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8 november 2022 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen 
(2010:1622), Eksjö kommun. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgifterna i taxan avser kommunens kostnader för prövning och tillsyn 
enligt Alkohollagen (2010:1622). Prövning och tillsyn omfattar: 

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar
om tillstånd.

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.

• Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.
• Tillsyn och kontroller på plats samt övriga administrativa

kontroller. Kontroller på plats inkluderar förberedelser, resa och
efterarbete.

2 § Avgift kan också tas ut för kommunens kostnad för provtagning och 
analys av prover. I de ärenden avgift tas ut för provtagning och analys 
framgår av alkohollagen. 

3 § Avgift tas inte ut för handläggning av 
1. Extra kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Tid för handläggning av överklagan.

4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften, från och med 2022, 
1171 kr per hel timme handläggningstid.  

Myndighetsnämnden får en gång per kalenderår besluta att höja 
timkostnaden enligt denna taxa med procentsatsen i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i 
oktober månad före det aktuella kalenderåret. För indexuppräkning 
gällande år 2023 och framåt gäller 2022 års kostnadsläge som bas och 
utgångspunkt. 

5 § Avgifter för alkohollagen gäller från och med 1 januari 2023. 

6 § Beslut om avgift fattas av Myndighetsnämnden med stöd av 8 kap 
10 § alkohollagen (2010:1622).  
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Nedsättning av avgift 

7 § Om det finns särskilda skäl kan Myndighetsnämnden besluta om 
eventuell nedsättning av avgift i enskilda ärenden.  

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd 

8 § För prövning av ansökan om tillstånd tas fast avgift ut enligt tabell 1. 

Avgift för prövning ska betalas för varje ärende som ansökan avser. 
Avgiften ska betalas även om ansökan avslås.  

Avgift för handläggning av anmälan om ändring 

9 § För handläggning av anmälan om ändrade ägarförhållanden eller andra 
ändringar som kan påverka förutsättningar för tillståndet tas fast avgift ut 
enligt tabell 1.  

Årlig tillsynsavgift 

10 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig 
tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften för tillsyn faktureras verksamheten en 
gång per år. Årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan 
avgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats 
om inget annat anges. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

11 §. 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 tillståndsinnehavarens omsättning av alkoholdrycker. 
Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport.  

Första årets årliga avgift baseras på av verksamheten angiven uppskattad 
omsättning av alkoholdrycker.  

12 § Har restaurangrapport inte lämnats in senast den 1 mars påföljande år 
kan förseningsavgift debiteras med 1171 kronor (motsv. 1 timme) per 
utskickad påminnelse.  

Timavgift 

13 § Timavgift tas ut för nedlagd tid av: 
• Handläggning av övriga ändringar av tillstånd (ändringar som ej är

listade i tabell 1)
• Handläggning av befogade klagomål
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• Uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som
konstaterats vid ordinarie tillsyn, inklusive handläggning

• Kontroller mellan klockan 01.00 till 03.00 och är då 1,5 gånger den
gällande timavgiften.

Timavgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut.  

Avgiftens erläggande m.m. 

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eksjö kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § Myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos 
förvaltningsrätten. 

Tabell 1 

Typ 

Avgift – 
Schablontid, 

timmar 
Prövning 
Stadigvarande tillstånd för 
Servering till allmänheten och slutna sällskap 6 
Cateringtillstånd 6 
Provsmakning 5 
Pausservering 5 

Tillfälligt tillstånd för 
Servering till allmänheten, större evenemang 4 

- För varje ytterligare dag 1 
Servering till allmänheten, mindre evenemang (Ej remiss till polismyndigheten) 2 

- För varje ytterligare dag 0,5 

Servering till slutna sällskap (Ej remiss till räddningstjänsten) 1 

- För varje ytterligare dag 0,5 

Provsmakning 1 
- För varje ytterligare dag 0,5 

Pausservering 1 
- För varje ytterligare dag 0,5 
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Ändring av tillstånd 
Ändring av befintligt tillstånd (Allmänheten) 

- Utökad serveringstid 2 
- Ändrad serveringsyta 2 
- Ändrat dryckesslag 2 

Ändring av befintligt tillstånd (Slutna sällskap) 
- Utökad serveringstid 1 
- Ändrad serveringsyta 1 
- Ändrat dryckesslag 1 

Tillfällig ändring av befintligt tillstånd (Allmänheten) 
- Ändrat dryckesslag 1 
- Ändrad serveringsyta 1 
- Ändrat dryckesslag 1 

Tillfällig ändring av befintligt tillstånd (Slutna sällskap) 
- Utökad serveringstid 0,5 
- Ändrad serveringsyta 0,5 
- Ändrat Dryckesslag 0,5 

Bolagsändring fullständig prövning - ny delägare, bolagsman, aktieägare, 
firmatecknare, ledamot eller annan person med betydande inflytande. Ändring 
innehållande penningtransaktioner. 

4 

Mindre bolagsändring - överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare. 
Ändringen innehåller inga penningtransaktioner. 

2 

Övriga ändringar Timdebitering 

Anmälan 

Catering 

1 (Redan 
godkänd 
lokal 0) 

Provsmakning, vid redan befintligt tillstånd 0 
Kryddning av snaps 0 

Restaurangrapport 
Ej inlämnad restaurangrapport, avgiften utgår för varje utskickad påminnelse 1 

Kunskapsprov 
Kostnad per genomfört kunskapsprov 2 

Uppföljande tillsyn 
Befogade klagomål Timdebitering 
Uppföljning av brister Timdebitering 
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Tabell 2 
Årlig tillsynsavgift Avgift per år i 

schablontid - 
timmar 

Fast avgift 3 

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av 
alkoholdrycker räknat i kronor. 
1000 – 50 000 1 
50 001 – 250 000 2 
250 001 – 500 000 3 
500 001 – 1 000 000 4 
1 000 001 – 2 000 000 5 
2 000 000 – 3 000 000 6 
> 3 000 001 7 

Tillsyn/kontroll mellan 01.00 och 03.00 Timdebitering x 1,5 
Uppföljande kontrollbesök Timdebitering 
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