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Nyheter från Serveringstillstånd. 
 

Restaurangrapporterna 

Nu har de flesta restaurangrapporterna kommit in. Några är försenade och riskerar en erinran, varning om 
det har upprepats, tråkigt så klart men regelverket är tydligt, rapporten ska vara inskickad senast den 1 mars. 

Den årliga service- och tillsynsavgiften, som vi kommer att debitera, bygger på alkoholförsäljningen 2021. 
Förra året gav kommunen en ”coronarabatt” på ~50 % samtidigt som man höjde avgifterna. Det innebär att 
årets faktura kommer att bli betydligt högre (ungefär dubbelt så hög) än förra året eftersom det nu är en 
indexhöjning och ingen rabatt. Vi har inte heller fått tillåtelse att skjuta upp sista betalningsdag (förra året 
kunde man vänta till augusti) 

Vi ser också att flera restauranger betalar en extra avgift på grund av beviljad 02-tid och uteservering. 
Samtidigt vet vi att flera ställen inte utnyttjar 02-tiden eller uteserveringen. Här finns det möjlighet att spara 
1 – 3000 kronor i minskad årsavgift om du hör av dig till oss. 

Avgifterna som fullmäktige har beslutat om hittar du på 
www.orebro.se/serveringstillstand  

Här finns också en förklaring till den service som du kan få av oss. 

  

”Hemma-hos-dialog” 

Vi vill särskilt poängtera att vi gärna kommer till din restaurang och träffar din personal för att diskutera och 
informera om alkohollagen och serveringsbestämmelserna. Träffen tar 1½ -- 2 timmar och kostnaden igår i 
din årsavgift. 

 

Digitalisering 

Vi håller fortfarande på med en BankId-skyddad lösning för att du ska kunna logga in och se ditt tillstånd 
och serveringsansvariga personer. Tanken är att man därifrån ska kunna anmäla förändringar och göra 
ansökningar utan att behöva fylla i alla uppgifter. Med lite tur så kommer tjänsten igång före sommaren. 

 

Till sist… 

Under pandemiåret 2021 återkallades endast ett (1) serveringstillstånd och sju fick en erinran.  

Tolv nya restauranger tillkom och tolv bytte ägare. 


