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Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Örebro kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen. Avgifter tas ut med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622). 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som innehar eller ansöker om att få serveringstillstånd enligt 8 
kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och den som bedriver handel eller servering av folköl. 
 
3 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Örebro kommun genom dess Bygg- 
och miljönämnd. 
 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
alkohollagen överklagas. 
 
5 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att utifrån 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
förändra i denna taxa antagna avgifter. Uppräkningen görs utifrån den version som SKR 
publicerar i oktober. De uppräknade avgifterna börjar sedan att gälla från och med 
januari året därpå. Indexet används eftersläpande genom att föregående års procentsats 
används. Basmånaden för indexuppräkning är oktober månad 2020. 
 
6 § Enligt 40 § förvaltningslagen (2017:900) överklagas Bygg- och miljönämndens beslut 
till allmän förvaltningsdomstol. 
 

Avgifter för serveringstillstånd 

Ansökningsavgifter 
7 § Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att 
handlägga och pröva en ansökan. I ansökningsavgiften ingår tillsynsavgift för ett 
(1) tillfälle eller en (1) period. 
 

Typ av ansökan Avgift 

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 10 000 kr 

Ansökan om ändrat serveringstillstånd 4 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 3 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i 
obetydlig omfattning  

1 000 kr 

Ansökan om tillstånd för tillfällig uteservering 1 000 kr 

Ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutet sällskap 1 000 kr 

Fristående kunskapsprov 1 500 kr 

 
Tillsynsavgifter 
8 § Rörliga tillsynsavgifter för stadigvarande servering, där avgiften avgörs av 
alkoholförsäljningens årliga omsättning enligt restaurangrapport. 11 § Om 
restaurangrapport inte inkommer för att uppskatta tillsynsavgift debiteras 
 
 

Alkoholförsäljningens årliga omsättning Avgift 

Upp till 50 tkr 3 600 kr 

Mer än 50 tkr och upp till 250 tkr 6 750 kr 

Mer än 250 tkr och upp till 500 tkr 8 100 kr 
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Mer än 500 tkr och upp till 1 000 tkr 9 000 kr 

Mer än 1 000 tkr och upp till 2 000 tkr 11 250 kr 

Mer än 2 000 tkr och upp till 3 000 tkr 12 600 kr 

Mer än 3 000 tkr och upp till 4 000 tkr 13 500 kr 

Mer än 4 000 tkr och upp till 5 000 tkr 14 400 kr 

Mer än 5 000 tkr och upp till 6 000 tkr 16 200 kr 

Mer än 6 000 tkr 18 000 kr 

 
9 § Fasta tillsynsavgifter för stadigvarande servering, där avgiften avgörs av 
tillståndstypen. 
 

Typ av tillstånd Avgift 

Tillstånd för stadigvarande servering till slutna sällskap 
(festvåningar och liknande) 

3 000 kr 

Tillstånd för servering efter kl. 01.00 3 000 kr 

Tillstånd för uteservering 1 500 kr 

 
10 § Fasta tillsynsavgifter för tillfällig servering, där avgiften avgörs av 
tillståndstypen. 
 

Typ av tillstånd Avgift 

Tillstånd för tillfällig servering till allmänheten 1 000 kr per 
extra 
dag/period, 
högst 7 000 kr  

Tillstånd för tillfällig servering till allmänheten,  
obetydlig omfattning 

500 kr per 
extra 
dag/period, 
högst 7 000 kr 

Tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap 250 kr per 
extra dag 

 

 

Avgifter för handel eller servering av folköl 

 

11 § Anmälningsavgift för försäljning av folköl är 1 020 kronor per anmälan, 
vilket motsvarar en timmes handläggning. 
 

12 § Timavgift för den som bedriver handel eller servering av folköl ska betalas 
med 1 020 kronor för varje hel timme, eller 510 kronor för varje hel halvtimme 
nedlagd handläggningstid. 
 
13 § Timavgift för den som bedriver handel eller servering av folköl tas ut för 
varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner 
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och kontroller, beredning i övrigt av ärendet, föredragning, beslut, restid och för 
anmälan om försäljning. 
 
14 § Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas 
ingen timavgift ut. För inspektioner, övrig tillsyn eller annan verksamhet som 
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 


