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Taxa för anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
tobak samt vissa receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser
Tillsynsavgifter
1 § Denna taxa gäller avgifter för Nykvarns kommuns kostnader för prövning,
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
a. Handläggning och andra åtgärder med anledning av inlämnad anmälan
b. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för offentlig tillsyn som föranletts av
a. klagomål som visar sig obefogat
b. handläggning av ett ärende som har samband med att det har överklagats.
4 § Bygg-och Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året
före avgiftsåret.
Timtaxa
5 § Kommunfullmäktige fastställer inför varje kalenderår aktuella timtaxor. Timtaxa
för planerad kontroll är 1278 kronor per hel timme handläggningstid. Fasta årliga
avgifter beräknas efter gällande taxa i början av varje kalenderår.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
kontoret har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, resor, mätning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas ut för varje
halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner,
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och
07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxa.
Tilläggstaxa för extra tillsyn
6 § För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan
utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en
avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.
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Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa
ToR
Avgiftens erläggande
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nykvarns kommun. Betalningen
ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller räkning.
Nedsättning av taxa
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgift för extra kontroll och övrig offentlig tillsyn
9 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder 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.
Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.
Ingen avgift
10 §
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.
Nedsättning av avgift m.m.
11 §
Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift i enskilda
fall fattas av miljönämnden.

Avgift för anmälan om folköl och tobak
12 §
För handläggning av anmälan om folköl och/eller tobak tas en avgift ut
motsvarande en timmes handläggningstid. Ingen årsavgift utgår för
anmälningsåret. Vid behov av tillsyn i samband med anmälan debiteras timtaxa.
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Årsavgift
13 §
Årsavgiften betalas i förskott enligt nedanstående tabell och avser
kalenderår.
Öl klass II (Folköl)
Tobak
Receptfria läkemedel
Öl klass II och tobak
Öl klass II och receptfria läkemedel
Tobak och receptfria läkemedel
Öl klass II, tobak och receptfria läkemedel

Årsavgift, kronor
1 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
3 000
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