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Inledning 

 

Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som innehåller 

redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande 

föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid 

tillståndsgivningen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens 

ledning. De ska också vara kända hos allmänheten. Vidare ska riktlinjerna spegla kommunens 

nuvarande uppfattning och ambitionsnivå.  

 

Statens folkhälsoinstitut har utifrån uppdrag tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska 

utformas, vilka använts som grund för dessa riktlinjer.  

 

 

Syfte och målsättning med riktlinjerna för alkoholservering 
 

Syftet med de kommunala riktlinjerna är att skapa förutsebarhet för om en etablering som 

planeras kan ges tillstånd samt att verka för likabehandling av ansökningar om 

serveringstillstånd inom kommunen. 

 

Målsättningen med kommunens riktlinjer är att skapa en trygg krogmiljö i Lilla Edet där 

alkoholserveringen sker ansvarsfullt och skapar förutsättningar för en återhållsam 

alkoholkonsumtion. 

 

 

Ursprunget till de kommunala riktlinjerna  
 

Innan den gamla alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft 1995 var kommunerna remissinstans 

till länsstyrelserna som fattade besluten om serveringstillstånd. Kommunerna hade 

kommunalt veto och kunde avslå en ansökan om serveringstillstånd utan att behöva motivera 

varför. Även senare fick kommunerna begränsa serveringstillstånden om de kunde innebära 

olägenheter för bland annat ordning och hälsa. Kommunerna behövde dock motivera 

avslagsbesluten och de kunde också överklagas till förvaltningsdomstolen. Kommunerna fick 

i uppdrag att utarbeta alkoholpolitiska program med kriterierna för kommunernas bedömning. 

Syftet var att göra det tydligare för personer som ville ansöka om serveringstillstånd. 

 

 

Alkohollagen – en skyddslag  
 

Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens förslag till en ny alkohollag 

(2010:1622). Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 2011.  

 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som innefattar bestämmelser om när, var och hur 

alkoholservering får ske. En utgångspunkt för Lilla Edets kommun är att skyddet för 

människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 
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Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar 

skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Ett av de 

främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv 

lagstiftning på alkoholområdet. Med en väl fungerande lagstiftning har samhället möjlighet att 

kontrollera hanteringen av alkohol och särskilt begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa 

miljöer och sammanhang. Det är särskilt angeläget att regelverket ger barn och unga det 

skydd de behöver. 

 

 

Ansökan och handläggning 

 

När behövs serveringstillstånd 
 

Enligt 8 kap 1 § alkohollagen får servering av spritdrycker, vin och starköl ske endast om 

tillstånd har meddelats (serveringstillstånd). Med servering avses i alkohollagens mening att 

alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. För privata fester eller liknande 

där värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs inget serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd krävs heller inte för servering som: 

 

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  

3. 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. 

 

  

Handläggningstider vid ansökan 
 

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd 

inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det 

är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra 

månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs 

innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.   

 

För att beslut ska kunna fattas i ett ärende krävs att sökanden lämnar in de handlingar som 

begärs av kommunen. Om handlingar saknas och ansökan därmed inte är fullständig kan 

handläggningstiden förlängas.  

 

Den sökande måste visa att alkohollagens högt ställda krav på lämplighet är uppfyllda, både 

vad gäller bolaget och de personer som bedriver verksamheten. Handläggningstiderna för de 

vanligaste typerna av ansökan som anges här nedan, förutsätter att ansökan är komplett och 

att sökanden genomfört ett godkänt kunskapsprov i alkohollagen:  
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 Stadigvarande tillstånd till allmänheten – ca. tre månader, beslut fattas av 

individnämnden.  

 

 Tillfälligt tillstånd till allmänheten – ca. två månader, beslut fattas av 

alkoholhandläggare.  

 

 Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap – max två veckor, beslut fattas av 

alkoholhandläggare.  

 

 

Kommunens informationsskyldighet 
 

Enligt 8 kap 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller 

enligt denna lag och anslutande författningar.  

 

Lilla Edets kommun genomför, tillsammans med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun, 

regelbundet utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen riktar sig till 

krögare, serveringspersonal samt ordningsvakter. I övrigt har alkoholhandläggaren i uppgift 

att vägleda och ge stöd vid frågor om serveringstillstånd. 

 

 

Remissyttranden 
 

Enligt 8 kap 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in polisens yttrande vid en prövning av 

ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till ett slutet sällskap. 

Kommunen ska också hämta in polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kap 

16 § ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara brandsäkra.  

 

Kommunens alkoholhandläggare skickar ärendet på remiss till andra myndigheter: 

 

 Polismyndigheten är enligt alkohollagen en obligatorisk remissinstans. Kommunen får 

inte bifalla 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 bullerstörningar m.m. från 

serveringsstället. 

 

 Skatteverket och Kronofogdemyndigheten yttrar sig om sökandebolaget samt personer 

med betydande inflytande i verksamheten, m.m. Yttrandet avser bland annat 

redovisning av inkomst av tjänst och kapital, om sökanden deklarerat och har F-

skattsedel, eventuella skatteskulder och om Skatteverket utfärdat kontrollavgifter till 

företaget. 

 

 Räddningstjänst yttrar sig över om brandsäkerheten är godkänd samt om det antal 

personer som får vistas i serveringslokalen. 
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Efter remissbehandling tar alkoholhandläggaren fram ett beslutsunderlag (tjänsteutlåtande). 

Sökanden bereds tillfälle att yttra sig 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 har 

alkoholhandläggaren delegerad beslutanderätt för. 
 

 

Sökandes lämplighet och kunskapsprov 
 

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer 

att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. Kommunen prövar bland annat att 

sökanden har kunskaper i alkohollagstiftningen, att serveringsverksamheten finansieras på ett 

godtagbart sätt och att sökandens bakgrund inte är olämplig, exempelvis genom tidigare 

brottslig belastning eller ekonomisk misskötsamhet.  

 

Den som ansöker om tillstånd ska genom att avlägga ett s.k. kunskapsprov visa att han eller 

hon har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett 

författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Om sökanden är en juridisk person ska 

den eller de personer som har betydande inflytande (s.k. PBI-personer) och är aktiva i 

serveringsrörelsen göra prov. I mindre aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och 

dylikt bör minst hälften av de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen 

ha kunskaper i alkohollagstiftningen. I större företag, till exempel hotell- eller 

restaurangkedjor, där ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i den 

dagliga driften får det anses tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de 

personer som arbetar operativt i ledande ställning. Kunskapsprovet är webbaserat och 

framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Det genomförs på dator hos alkoholhandläggaren i 

kommunen. Tid bokas hos alkoholhandläggaren för att genomföra provet. Aktuell avgift för 

att avlägga kunskapsprov finns på kommunens hemsida www.lillaedet.se.  

 
 

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl  
 

Enligt 8 kap 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället 

på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa, detta även om övriga krav som 

uppställs i alkohollagen är uppfyllda.  

 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som finns till för att minska alkoholens 

skadeverkningar. Vid ansökan om serveringstillstånd ska därför alltid risken för olägenheter 

som kan uppstå beaktas. Det ska för en kommun vara möjligt att förhindra 

restaurangetableringar med servering av alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i 

närheten av skolor, fritidsgårdar eller andra ställen som kan utgöra samlingsplatser för 

ungdomar. 

 

Ingen alkoholservering ska tillåtas vid evenemang riktade mot barn eller ungdomar (under 18 

år). 

http://www.lillaedet.se/
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Alkoholservering vid idrottsevenemang och på idrottsanläggningar ska tillåtas med stor 

återhållsamhet och får bedömas från fall till fall. Alkoholservering eller folkölsförsäljning på 

läktarplats på idrottsanläggningar tillåts inte.  

 

Kommunen ska vid varje ansökan om ett nytt tillstånd eller en väsentlig förändring av 

befintlig verksamhet beakta risken för att det kan uppstå olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Exempel på olägenheter är när 

polismyndigheten avstyrker en ansökan med hänvisning till att de bedömer att det finns en 

risk för ordnings- och säkerhetsproblem eller då samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrker 

ansökan med hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar 

från serveringsstället  

 

 

Kommunens tillsynsverksamhet  
 

Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av 

alkoholdrycker framgår av 9 kap 2 och 3 § alkohollagen. 

 

Kommunens tillsyn enligt alkohollagen bedrivs genom förebyggande, inre och yttre tillsyn. 

 

Med förebyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och 

utbildningsinsatser. Lilla Edets kommun, genomför tillsammans med Trollhättans stad och 

Vänersborgs kommun, regelbundet utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering. 

Utbildningen riktar sig till krögare, serveringspersonal samt ordningsvakter. I övrigt har 

alkoholhandläggaren i uppgift att vägleda och ge stöd vid frågor om serveringstillstånd och 

tillsyn.  

 

Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning. 

Tillståndshavare och personer med betydande inflytande i verksamheten kontrolleras för att se 

om företaget fortsatt uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. 

Granskningen sker ofta med hjälp av remisser till polismyndigheten, Skatteverket, 

Kronofogden och Bolagsverket. Den inre tillsynen innefattar också granskning av den årliga 

restaurangrapport som alla med stadigvarande serveringstillstånd enligt 9 kap 14 § 

alkohollagen och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om statistiska uppgifter avseende 

servering är skyldiga att lämna till tillsynsmyndigheten. Inre tillsyn ska göras minst en gång 

per år. 

 

Den yttre tillsynen består av besök på restaurangerna där bl.a. kontroll görs av ordning i och 

utanför restaurangen, nykterhet, åldersgräns, matutbud, prissättning av alkoholdrycker, 

gåvoförbud, animeringsförbud (inte aktivt påverka att köpa t.ex.), tillgång till lättdrycker, 

förvaringsförbud, serveringsansvar, kassarutiner, marknadsföring av spritdrycker och 

brandsäkerhet. En kontroll av personalliggaren (de personer som utför arbete i 

verksamhetslokalen ska vara registrerade i den) görs också. Yttre tillsyn ska göras på varje 

serveringsställe minst en gång per år.  
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Vid behov genomförs samordnad tillsyn. De myndigheter som i första hand deltar är 

polismyndigheten, skatteverket, samhällsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten. Dessa 

myndigheter deltar med stöd av respektives egen lagstiftning eller som sakkunnigbiträde åt 

tillståndsenheten. 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter 
 
Kommunen har enligt 8 kap 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för ansökan och tillsyn. 

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och 

likställighetsprinciperna som regleras närmare i kommunallagen.  

 

Ansökningsavgifterna varierar beroende på typ av ansökan och tillsynsavgiften har både en 

fast avgift och en tilläggsavgift som baseras på omfattningen av serveringsställets 

alkoholförsäljning. Aktuella avgifter finns på kommunens hemsida www.lillaedet.se. 

 

Riktlinjer vid servering 

 

Serveringstider  
 

Enligt 8 kap 19 § alkohollagen är det kommunen som beslutar under vilka tider 

alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av serveringstiden ska särskilt beaktas om 

serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om den kan 

innebära särskild risk för människors hälsa. Alkohollagens normaltid för serveringstillstånd är 

mellan kl. 11.00 – 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter 

serveringstidens utgång. 

 

Polisens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande vid prövning av serveringstid utanför 

den så kallade normaltiden är av stor betydelse. Olika serveringstider kan vara lämpliga för 

olika miljöer eller olika typer av serveringstillstånd. För att i Lilla Edets kommun minimera 

riskerna för närboendestörningar är normaltiden för servering på uteservering som längst fram 

till kl. 24.00.  

  

 

Ordning och nykterhet 
 

Allmänna bestämmelser om alkoholförsäljning finns i 3 kap alkohollagen och bestämmelser 

om servering av alkoholdrycker finns i 8 kap. 

 

Servering av alkoholdrycker ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Fokus är 

återhållsamhet vid servering, att skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt att kravet på 

ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet. Även övrig 

oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska undvikas.  

  

http://www.lillaedet.se/
http://www.lillaedet.se/4.41b1d7e3135cb13e3545692.html
http://www.lillaedet.se/4.41b1d7e3135cb13e3545692.html
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I bestämmelserna om försäljning och servering står bl.a. att läsa:  

 

 Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 

förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att 

ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. 

 

 Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut 

alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges 

här.  

 

 Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller 

andra berusningsmedel. Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild 

anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.  

 

 Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och 

att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. 

 

Matutbud och köksutrustning  
 

Enligt 8 kap 15 § alkohollagen får stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten 

medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 

tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat 

utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal 

sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre 

del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen. Tillfälligt 

tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller 

tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. 

 

Matservering är ett grundläggande krav för ett serveringstillstånd, det är viktigt att det 

serveras sådan mat som gästerna förväntas kunna beställa. Maten ska vara lagad eller tillredd, 

det vill säga på något sätt förädlats från råvaror. Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla ett 

varierat utbud av maträtter, såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter. Ett minimikrav är minst 

två förrätter, fem huvudrätter samt två desserter.  

 

Efter kl. 23.00 ställs inte lika höga krav på ett varierat matutbud Gästerna ska dock kunna 

erbjudas flera olika rätter av enklare slag, t.ex. kalla maträtter eller maträtter som värms i 

mikrovågsugn. Enbart nötter och chips är inte tillräckligt. 
 

 

Uteserveringar 
 

Enligt 8 kap 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat 

utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. Kommunen 

kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en uteservering än inomhus. 

Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även villkora tiderna för när 

uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, 

till exempel de som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat 
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tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets 

utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället 

i övrigt.  

 

Som ovan beskrivits gäller i Lilla Edets kommun normaltiden för servering på uteservering 

som längst fram till kl. 24.00. En uteservering ska alltid vara väl avgränsad och ligga i 

anslutning till, eller i omedelbar närhet till själva serveringsstället. Uteserveringen ska vara 

möblerad med bord och stolar i skälig omfattning. Den ska vara överblickbar för att 

serveringspersonalen ska kunna kontrollera vilka gäster som får tillgång till alkoholdrycker 

samt kunna upptäcka om olägenheter uppstår. Uteserveringen ska även uppfylla övriga krav, 

till exempel godkännande av markägaren, tillstånd från polismyndigheten att använda 

offentlig plats samt eventuellt bygglov där det krävs. Kommunens miljöförvaltning ansvarar 

för rökfria miljöer och kan svara på vilka regler som gäller för rökning på uteservering. 

Inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas dock alltid av rökförbudet.  

  

 

Gemensamt serveringsutrymme 
 

I 8 kap 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett 

gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera 

på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om detta har var sitt eget 

serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett 

gemensamt serveringsutrymme.  

 

Behov av gemensamt serveringsutrymme skulle t.ex. kunna gälla vid festivaler där flera 

tillståndshavare ska kunna ha möjlighet att nyttja en gemensam öppen yta inom ett avgränsat 

område. En grundförutsättning är då att varje sökande har ett eget serveringstillstånd för sin 

verksamhet.  

 

 

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 
 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd 

också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. 

Villkor kan endast meddelas vid beslut om tillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av 

ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid eller förändrade serveringsytor. 

Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall. 
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Villkor till beslut om serveringstillstånd kan bland annat vara följande:  

 

 att förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid serveringsstället.  

 

 olika serveringstider beroende på typ av evenemang  

 

 begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering 

 

 begränsning av antal gäster på serveringsstället 

 

 att serveringspersonalen ska vara utbildad enligt utbildningsmetoden Ansvarsfull 

alkoholservering. 

 
 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten  
 

Enligt 8 kap 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till 

allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka 

tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 

 

Med tillfälligt tillstånd avses inte en regelbundet återkommande verksamhet. Nedan följer 

riktlinjer i Lilla Edets kommun för tillfälliga tillstånd till allmänheten: 

 

 Alkoholserveringen ska ingå som en del i ett större arrangemang, som i sig är 

seriöst.  

 

 Antalet arrangemang per säsong får inte vara alltför tätt återkommande.  

 

 Tillstånd får inte meddelas om ett evenemang i första hand vänder sig till 

ungdomar. 

 

 Tillstånd får inte meddelas om det är ett utpräglat dryckesinriktat arrangemang.  

 

 För att beviljas tillfälligt serveringstillstånd för t.ex. "öltält" ska sökanden visa att 

han har kunskaper i alkohollagstiftningen.  

 

 Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse. 

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens krav på livsmedelshantering och på 

toaletter/toalettvagnar ska vara uppfyllda.  

 

 Lagad mat ska tillhandahållas. Minst tre rätter ska kunna serveras. 

 

 Serveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande 

antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar.  

 

 Servering av spritdrycker medges normalt inte.  
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 Övervakning av serveringen och serveringsområdet måste garanteras.  

 

 Självservering accepteras, men inte renodlade drinkbarer.  

 

 Det ska finnas erforderligt antal vakter som sköter in- och utsläpp till serveringen 

samt övervakar den allmänna ordningen inom serveringsområdet.  

 

 Enligt alkohollagen krävs att all försäljning stämplas in i en kassaapparat och att 

kunden erbjuds kvitto. Detta gäller både ev. entré och i serveringen. 

 

 För tillfälliga tillstånd till allmänheten krävs en ekonomisk särredovisning. 

Tillståndsmyndigheten kommer att begära in denna redovisning i efterhand.  

 

 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 
 

Enligt 8 kap 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till ett slutet 

sällskap. Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt 

intresse och där personerna som ska delta är kända i förväg. . Ett slutet sällskap kan vara en 

förening, ett företag eller en stiftelse. Det krävs en tillfredsställande organisation med bl.a. 

stadgar, styrelse och medlemsförteckning. När det gäller servering till slutet sällskap får det 

inte vara en tillställning som betraktas som offentlig enligt ordningslagen. Med tillfälligt 

tillstånd avses inte en regelbundet återkommande verksamhet.  

 

Nedan följer riktlinjer i Lilla Edets kommun för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap: 

 

 Organisationsnummer från skattemyndigheten ska redovisas i förekommande 

fall, liksom uppgift om vem som tecknar firman/föreningen och senaste 

verksamhetsberättelsen.  

 

 Föreningar ska visa att de bedriver ideell eller annan verksamhet samt att 

verksamheten kan bedömas bli bestående.  

 

 Tillfälliga tillstånd kan meddelas till företag för servering vid personalfester och 

dylikt.  

 

 Tillstånd enligt ovan utfärdas för servering endast till medlemmar i förening 

eller anställda i företag etc.  

 

 För slutna sällskap gäller att tillfälliga tillstånd endast beviljas vid max 12 

tillfällen per år. För serveringsrörelser med yrkesmässig verksamhet 

(festvåningsverksamhet) kan permanent tillstånd till slutna sällskap utfärdas. För 

denna typ av serveringstillstånd gäller i princip samma krav som för servering 

till allmänheten.  

 

 Vid tillställningen ska lagad mat tillhandhållas. Lagad mat kan i sin enklaste 

form vara olika pajer, pyttipanna etc. 
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 Den som har fått tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle 

eller under enstaka tidsperiod får endast göra sina inköp från Systembolaget. 

 

 Vid servering av alkoholdrycker ska lämpliga alkoholfria drycker finnas. 

Urvalet kan bestå av läskedrycker, bordsvatten, lättöl, juicer och alkoholfria fest- 

och sällskapsdrycker. 

 

 Priserna får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan jämte skäligt 

tillägg. Priserna får inte heller sättas så att försäljning av drycker med högre 

alkoholhalt främjas. 

 

 Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker och inte heller de som är 

”märkbart påverkade” av alkohol eller annat berusningsmedel. 

 

 Det är förbjudet att försöka förmå gäst att köpa alkoholdryck eller att tillåta att 

utlämnad alkoholdryck medföres från serveringsstället. 

 

 Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har 

inköpts av tillståndshavaren. Gäst eller annan person får med andra ord inte föra 

med sig egna alkoholdrycker till tillställningen. 

 

 Uppgift om försäljningens storlek ska lämnas på begäran av kommunen. 

 

 

 Handläggningstiden för en ansökan om tillstånd till slutna sällskap är max två 

veckor under förutsättning att sökanden avlagt ett godkänt kunskapsprov. 
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Kontakt 

 

Kontakt  
Ytterligare information om serveringstillstånd finns tillgänglig på Lilla Edets kommuns 

hemsida, www.lillaedet.se, samt genom kontakt med alkoholhandläggaren som nås via 

kommunens växel på telefon 0520 – 65 95 00.  

 

 

Lilla Edets kommun  

Individnämnden 
 

 

 

 

 

 

http://www.lillaedet.se/

