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serveringstillstånd 

Sida 
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Datum 

Skickas till:
Kalix Kommun
Bygg -och miljöavdelningen
952 81 Kalix

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg-och miljöavdelningen 

Blankettanvisning 
Alkohollagen 8 kap 2 § 

Uppgifter om företaget/sökande
Företagets/sökandens namn Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress Ansvarig firmatecknare 

Post och ort Telefonnummer 

E-postadress

Uppgifter om anläggningen/serveringsstället 
Namn (exv restaurangens namn) Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Kontaktperson 

Postnr och ort Telefonnummer kontaktperson, dagtid 

E-postadress kontaktperson

Max antal personer i lokalen Antal sittplatser 

Ansökan omfattar 
 Allmänheten  Slutet sällskap

Ansökan gäller 
 Nytt tillstånd  Utökat tillstånd  Catering  Pausservering  Provsmakning

Alkoholtyper som ska serveras 
 Starköl  Spritdrycker  Vin  Andra jästa alkoholdrycker, exv Cider

Serveringsdatum:  

Serveringen påbörjas kl: Serveringen avslutas kl: 

 Uteservering Påbörjas kl: Avslutas kl: 



2 

Serveringsansvariga, serveringsansvariga ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften.
Namn Namn 

Dokument som ska bifogas, ärendet kommer inte att handläggas förrän samtliga handlingar har lämnats in. 
• Skalenlig ritning över serveringsstället/restaurangen
• Verksamhetsbeskrivning
• Intyg kunskapsprov i Svensk alkohollagstiftning
• Meny
• Hyresavtal/nyttjanderätt för lokalen
• Nyttjanderättsavtal till servering utomhus/tält
• Protokoll som visar styrelsens sammansättning inkl personnummer på styrelsemedlemmar och 

firmatecknare om sökande är en förening

• Ansökningsavgiften faktureras av Kalix kommun, handläggning av ärendet påbörjas när fakturan är 
betald

______________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
Namnunderskrift Namnförtydligande 



Tillfällig servering av alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap 
Enligt alkohollagen krävs det tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till slutna 
sällskap. 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: 

• 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

• 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

• 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

• i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- 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 skall finnas att tillgå vid tillställnigen 

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 
• Tillsyn 
• Mat och utrustning 
• Servering 

 
Vad är ett slutet sällskap? 
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt 
intresse i förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning. Personerna 
som ska närvara ska vara kända före den aktuella festen. Ett slutet sällskap kan vara i 
förväg inbjudna släktingar, vänner och kollegor vid till exempel bröllop och födelsedagar. 
Det är inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till 
den aktuella tillställningen. Antalet medlemmar får heller inte bli alltför omfattande. Vid 
varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker skall arrangören veta exakt vilka 
personer som deltar. 
 
Kort om alkohollagens innehåll 
Alkohollagen är en del av den svenska alkoholpolitiken och styr bland annat hur servering 
av alkohol får bedrivas. Reglerna ska begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara 
skadlig, som till exempel berusningsdrickande, alltför tidig alkoholdebut och hög 
konsumtion. Det är kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet och ska se till att 
lagen följs. 
 
Mat 
Lagad eller på annat sätt ska kunna serveras under hela serveringstiden. 
 
Serveringsyta 
Serveringen skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta som serveringspersonalen har 
god överblickbarhet över. Servering och konsumtionen av alkohol får enbart ske 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 typ alkoholfritt öl och vin. 
 
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. 
 
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. 

Brandsäkerhet 
Restaurangen och dess lokaler måste vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Maximalt personantal får inte överstigas och nödutgångar ska inte blockeras. Det är 
tillståndshavaren som är ansvarig för brandskyddet. 

Ordning och nykterhet 
Alkohollagen innehåller tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsam servering. 
Gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller påverkade av narkotika får inte 
tillåtas komma in på serveringsstället. Märkbart påverkade gäster får inte serveras mer 
alkohol och ska dessutom avvisas från restaurangen. Som serveringspersonal är det ditt 
ansvar att avbryta serveringen innan det uppstår problem. Tecken på att en gäst är 
märkbart påverkad är till exempel att hen blir störande, somnar, vinglar eller har 
svårighet att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt. Brister i ordning ska rättas till 
exempelvis genom att gäster talas till rätta, avvisas eller om inget annat hjälper, 
utrymma restaurangen. Kraven på ordning gäller också utanför serveringslokalen till 
exempel på trottoaren utanför entrén. 

Redovisningsuppgifter 
Skall lämnas på begäran. 

OBS! Efterföljs inte alkohollagen kan kommunen ge avslag vid nästa 
ansökan. 
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