Miljö- och byggkontoret

Serveringsbestämmelser för alkoholdrycker
Om alkohollagen
Bestämmelserna för alkoholservering finns
angivna i alkohollagen 2010:1622. Den som
närmare vill fördjupa sig i motiveringen till
lagen och dess förarbeten kan läsa regeringens
proposition 2009/10:125 – En ny alkohollag.

Tillståndshavaren skall känna till serveringsbestämmelserna i alkohollagen
Ansvar för att alkoholservering sker i enlighet
med bestämmelserna i lagen ligger hos tillståndshavaren. I varje restaurang eller annat
serveringsställe måste tillståndshavaren, eller av
honom utsedd och till tillståndsmyndigheten
rapporterad serveringsansvarig person, vara
närvarande när starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker serveras. Detta gäller
under hela serveringstiden. Tillståndshavaren ska
utse lämpliga personer för denna uppgift och
informera dessa om vilka regler som gäller.

Tillstånd för servering av alkoholdrycker är
inte en rättighet för vem som helst, utan är ett
förtroende från samhällets sida. Att bedriva
alkoholservering är förknippat med ett stort
ansvar, vilket bl.a. framgår av 8 kap 20 § alkohollagen:
”Vid servering av alkoholdrycker ska
ansvarig personal se till att måttfullhet
iakttas och att störning på grund av oordning
eller onykterhet undviks”.
Alkohollagen innehåller också
bestämmelser om straffansvar.
Lagad eller på annat sätt tillredd mat skall finnas
att tillgå under hela den tid servering av starköl,
vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker
pågår. Efter kl. 23.00 kan det dock räcka med ett
fåtal enklare rätter. Det är dock inte tillräckligt
att servera chips eller nötter.

Undantag från matkrav gäller vid
provsmakning och pausservering.
Det är inte tillåtet att försöka förmå någon gäst
att beställa alkoholdrycker. Enbart en förfrågan
från serveringspersonalen om ytterligare alko-

holdrycker önskas innan kassan stängs strider
dock inte mot förbudet. Det är också tillåtet
att rekommendera en särskild sorts vin till en
viss maträtt och liknande om kunden
efterfrågar förslag.
Restaurangen skall kunna servera s.k. lättdrycker i tillfredsställande urval och omfattning
för den gäst som önskar ett alkoholfritt alternativ.
Som lättdryck räknas t ex alkoholfria viner,
lättöl, mineralvatten, läskedrycker och juice. Den
som beställer lättdryck skall behandlas lika väl
som andra gäster.

Undantag från kravet att kunna
servera
lättdrycker
gäller
vid
provsmakning av alkoholdrycker.
Alkoholdryck får inte serveras till den som
är märkbart påverkad av alkohol eller annat
be-rusningsmedel. En märkbart påverkad
person ska också avvisas från restaurangen.
Alkoholdryck får inte serveras till den som
inte har fyllt 18 år. Det är tillståndshavarens
skyl-dighet att försäkra sig om att mottagaren
upp-nått minst 18 år.
Det är tillåtet att bjuda den som inte uppnått
föreskriven ålder på en mindre mängd
alkoholdryck om den förtärs på stället under
ordnade förhållanden. På ett serveringsställe
med tillstånd gäller dock den åldergräns som
anges i 3 kap 7 § alkohollagen.
Restauranggäst får inte tillåtas ta med sig eller
dricka egen alkoholdryck i restaurangen. Det är
inte heller tillåtet att låta någon gäst ta med sig
starköl, vin eller spritdryck från restaurangen.

Priset på en alkoholdryck får inte sättas lägre
än inköpspriset för varan och tillägg för skatt
samt kostnader för hantering och servering.
Priset skall avvägas så att drycker med högre
alkoholhalt inte främjas. Vid prissättning skall
också observeras att mängdrabatt inte är tillåten.

Kombinationserbjudanden med mat och
alkoholdrycker är endast tillåten om motsvarande alternativ med lättdryck samtidigt erbjuds. Det alkoholfria alternativet ska också
ha ett lägre pris. Rabatter vid Happy Hour
eller liknande får inte omfatta endast
alkoholdryck. Ett urval av maträtter och
lättdrycker måste också ingå i rabatten.
Vid kombinationserbjudanden skall alltid restaurangen kunna svara på vilket pris som
gäller för maträtter och t ex starköl.

Exempel på korrekt
kombinations-erbjudande
Vi utgår från att det ordinarie priset för en
biffstek är 70 kr, en stor starköl kostar 30 kr och
motsvarande mängd lättöl 15 kr. Ordinarie pris är
då för mat och starköl 100 kr och för mat och
lättöl 85 kr. Dessa priser skall vara utgångs-punkt
för uträkning av kombinationspriserna. Om priset
för biff och starköl sänks med 25 % till 75 kr
skall alternativpriset också sänkas med 25 %,
vilket ger ett pris på 64 kr. Båda priserna skall
anges i marknadsföringen.
Vid all marknadsföring av alkoholdrycker gäller
att särskild måttfullhet skall iakttas. Detta
innebär bl.a. att reklam inte får vara påträngan-de
eller uppmana till bruk av alkohol.

Annonsering
Vid annonsering i dagspress, inne i restaurangen eller på skyltar utomhus, betyder
detta t ex att om priset på starköl anges
måste även exempel på lättdrycksalternativ
och någon maträtt finnas. Mat och lättdryck
skall alltså presenteras på likvärdigt sätt.

Serveringstid
Servering av starköl, vin och spritdrycker får
påbörjas tidigast kl. 11.00 och skall avslutas
senast vid den sluttid som är angiven i tillståndsbeviset. Gästerna skall ha lämnat restaurangen senast 30 min efter sluttid. Detta kallas
för stängningstid. Tjänstemän från tillståndsmyndighet (socialtjänst, polis eller länsstyrelse)
får inte vägras att vid tjänsteutövning komma in i
restaurangen. Dessa personer är alltid utrustade
med tjänstelegitimation.

Återkallelse
Om bestämmelser i lagen inte följs är kommu nen skyldig att återkalla serveringstillståndet.
Detsamma gäller om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns, t ex när det gäller
tillståndshavarens personliga lämplighet eller
lokalens beskaffenhet. I vissa fall kan det vara
tillräckligt att meddela tillståndshavaren
erinran eller varning.

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, 060-163199

