om
serveringstillstånd.
3.2 Avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd (punkterna 1.1 till
1.5) ska betalas när ansökan lämnas in. Om detta inte sker ska sökanden
föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får
sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i
föreläggandet.

Tillsynsavgift

3.3 Tillsynsavgift betalas till Nynäshamns kommun av den som har
serveringstillstånd och den som säljer öl och tobaksvaror.
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3.4 Bedrivs serveringsverksamhet under någon del av ett kalenderhalvår
betalas hälften av den fastställda tillsynsavgiften för serveringstillstånd till
allmänheten (punkten 2.1).
3.5 Tillsynsavgiften till slutna sällskap och trafikservering (punkterna
2.6 och 2.7) betalas i sin helhet för varje påbörjat kalenderår då
serveringsverksamhet bedrivs.
3.6 Kommunen ska fakturera avgiften och betalas senast 14 dagar efter
fakturadatum. Erlagd tillsynsavgift återbetalas inte även om verksamheten
upphör under perioden.
3.7 Avgift för påminnelse vid sen betalning uttas med det belopp som utgör
högsta ersättning för skriftlig påminnelse enligt första punkten i förordningen
om ersättning för inkassokostnader (1981:1057 med den senaste ändringen
2003:294)
3.8 Vid betalning efter förfallodagen uttas dröjsmålsränta med 1,25 procent
per månad.

