Allmänt om serveringstillstånd
Du behöver serveringstillstånd om du planerar servering till allmänheten eller i slutet sällskap till exempel
förening eller företag. Det kan gälla servering året runt, årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka
tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.
Ett serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
eller en eller flera av dessa drycker.
Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller
ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller
deltagaravgift också är servering. För att få servera spritdrycker, vin och starköl krävs
serveringstillstånd som beviljats av kommunen.

När behövs serveringstillstånd?
Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) får servering av spritdrycker, vin och starköl ske
endast om tillstånd har meddelats (serveringstillstånd).
För privata fester eller liknande där värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs
vanligen inget serveringstillstånd.
Serveringstillstånd krävs heller inte för servering som:
•

avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer

•

sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna

•

äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

OBS! Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap.
Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande
serveringstillstånd eller en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt
serveringstillstånd).
Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl
begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Tillstånd att anordna provsmakning av
alkoholdrycker enligt 8 kap. 6 och 7 §§ kan ges stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.

Krav för att få serveringstillstånd
Allmänt sett gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han eller hon
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är
lämplig att utöva verksamheten (8 kap. 12 §).

Krav på dig som söker
Du som söker serveringstillstånd ska ha kunskap i alkohollagen. Du behöver även vara utan
skulder till samhället gällande skatter och avgifter, så kallad ekonomisk skötsamhet. Den
som söker om serveringstillstånd ska även ha en ordnad bokföring och i övrigt vara laglydig.
Krav på serveringsstället
Enligt 8 kap. 15 § finns krav på serveringsställets kök och matutbud. För servering till
allmänheten året runt gäller att lokalen har ett kök som är godkänt av
samhällsbyggnadsförvaltningen för allsidig matlagning samt tillhandahåller lagad mat.
Undantag från detta är teater- och konsertlokal som kan få tillstånd för servering av starköl
och vin under pauser i föreställningen utan krav på matutbud. I hotell med
serveringstillstånd får minibarer med alkoholdrycker inrättas.
För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst tillfälle ställs inte
lika höga krav på kök. Det räcker att serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma
gäller för servering i slutet sällskap. Serveringsstället ska med hänsyn till omständigheterna
ha lämpligt antal sittplatser. För uteservering gäller att serveringsytan ska upptas av
sittplatser vid bord.
Vid inrikes trafik
Tillstånd för alkoholservering i inrikes trafik (tåg, flyg och båtar) får meddelas av den
kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte.
Företag placerat utomlands
Om företaget inte är placerat i Sverige är det Stockholms kommun som meddelar tillstånd.
För denna typ av servering krävs att lokalen är livsmedelshygieniskt godkänd och att ett
varierat matutbud tillhandahålls.
Inget eller begränsat tillstånd
Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa även
om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda (8
kap. 17 §).

Återkallande
Serveringstillståndet kan återkallas om tillståndshavaren inte följer alkohollagens
bestämmelser eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre gäller, till exempel att
restaurangköket inte längre är godkänt för allsidig matlagning.

Ansökan
Ansökan ska göras skriftligt på särskild ansökningsblankett. Du hittar blanketten samt mer
information om olika typer av ansökningar och serveringstillstånd på
lillaedet.se/serveringstillstand.

Lämna in ansökan
Ansökan om serveringstillstånd i Lilla Edets kommun ska lämnas eller skickas till följande
adress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet.
Ansökningsavgiften måste betalas innan utredningen påbörjas. Läs mer om avgiften på
lillaedet.se/serveringstillstand.
Behandling av ansökan
Kommunens alkoholhandläggare handlägger ansökan och skickar ärendet på remiss till
andra myndigheter:
Polismyndigheten är enligt alkohollagen en obligatorisk remissinstans. Kommunen får inte
godkänna en ansökan om ett nytt serveringstillstånd - som inte är tillfälligt - utan att polisen
har yttrat sig. Polismyndigheten gör en så kallad vandelprövning av sökandes personliga
lämplighet samt bedömer restaurangetableringen från ordnings- och säkerhetssynpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer de livsmedelshygieniska förutsättningarna och yttrar
sig angående risken för att närboende utsätts för till exempel bullerstörningar från
serveringsstället.
Skatte- och Kronofogdemyndigheterna yttrar sig om eventuella skatteskulder med mera.
Räddningstjänst yttrar sig över om brandsäkerheten är godkänd samt om det antal personer
som får vistas i serveringslokalen.
Beslutsunderlag
Efter remissbehandling tar alkoholhandläggaren fram ett beslutsunderlag (tjänsteutlåtande).
Här får du som sökande möjlighet att yttra dig över tjänsteutlåtandet innan beslut fattas.
Tjänsteutlåtandet med förslag till beslut underställs individnämnden för politisk prövning
och beslut om serveringstillstånd. Ansökningar om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap kan
alkoholhandläggaren själv besluta om.
Ansökningstid
Individnämnden sammanträder en gång per månad. Den totala ansökningstiden för en
nyansökan är cirka tre månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till
kommunen.

Tillståndsbevis
Efter beslut av individnämnden om serveringstillstånd utfärdas ett tillståndsbevis som
innehåller uppgifter om vad serveringstillståndet omfattar. Detta tillståndsbevis ska anslås
på väl synlig plats i lokalen.

Kontakt
Handläggare
0520-65 96 46

