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Information från Miljöenheten och alkoholhandläggningen i Ljusdals kommun 

gällande förändringar för serveringsställen.  

För serveringsställen gäller följande från den 1 juni; 

 Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring 

på stället mellan klockan 22.30 och klockan 05:00. 

Serveringsställen får endast vara öppna för avhämtning av mat 

efter 22.30. 

 Serveringsställen med serveringstillstånd skall avsluta 

alkoholserveringen senast klockan 22:00 för att fram till klockan 

22:30 tömma serveringslokalen. 
 

 På serveringsställen som utgör en del av en handelsplats får man 

återigen sitta 4 personer tillsammans.   

 

Sedan tidigare gäller även: 

 

• Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord är fyra personer. 

• Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna 

ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra.  

• Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är 

möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är 

detta tillåtet.  

• Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är 

möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.  

• Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår 

trängsel. 

• Ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och 

utanför dörren till er verksamhet.  

• Se till att det finnas möjlighet för gästerna att tvätta händerna med tvål 

och vatten samt erbjuda handsprit. 

• Samma regler gäller även utomhus vid uteservering.  



  2021-06-01 

 

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre än detta för att undvika 

trängsel, därför är det viktigt att alla serveringsställen följer de anvisade råden. Om inte dessa 

följs trots upprepade påminnelser har miljöenheten befogenhet att förelägga eller i värsta fall 

stänga verksamheten. 

Har du frågor; kontakta miljöenheten eller alkoholhandläggningen 
 

miljo@ljusdal.se  margareta.meka.andersson@ljusdal.se 

 

Maria Almström Svensson  Meka Andersson 

Livsmedelsinspektör  Alkoholhandläggare 

0651 – 181 41  0651-182 74   

 

Margaretha Svensson     

Livsmedelsinspektör      

0651 – 76 14 27   

 

Ann-Catrin Stolt 

Miljöchef 

0651 – 180 19 

 

För frågor om privata fester och uthyrning av lokal som inte utgör ett serveringsställe kontakta 

Länsstyrelsen Gävleborg. Mail: gavleborg@lansstyrelsen.se eller  

telefon 010-225 13 53.  

 

 

Vid frågor om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, antal personer och vilka 

typer av tillställningar som omfattas kontakta Oscar Bikoff, Polismyndighetens tillståndsenhet, 

tel 010-5678268.  

mailto:miljo@ljusdal.se
mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se?body=Sidans%20URL:%20https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html
tel:010-2251353

