
    Miljö- och byggkontoret

Alkoholservering till allmänheten

Ett stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av alkoholdrycker till allmänheten 
kan avse servering av starköl, vin, andra jästa 
alkoholdrycker(cider) och spritdrycker eller 
enbart några av dessa dryckesslag. I alkohol-
lagen (AL) regleras serveringstillstånd för 
denna kategori i främst alkohollagens 8 kap. I 
nämnda lagrum finns bestämmelser för de 
olika prövningar som görs av tillstånds-
myndigheten.

Kommunen har att pröva sökandens lämplighet 
ur flera aspekter. Sökande är ett bolag och det är 
bolagets bolagsmän som prövas tillsammans 
med bolaget. Restaurangföretaget skall ha 
kunskaper om skatter, bokföring, livsmedel, 
personal, alkohollagstiftningen m. m. samt 
kunna uppvisa personlig och ekonomisk 
skötsamhet. Sökande skall på ett trovärdigt sätt 
redovisa finansiering av rörelsen. Kommunen 
får inte meddela tillstånd om sökande inte 
uppfyller kraven i alkohollagen.

8 kap 12 § AL – sökandes lämplighet
Sökande skall ha redovisade kunskaper om 
alkohollagstiftningen. Dessa skall vara styrkta 
genom ett godkänt examinationsprov. I lämp-
lighetsprövningen ingår också sökandes 
ekonomiska förutsättningar, ekonomisk 
skötsamhet och allmän laglydnad (vandel). 
Sökande skall i första hand själv visa att hen 
har uppfyllt kraven på lämplighet. Tillstånds-
myndigheten kompletterar sedan dessa upp-
gifter genom att inhämta yttranden från flera 
andra myndigheter.

8 kap 15 § AL – restaurangkök
Restaurangen ska ha ett eget kök som möjlig-
gör att ett varierat utbud av maträtter kan 
tillhandahållas. Köket ska finnas i anslutning 
till serveringslokalen. Ny matlagningsteknik 
utgör i sig inte något hinder. Utrustningen 
måste hålla en viss standard, t.ex. ska inte 
vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn anses 
vara tillräcklig utrustning. Detta krav gäller 
även för cateringverksamhet.

Matutbud
Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad
eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska 
vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på 
något sätt ska ha förädlats. Enbart sallader eller 
smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening 
och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat 
utbud av maträtter. Tillståndshavaren ska kunna 
tillhandahålla ett varierat utbud av maträtter. Det
är inget krav på att det skall vara varma 
maträtter. Såväl förrätter och huvud-rätter som 
efterrätter ska kunna erbjudas.

Serveringstillstånd kan inte medges om enbart 
enklare anrättningar, såsom t.ex. smörgåsar, 
hamburgare eller varm korv med bröd erbjuds. 
Det innebär att gatukök, caféer och liknande 
enklare serveringsställen inte ska kunna komma
ifråga för serveringstillstånd.

Det är miljöförvaltningen som anger kraven 
för livsmedelslokaler och vilken kapacitet 
restaurangköket skall ha vad gäller 
utrustning och utrymmen.

Serveringsstället skall ha ett tillfredsställande 

antal sittplatser för matgäster.

Teatrar, konserthus, provsmakning 
och minibarer
Tillstånd för servering av starköl och vin i 
foajéer till teater eller konsertlokal under paus
i föreställning eller konsert får meddelas utan 
krav på matservering. Det ställs inte heller 
krav på matservering vid provsmakning.

8 kap 17§ AL – alkoholpolitisk 
pröv-ning
Om alkoholservering på grund av serverings-
ställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa, får serveringstillstånd 
vägras även om övriga krav som uppställs i 
lagen är uppfyllda.



Exempel på alkoholpolitiska olägenheter 
kan vara:
 Polismyndigheten avstyrker  ansökan med

hänvisning till ordningsproblem på stället
eller i dess närmaste omgivningar.

 Miljöförvaltningen avstyrker ansökan 
med hänvisning till att närboende utsätts, 
eller riskerar att utsättas för 
omgivningsstör-ningar.

 Kommunen har kännedom om missför-
hållanden på serveringsstället eller 
angå-ende sökandes lämplighet.

Om en eller flera av ovanstående faktorer före-
ligger i ett enskilt ärende kan serveringstill-
stånd vägras, även om alkohollagens 8 kap 2 § 
är uppfyllda. Att det föreligger risk för t ex 
omgivningsstörningar vid en restaurang-
etablering behöver inte alltid innebära att en 
ansökan kommer att avslås. Ett alternativ är att 
serveringstiden begränsas eller att tillståndet 
förenas med vissa villkor.

Ansökan
För att ansökan om serveringstillstånd skall 
kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig 
ansökan till kommunen där serveringen skall 
drivas. Timrå har egna ansökningsblanketter för
olika typer av serveringstillstånd.

Prövningsavgift
Enligt alkohollagen äger kommunen rätt  att
ta  ut  prövningsavgift  för  att  behandla  en
ansökan om serveringstillstånd.

Avgiften för ansökan om serveringsavgift följer
den taxa gällande ansöknings- och 
tillsynsavgifter enligt alkohollagen som 
beslutas av kommunfullmäktige. Se separat 
informationsblad om taxan. Prövningsavgiften 
betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås.

Ett serveringstillstånd gäller sedan tillsvidare 
under förutsättning av att serveringen bedrivs 
i enlighet med alkohollagens bestämmelser. 
En tillsynsavgift baserad på omsättningen 
betalas en gång per år.

Handläggningstider
Beslut om tillstånd för servering till allmänhe-
ten fattas av socialnämnden. En sådan ansökan 
blir föremål för en ganska omfattande utredning
och skall bland annat remitteras till andra 
myndigheter som polis, miljöförvalt-ning, 
skattemyndighet och/eller räddnings-tjänst för 
yttrande. Handläggningstiden för dessa ärenden 
är normalt ca två månader.

Ansökan om serveringstillstånd skickas till: Timrå kommun, miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå Kommun
eller: miljo@timra.se. För administrativa frågor ring 060-16 31 99.

Blanketter hittar du via hemsidan www.timra.se, se Självservice

Avgifter betalar du in till: Timrå kommuns bankgiro: 5672-9387. Ange även 6100 0000.31160.26700
Bifoga kvitto/betalningsbekräftelse till din ansökan.

Frågor om serveringstillstånd kan ställas till handläggare:
              Armin Fattah, 060-19 10 73


