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Tillfällig servering av alkoholdrycker till allmänheten  

Enligt alkohollagen krävs det tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till allmänheten. 
Syftet med reglerna är begränsa alkoholens skadeverkningar. Det är kommunen som är tillstånds- 
och tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs.  
 
Tillämpningsområde  
Enligt alkohollagen innebär begreppet 
servering att alkoholdrycker säljs för förtäring 
på stället. Enligt samma lag får servering av 
alkoholdrycker inte ske utan 
serveringstillstånd.  
 
Undantag från serveringstillstånd  
Serveringstillstånd krävs inte för servering som 
ordnas:  

1. vid ett enstaka tillfälle för vissa i 
förväg bestämda personer. det vill 
säga att det inte får vara en verksamhet 
som återkommer regelbundet. Bröllop 
och jubileums-fester är exempel på 
enstaka tillfälle och 

2. utan vinstintresse  det vill säga att det 
inte får finnas vinstintresse vare sig 
från försäljningen av dryckerna eller 
från någon annan del av 
arrangemanget och  

3. utan annan kostnad för deltagarna än 
kostnaden för inköp av drycker och det 
vill säga avgift för till exempel mat 
eller inträde får inte förekomma och 

4. i lokaler där det inte bedrivs 
yrkesmässig försäljning av alkoho- 
eller lättdrycker, det vill säga att 
tillstånd krävs om lokalen exempelvis 
är ett café eller en butik där drycker 
säljs i vanliga fall.  

 
Om deltagarna dricker egna alkoholdrycker 
eller om värden/arrangören bjuder på 
alkoholdrycker eller säljer dryckerna till 
självkostnadspris (inköpspris) behövs heller 
inget tillstånd, under förutsättning att 
ovanstående kriterier är uppfyllda.  

 
 
Krav på 
tillredd mat  
Lagad eller på 
annat sätt tillredd 
mat ska finnas att 
tillgå vid 
tillställningen. 

 
Inköp av 
alkoholdrycker för servering  
Starköl, vin och spritdrycker för tillfällig 
servering till slutna sällskap får endast köpas 
från Systembolaget.  
 
Även lättdrycker ska serveras  
Vid servering av alkoholdrycker ska 
lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande 
urval och omfattning. Som lättdryck räknas 
dryck som antingen är fri från alkohol eller 
innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.  
 
Medförande och förvaring av 
alkoholdrycker  
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på 
serveringsstället än de som har köpts in för 
serveringen. Gäst eller annan person får inte 
föra med sig egna alkoholdrycker. Utlämnad 
alkohol får inte medföras från serveringsstället.  
 
Kunskapsprov 
Den som ansöker om serveringstillstånd ska 
avlägga ett prov för att visa på att denne 
besitter kunskap om alkohollagen. 
Kunskapsprovet delas in i fyra områden: 
alkoholpolitik, bestämmelser om servering, 
bestämmelser om tillsyn samt bestämmelser 
om mat och utrustning. 
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Vad säger lagen?
 
Mat 
Tillredd mat skall 
alltid tillhandahållas 
under hela 
serveringstiden.  
 
Serveringsplats 
Serveringen skall 
bedrivas på en avgränsad serveringsyta. 
Betryggande tillsyn av serveringen måste 
garanteras. I denna ingår att serveringen och 
konsumtionen av alkohol enbart sker inom den 
avgränsade serveringsytan. 
 
Alkoholfritt alternativ 
Ett lämpligt urval av alkoholfria drycker skall 
finnas. Urvalet skall normalt omfatta – utom 
friskt dricksvatten, bordsvatten, läskedrycker, 
lättöl, juice och alkoholfria fest- eller 
sällskapsdrycker. 
 
Priser 
Priserna på alkoholdrycker får inte sättas lägre 
än detaljhandelspriserna. Priserna får inte 
heller sättas så att försäljning av 
alkoholstarkare drycker främjas. 
Alkoholdrycker med högre alkoholhalt ska 
vara dyrare än alkoholdrycker med lägre halt. 
 
Serveringsförbud 
Underåriga får inte serveras alkoholdrycker. 
Den som är ”märkbart påverkad av alkohol 
eller annat berusningsmedel” får inte heller 
serveras alkoholdrycker. Den som serverar en 
märkbart påverkad person kan dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader.  
 
Påverkad 
Märkbart påverkade personer skall avvisas från 
serveringslokalen. Begreppet märkbart 
påverkad innefattar påverkade av alkohol och 
av andra berusningsmedel.  
 
Inköp av alkoholdrycker 
Alla för tillställningen avsedda alkoholdrycker 
skall köpas hos systembolaget eller av den som 
har fått tillverknings- eller partihandelstillstånd 
av alkoholinspektionen.  
 
 

 
Gåvoförbud 
Enligt alkohollagen är det förbjudet att bjuda 
på alkohol.  
 
Åldersgräns 
Den som serverar måste förvissa sig om åldern 
hos gästen. Kontrollen av ålder skall göras av 
den som serverar. Den som serverar en 
underårig kan dömas till böter eller fängelse i 
högst sex månader.  
 
Serveringsansvarig 
Vid varje serveringstillfälle måste en 
serveringsansvarig finnas på plats. Den 
ansvarige skall finnas på plats under hela 
serveringstiden. Den serveringsansvarige skall 
vara minst 20 år och vara lämplig för 
uppgiften. Anmälan av serveringsansvariga 
skall göras till tillståndsmyndigheten. Om 
ingen serveringsansvarig finns på plats är detta 
ett brott mot alkohollagen. 
 
Animeringsförbud 
Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa 
alkoholdrycker. Det är förbjudet att tillåta att 
utlämnad alkoholdryck medförs från 
serveringsstället.   
 
Förtärings- och förvaringsförbud 
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på 
serveringsstället än de som har inköpts för 
servering. Gäst eller annan person får med 
andra ord inte föra med sig egna 
alkoholdrycker. 
 
Serveringstid 
Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 
minuter efter serveringstidens utgång. 
Servering efter serveringstidens slut är 
förbjudet. Förtäringsförbud gäller efter 
utrymningstiden.  
 
Redovisningsuppgifter 
Skall lämnas på begäran. 
 
OBS! Efterföljs inte alkohollagen kan 
kommunen ge avslag vid nästa ansökan.  
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Ansökan om tillstånd 
● Ansökan skall vara rätt i fylld. Ansökan skall sändas eller lämnas till kommunen.        
● Ansökningsavgiften skall vara betald innan prövningen påbörjas. 
● Sökanden skall avlägga kunskapsprov som visar på att denne har de kunskaper 

som krävs i alkohollagstiftningen. 
● Tillställningens art skall uppges. Uttryck av allmän karaktär som till exempel 

sammankomst, fest eller tillställning är icke tillräckliga.  
● Personbevis skall bifogas om sökanden är en fysisk person. Personbeviset skall 

innehålla dagsaktuella uppgifter och får inte vara äldre än sex månader. Detta inhämtas 
från Skatteverket (0771 – 778 778). Gäller den som inte har tillstånd att servera 
alkoholdrycker och som tidigare inte har haft tillstånd till servering. 

● Registreringsbevis skall bifogas om sökanden är ett bolag, stiftelse ekonomisk eller 
näringsdrivande ideell förening. Beviset skall vara dagsaktuellt. Bolagsverket (060- 18 
40 00) är registerförande myndighet för aktiebolag, handelsbolag och ovan nämnda 
föreningar. Länsstyrelsen är registerförande myndighet för stiftelser (0920- 960 00). 
Gäller den som inte har tillstånd att servera alkoholdrycker och som tidigare inte har haft 
tillstånd till servering.  

● Ansvarig serveringspersonal skall anmälas. De personer som skall ansvara för 
serveringen skall vara minst 20 år och vara lämpliga för uppgiften

 
KOMMUNEN KAN KRÄVA ATT YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR SKALL LÄMNAS. 
 
Handläggningstiden 
Handläggningen påbörjas först efter det att komplett ansökan inkommit till tillståndsmyndigheten. 
Normal handläggningstid för ansökan om tillfälligt tillstånd är 8 veckor. 
Så tänk på att skicka in ansökan i god tid! Handläggningstiden beror på att yttrande ska inhämtas
från flera olika myndigheter. Vid vissa perioder då arbetsbelastningen är hög kan handläggningstiden 
vara betydligt längre. 
   
 
Observera! 
Om en myndighet anger några negativa uppgifter om sökanden måste kommunen ge 
sökanden möjlighet att bemöta uppgifterna. Principen att ”ingen skall dömas ohörd” är 
grunden till förvaltningslagens 17 § som bland annat säger: 
 

”Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan  
part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon  

annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den,  
om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock avgöra 

ärendet utan att så skett om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar  
betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga.” 

 
Överklagandehänvisning 
Beslutet kan överklagas genom en skrivelse ställd till Förvaltningsrätten, och 
inges till kommunen inom tre veckor från den dag som klagande fick del 
av beslutet. I skrivelsen skall klagande ange vilket beslut som överklagas och vilken 
förändring klagande begär. Klaganden bör även ange varför beslutet skall ändras.  
 
 
Vid frågor och funderingar kontakta alkoholhandläggaren.  
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