
 

 

   

 

     

  
 

 

     

             
              

              

               
       

                  

               
                 

                 
     

 

  

             
     
    

              
                 

                 

    

 

    

                 
                     

   

                  
      

 

       

           

NR. 1 2021 

Först några ord om restaurangrapporten… 

Nu kommer restaurangrapporten för 2020 års försäljning. Rapporten ligger till grund för den 
årliga service- och tillsynsavgift som vi fakturerar till dig. Avgiftens storlek bygger på din 
alkoholförsäljning. Precis som förra året så kan du vänta med betalningen till hösten 2021. 

Du kan registrera uppgifterna digitalt, information om detta finns i bilagan. I övre högra hörnet 
på blanketten hittar du ditt lösenord. 

En av fördelarna med digital registrering är att du får ett kvitto på att rapporten är inskickad. ���� 

Tyvärr så brukar några av rapporterna komma in försent. Det är naturligtvis inte acceptabelt och 
vi skärper därför kraven på dig. Rapporten ska vara inskickad senast den 1 mars. Den som är 
försenad kommer att meddelas en erinran första året och en varning året därpå. Så, för allas skull, 
skicka in restaurangrapporten i tid! 

Anmälningsplikten 

Kom ihåg att anmäla alla förändringar. Det kan vara större eller mindre ombyggnationer, 
ägarförändringar, bolagsförändringar, avbrott/semesterstängning, telefonnummer, adress, 
faktureringsadress och så vidare. 

Nu gäller en tillfällig lag med inskränkta serveringstider. Restaurangen ska vara tömd på gäster 
senast efter 30 minuter. Därefter ska man hålla stängt minst en timme innan man får öppna igen. 
Om du funderar på att ändra dina serveringstider och/eller att öppna igen på natten så ska även 

detta anmälas till oss. 

Service- och tillsynsavgiften då…? 

Som du vet så har vi höjt våra avgifter. De som har tillstånd för uteservering och/eller 02-tid 
betalar en extra avgift för det. Om du inte utnyttjar detta så kan du enkelt höra av dig till oss och 
spara pengar. 

Du är också välkommen att höra av dig om du vill att vi kommer till din restaurang och 
informerar personalen om alkohollagens olika bestämmelser. 

Leif Andersson Raine Flodman Emma Markendahl 

019-21 41 01 019-21 12 40 019-21 15 50 

Örebro kommun 
Miljökontoret 

019-21 10 00 
orebro.se serveringstillstand@orebro.se 
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