Information angående
serveringstillstånd

Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för
att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras
om serveringen kan medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. I de fall
alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska
skall de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.
Den som vill servera alkoholdrycker, det vill säga vin, sprit, starköl och andra
jästa alkoholdrycker mot betalning måste inneha ett serveringstillstånd.
Tillståndet söks hos och ges av den kommunen serveringen kommer att
bedrivas i.
Serveringstillstånd kan meddelas för:
Servering till allmänhet
Servering till förening, företag eller annat slutet sällskap
Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod,
under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden
för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker.
Samtliga förutsättningar enligt p. 1-3 ovan ska vara uppfyllda samtidigt för att
undantaget på kravet på serveringstillstånd ska vara tillämpligt.
Erinran/Varning/Återkallan serveringstillstånd

I alkohollagens 9 kapitel 17 § regleras i vilka situationer kommunen kan
meddela en tillståndsinnehavare en erinran eller varning. Exempel på
förhållanden då påföljder ska övervägas är:
1. om tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde vid tillståndets
meddelande
2. om tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som gäller för servering
enligt alkohollagen eller de villkor och föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen
Enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett
serveringstillstånd om;
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet
på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren
ingripit,
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för
tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande
åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden
som föranlett varningen har rättats till.

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Allmänt

Nästan alla restauranger har tillstånd för ”servering till allmänheten”. Detta är
vad som vanligen menas med att ha fullständiga rättigheter. Det är inte
restaurangen som har tillståndet utan innehavaren och om denne ex säljer sin
verksamhet så måste den nya ägaren ansöka om serveringstillstånd.
Sökandes lämplighet

När man ansöker om serveringstillstånd för servering till allmänheten görs en
lämplighetsprövning av den/de sökande. Sökande skall ha kunskaper i alkohollagstiftning, krav på kunskaper regleras genom att sökande genomför
kunskapsprov med godkänt resultat hos alkoholhandläggaren. I lämplighetsprövningen ingår också sökandes ekonomiska förutsättningar, ekonomisk
skötsamhet och allmänna laglydnad (vandel). Sökande skall i första hand själv
visa att han uppfyller krav på lämplighet. Tillståndsmyndigheten kompletterar
sedan dessa uppgifter med att inhämta remissyttranden från andra
myndigheter t ex polis, skatteverket, miljöförvaltningen, räddningstjänsten
samt kronofogdemyndigheten.
Godkänt restaurangkök

För att kunna erhålla tillstånd för servering till allmänheten krävs att lokalen
har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad
eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna skall kunna erbjudas ett varierat utbud
av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare
rätter. Vanliga lägenhetsspisar och mikrovågsugnar är ej godkänd köksutrustning. Det är miljöförvaltningen som godkänner livsmedelslokaler och som
anger vilken kapacitet restaurangköket har med avseende på utrustning och
utrymmen=registrering hos miljökontoret. Majoriteten av serveringsställets
serveringsyta skall vara bordsplatser.
Olägenheter

Om servering befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller särskild risk för människors hälsa får serveringstillstånd vägras även om
kraven på personlig lämplighet och allsidig matlagning är uppfyllda.
Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs enligt
alkohollagen en skriftlig ansökan till den kommun där serveringen skall
bedrivas samt de handlingar som ligger till grund för ansökan. Se checklista.
Prövningsavgift

Kommunen äger rätt att ta ut en prövningsavgift för att behandla en ansökan
om serveringstillstånd, se taxor och avgifter.
Ett sådant tillstånd gäller sedan tillsvidare under förutsättning att serveringen
bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Prövningsavgiften betalas
inte tillbaka om ansökan avslås.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett stadigvarande tillstånd är 8 veckor från det att
samtliga handlingar inkommit till alkoholhandläggaren.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet
sällskap
Allmänt

Ett stadigvarande tillstånd avseende slutna sällskap är antingen;
* en så kallad klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett visst sällskap som
förening, företag, klubb, personalgrupp och dylikt, eller
* en så kallad festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.
Eftersom kraven för tillstånd till allmänheten är högre än för tillstånd till
servering i slutna sällskap är det viktigt att frågan om den tänkta serveringen
avser allmänheten eller inte utreds vid tillståndsprövningen. För att det ska
kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före
det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om slutet sällskap om till
exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.
Ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband ska finnas för
medlemmarna. Underlag för att bedöma denna fråga kan vara föreningsstadgar,
uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse – eller årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.
Matutbud

För servering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat ett lägre
kökskrav än vid servering till allmänheten. Vi stadigvarande servering i slutet
sällskap krävs att kökslokalen är registrerad och godkänd av miljökontoret.
Tillredd mat är en grundförutsättning för att erhålla serveringstillstånd, även
för tillfällig verksamhet.
Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs enligt
alkohollagen en skriftlig ansökan till den kommun där serveringen skall
bedrivas. Handlingar som skall bifogas ansökan. Se checklista.
Prövningsavgift

Kommunen äger rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om
serveringstillstånd. I Kiruna kommun är prövningsavgiften för en ansökan
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap, se taxor och avgifter. Ett sådant
tillstånd gäller tillsvidare under förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet
med alkohollagens bestämmelser. Prövningsavgiften betalas inte tillbaka om
ansökan avslås.
Handläggningstid

Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd för slutet sällskap är 8 veckor
från det att samtliga handlingar inkommit till alkoholhandläggaren.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Allmänt

Ett tillfälligt serveringstillstånd kan gälla ett enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Med enstaka tidsperiod avses enligt praxis från tidigare lagstiftning
några dagar upp till ett par månader. Tillfällig servering förutsätter att det inte
är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Också antalet tillståndstillfällen i en viss serveringslokal kan vara av betydelse. Anordnas ofta tillfällig
servering till olika slutna sällskap i samma serveringslokal kan det vara lämpligt
att kräva ett stadigvarande tillstånd avseende lokalen. Detta bland annat för att
underlätta tillsynsmyndighetens kontroll över serveringsställena på orten.
Sökandes lämplighet

När man ansöker om serveringstillstånd för servering tillfälligt tillstånd till
allmänheten görs en lämplighetsprövning av den/de sökande. Sökande skall ha
kunskaper i alkohollagstiftning. Krav på kunskaper regleras genom att sökande
genomför kunskapsprov med godkänt resultat hos alkoholhandläggaren. I
lämplighetsprövningen ingår också sökandes ekonomiska förutsättningar,
ekonomisk skötsamhet och allmänna laglydnad (vandel). Sökande skall i första
hand själv visa att han uppfyller krav på lämplighet. Tillståndsmyndigheten
kompletterar sedan dessa uppgifter med att inhämta remissyttranden från
andra myndigheter; polisen, skatteverket, miljökontoret, räddningstjänsten
samt kronofogdemyndigheten.
Matutbud

På samma sätt som när stadigvarande tillstånd söks krävs att ett varierat
matutbud skall finnas vid tillfällig servering till allmänheten.
Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs enligt
alkohollagen en skriftlig ansökan till den kommun där serveringen skall
bedrivas. Handlingar som skall bifogas ansökan. Se checklista.
Prövningsavgift

Kommunen äger rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om
serveringstillstånd. I Kiruna kommun är prövningsavgiften för en ansökan, se
taxor och avgifter.
Handläggning

Handläggningstiden för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är 8 veckor från
det att samtliga handlingar inkommit till alkoholhandläggaren.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Allmänt

Tillfälligt tillstånd kan gälla ett enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Tillfällig
servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande
verksamhet. Också antalet tillståndstillfällen i en viss serveringslokal kan vara

av betydelse. Anordnas ofta tillfällig servering till olika slutna sällskap i samma
serveringslokal kan det vara lämpligt att kräva ett stadigvarande tillstånd
avseende lokalen. Detta bland annat för att underlätta tillsynsmyndighetens
kontroll över serveringsställena på orten.
Eftersom kraven för tillstånd till allmänheten är högre än för tillstånd till
servering i slutna sällskap är det viktigt att frågan om den tänkta serveringen
avser allmänheten eller inte utreds vid tillståndsprövningen. För att det ska
kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före
det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om slutet sällskap om till
exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Ett
gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband ska finnas för
medlemmarna. Underlag för att bedöma denna fråga kan vara föreningsstadgar,
uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse – eller årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.
Matutbud

Krav på ett varierat matutbud vid tillfällig servering till slutet sällskap gäller.
Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs enligt
alkohollagen en skriftlig ansökan till den kommun där serveringen skall
bedrivas. Handlingar som skall bifogas ansökan. Se checklista.
Prövningsavgift

Kommunen äger rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om
serveringstillstånd. I Kiruna kommun är prövningsavgiften för en ansökan om
tillfälligt tillstånd för slutna sällskap, se taxor och avgifter.
Handläggningstid

Handläggningstiden för tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är 2 veckor från det
att samtliga handlingar inkommit till alkoholhandläggaren.

Checklista
Dessa handlingar skall finnas med vid ansökan om;
1. stadigvarande serveringstillstånd för allmänhet eller tillfälligt
serveringstillstånd för allmänheten samt stadigvarande serveringstillstånd för
slutna sällskap samt cateringverksamhet för slutna sällskap).
2. tillfälligt tillstånd för slutna sällskap.
Vid ofullständig ansökan räknas handläggningstiden från det datum samtliga
handlingar inkommit till tillståndsmyndigheten.

Dessa handlingar skall finnas med:
Person- eller registreringsbevis (1,2)
Ideella föreningar; stadgar, konstituerande- och årsmötesprotokoll (1,2)
Registreringsbevis för skatt (1,2)
Bevis från bolagsverket som styrker ägarförhållanden (1,2)
Köpekontrakt/hyresavtal (1,2)
Konkursfrihetsbevis (1,2)
Godkänt kunskapsprov i alkohollagstiftningen (1,2)
Miljökontorets godkännande (1,2)
Planritning (serveringsytor, antal bordsplatser) (1,2)
Finansieringsplan (1,2)
Meny (1,2)
Verksamhetsbeskrivning (1,2)
Deltagarförteckning (2)

