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Tillfällig servering till allmänheten
Allmänt

Handläggningstider

Tillstånd för servering till allmänheten kan
meddelas för en enstaka tidsperiod eller vid ett
enstaka tillfälle. En övre tidsgräns vid större
festivaler och evenemang är fyra dagar. Undantag från detta är när evenemanget har anknytning till ett betydande och seriöst evenemang som löper under längre tid, t ex
nationella eller lokala arrangemang som
cirkuleras mellan olika orter. Det kan vara
jubileumsarrangemang, idrotts- eller
kulturarrangemang etc.

Beslut om tillfälligt tillstånd enstaka dagar för
alkoholservering till allmänheten fattas av
socialchefen. Handläggningstiden beräknas till
ca en månad.

Ansökan
För att en ansökan om serveringstillstånd skall
kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig
ansökan till kommunen där serveringen skall
bedrivas. Timrå har egna ansökningsblanketter
för denna typ av serveringstillstånd som kan
begäras hos tillståndsmyndigheten eller hämtas
från Internet: www.timra.se.
Om flera restauranger ingår i ett evenemang
och önskar servera alkoholdrycker skall var
och en av dessa ansöka om tillstånd. Varje
serveringslokal skall ses som en restaurang.
När ett festivalområde utnyttjas av flera tillståndshavare krävs att varje tillståndshavares
serveringsområde är avgränsat från de övriga.
Särskilt tillstånd kan meddelas för flera
tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme. Varje tillståndshavare ska
då svara för att ordning och nykterhet råder
inom serveringsutrymmet under tiden han/hon
bedriver serveringsverksamhet där.

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. Se separat
informationsblad för aktuell taxa.

Tillfälliga tillstånd för alkoholservering beviljas av socialnämnden om serveringens omfattning är mer än tre dagar. En ansökan är
relativt omfattande och skall bl.a. remitteras
till andra myndigheter; polisen, miljöförvaltningen, skattemyndigheten för yttrande. Den
genomsnittliga handläggningstiden kan
uppskattas till ca två månader. Ansökan om
tillfälligt tillstånd för allmänheten skall därför
lämnas in senast tre månader innan tillställningen skall äga rum.
Vid större evenemang är det tillrådligt att
arrangörerna på ett ännu tidigare stadium kontaktar berörda myndigheter för att tillsammans
gå igenom förutsättningarna för genomförandet.

Vilka regler gäller för tillfälliga alkoholserveringar till allmänheten?
Timrå kommunfullmäktige antog den 29 april
2013 nya riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Timrå kommun.
Från kommunens riktlinjer och regler i
alkohollagen kan sammanfattas:





Krav på sökandes lämplighet samt kunskaper avseende Alkohollagen är samma
som för permanenta tillstånd.
Sökande skall bekräfta markupplåtelse
eller disponering av lokal.
En ansökan om tillfälligt serveringstillstånd kan maximalt omfatta sex dagar i
följd.
Vid prövningen av serveringstidens längd
skall miljöförvaltningens och polismyndighetens bedömning av risk för störning av
omgivningen och ordning ha stor betydelse. Senare serveringstider än till kl 01:00
ska normalt inte medges.






Återkommande arrangemang utan anmärkningar kan ges möjlighet till serveringstid
till kl 02:00.
Det ska alltid finnas tillgång till lagad mat.
Serveringsytan ska vara utrustad med sittplatser vid bord för matgäster.
Betryggande tillsyn av serveringen måste
garanteras.

Festivaler bör ses som en möjlighet till exponering av det lokala restaurangutbudet. De som
får ett tillfälligt tillstånd skall vara kunniga och
lämpliga för uppgiften. Dokumenterade kunskaper i alkohollagen krävs, samt erfarenheter
från liknande arrangemang. Alkoholservering
till väsentligt lägre priser än normalpris skall
inte förekomma inom festivalområdet.



Senare serveringstider än till kl. 01.00
skall normalt inte medges.
Störningar av närboende efter kl. 24.00
accepteras inte inom eller i anslutning till
festivalområdet.









Tillstånd till servering av starköl, vin
och andra jästa alkoholdrycker kan
beviljas. Servering av spritdrycker
medges endast undantagsvis vid
tillfällig servering till allmänheten och
är då knutet till speciella villkor.
Evenemang, då mer än hälften utgörs
av en ungdomlig publik under 20 år
eller ett evenemang, oavsett vilken
publik det vänder sig till, där det kan
antas att många ungdomar i dess
närhet är i rörelse, ska inte beviljas
serveringstillstånd.
Serveringstillstånd skall inte medges
till sexklubbar eller mässor med
liknande innehåll.
För regler kring kassaregister hänvisas
till lagen om kassaregister mm
(2007:592).
Från 2008 finns även krav på att
personalliggare skall finnas på plats i
serveringslokalen vilket även gäller för
tillfälliga arrangemang.

Ansökan om serveringstillstånd skickas till: Timrå kommun, Socialkontoret, 861 82 Timrå Kommun
eller: sociala@timra.se. För administrativa frågor ring 060-16 31 00.
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.
Timrå kommun anlitar Sundsvalls enhet för serveringstillstånd för utredningar och tillsyn.
Frågor om serveringstillstånd kan ställas till handläggare:
Ruth Jonsson, 060-19 10 73
Urban Edlund, 060-19 12 06

