Tillfällig servering till slutna sällskap
Ansökningsregler

Handläggningstider

Alkohollagens tillämpningsområde

Beslut om tillfälligt tillstånd enstaka dagar för
alkoholservering till allmänheten fattas av
miljö- och byggkontoret.

Enligt alkohollagen innebär begreppet servering
att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.
Enligt 8 kap 1 § samma lag får servering av
alkoholdrycker inte ske utan serveringstillstånd.
Serveringstillstånd krävs 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, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs
yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker.
Undantagen har tillkommit för att i vissa situationer av privat karaktär, då kommersiella intressen saknas, göra servering möjlig utan tillstånd.

Ansökan
Servering av starköl, vin och spritdrycker till
slutna sällskap kräver tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen. Ansökan om tillstånd skall göras
på särskild blankett.
Tillstånd till slutna sällskap kan beviljas för
servering i förening, företag eller annat slutet
sällskap. Tillfälligt tillstånd för enstaka tillfälle
kan endast omfatta ett tillfälle.

Prövningsavgift
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut
prövningsavgift för att behandla en ansökan om
serveringstillstånd. Avgiften för tillfälligt serveringstillstånd består av två delar, en prövningsavgift och en tillsynsavgift (motsvarar ett tillsynsbesök). Om ansökan avslås återbetalas
tillsynsavgiften.

Definition av ”slutna sällskap”
 Ett slutet sällskap kan vara ett företag, en

förening eller annan sammanslutning.
 För att det skall vara fråga om slutet sällskap
krävs att medlemskretsen är känd vid det
aktuella arrangemanget. Vidare krävs att det
finns ett gemensamt intresse eller värdegemenskap mellan medlemmarna. Exempel
på underlag som kan användas för att
bedöma denna fråga är föreningsstadgar,
uppgifter om styrelsens sammansättning,
styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.
 Vid varje tillfälle då alkoholservering till
slutet sällskap sker skall arrangören veta
exakt vilka personer som deltar.
 Serveringslokalen får inte vara öppen för
insläpp av nya gäster under pågående tillställning.
 Vid alkoholservering skall alltid lagad mat
tillhandahållas.

Förening/organisation
En förening kan få tillstånd för att sälja alkohol
till sina medlemmar. Ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. En sökande som tilldelats organisationsnummer av skattemyndigheten
anses i normalfallet uppfylla dessa krav.
Första gången en ansökan sker skall till ansökan
bifogas: stadgar, protokoll som visar styrelsens
sammansättning och vem som tecknar
föreningen samt senaste verksamhetsberättelse.

Serveringsförbud

Företag
Tillstånd kan lämnas till företag i samband med
personalfester etc.




Ett företag kan få tillstånd om man kommer att sälja alkohol till de anställda i
samband med firmafest. Däremot kan företaget ej få tillstånd när man bjuder på alkohol till sina kunder.
Tillstånd fordras dock ej för tillfällen då
alkoholdrycker bjuds på, såsom kan ske
vid representation i egen lokal eller av arrangör vid invigning av mässa.

Serveringsregler
I alkohollagen finns regler om servering av
alkoholdrycker. Nedan anges några av de begrepp som även återfinns i alkohollagen.

Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är märkbart
påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Regler om marknadsföring
Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa
alkoholdryck.

Medförande, förvaring och förtäring av
alkoholdrycker
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på
serveringsstället än de som har köpts in för
servering. Gäst eller annan person får inte föra
med sig egna alkoholdrycker. Alkoholdryck får
inte medföras från serveringsstället.

Prissättning av alkoholdrycker

Utfärdat tillståndsbevis skall finnas tillgängligt
på serveringsstället.

Priserna på alkoholdrycker får inte sättas lägre
än inköpspriset för varan jämte skäligt tillägg.
Priserna får inte sättas så att försäljning av
alkoholstarkare drycker främjas.

Mat

Serveringstid/stängningstid

Lagad mat skall finnas för servering och att enbart t ex servera en landgång kan inte jämställas
med lagad mat.

Servering av alkoholdrycker får endast ske
under den beslutade tidsperioden. Regelmässigt
föreskrivs att serveringsstället skall vara utrymt
senast 30 min efter serveringstidens utgång.

Tillståndsbevis

Lättdrycker
Vid servering av alkoholdrycker skall lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval
och omfattning. Med lättdryck förstås dryck
som antingen är fri från alkohol eller innehåller
högst 2,25 volymprocent alkohol.

Inköp av alkoholdrycker
Starköl, vin och spritdrycker kan endast köpas
hos Systembolaget.

Socialt ansvar
Servering av alkoholdrycker skall ske med
återhållsamhet. Serveringsansvarig skall se till
att serveringsbestämmelserna följs.

Ytterligare upplysningar
Servering utan eller utöver meddelat tillstånd
kan medföra straffansvar. Företrädare för tillståndsmyndighet – restauranginspektör eller
polis – har tillträde till serveringsstället.

Ansökan om serveringstillstånd skickas till: Timrå kommun, Miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå
Kommun eller: miljo.bygg@timra.se. För administrativa frågor ring 060-16 31 93.
Blanketter hittar du via hemsidan www.timra.se, se Självservice
Avgifter betalar du in till: Timrå kommuns bankgiro: 5672-9387. Ange även 4000 0000.31100.26700
Bifoga kvitto/betalningsbekräftelse till din ansökan.
Frågor om serveringstillstånd kan ställas till handläggare:
Annika Sundström, 060-16 31 99
Marie Nordlander, 060-16 33 85

