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BAKGRUND
Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslag som syftar till att 
främja folkhälsan genom att begränsa alkoholens medicinska och  
sociala skadeverkningar. Den framhåller att i de fall alkoholpolitiska 
risker ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska intressen  
ska alkoholpolitisk hänsyn ha företräde. 

Enligt alkohollagens 8 kapitel 9 § har kommunen en skyldighet att  
utforma kommunala riktlinjer för att informera om vad som gäller  
enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter.
Kommunen ska även redogöra för vilka hänsyn till lokala förhållanden 
som kommunen tar vid tillståndsprövning. Det ska tydligt framgå för 
såväl den som söker serveringstillstånd som för allmänheten vad som 
gäller i kommunen.

Ljusdals kommun har sedan 2010-07-01 haft riktlinjer för serverings-
tillstånd. Riktlinjerna ska spegla kommunens nuvarande uppfattning 
och ambitionsnivå och bör därför revideras minst vart fjärde år.

Syfte
Syftet med de kommunala riktlinjerna för  
serverings- och provsmakningstillstånd är att skapa:

• Förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd

• Likabehandling inom kommunen av ansökningar om  
serveringstillstånd

Genom riktlinjerna får allmänheten kännedom om den lokala  
anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens 
regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin 
egen alkoholpolitik. Kommunen kan dock inte ha riktlinjer som avviker 
från alkohollagen eller normerande riktlinjer. 

Riktlinjerna skall till exempel vara vägledande för kommunens insatser 
för att motverka olaga diskriminering i samband med restaurangbesök. 
Samma åldersgräns ska gälla för män och kvinnor och ingen ska särbehandlas.  



Allmänna förutsättningar
Spritdrycker, vin, starköl, annan jäst alkoholdryck eller  
alkoholdrycksliknande preparat får endast säljas om  
alkohollagens krav är uppfyllda och tillstånd beviljats. 
Med försäljning menas varje form av tillhandahållande av dryck  
mot ersättning. 
Tillstånd för provsmakning/servering av alkoholdrycker beviljas av den 
kommun som serveringsstället ligger i. Ansökan om serverings- eller 
provsmakningstillstånd görs skriftligt hos kommunen. 
Vid en ansökan om tillstånd att servera alkohol prövas dels den sökandes 
lämplighet dels lokalernas lämplighet samt att köksutrustningen  
motsvarar alkohollagens krav. Den allmänna standarden, på så väl 
maten som på miljön, är avgörande för möjligheten att få ett serverings-
tillstånd. Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och 
vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serverings-
tillstånd. Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till 
lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Det är inte 
meningen att serveringstillstånd ska kunna ges för gatukök och liknande 
miljöer. Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid 
bordet. Serveringslokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Serveringsstället ska ha ett eget kök och tillhandahålla lagad eller på 
annat sätt tillredd mat. Det ska finnas ett varierat utbud av förrätter, 
huvudrätter och efterrätter. Verksamheten skall vara registrerad hos 
miljökontoret. 
Den sökande skall ha god vandel och vara väl förtrogen med den 
svenska alkohollagstiftningen. Med god vandel menas att den sökande 
inte har brottslig belastning, att sökanden är ekonomiskt skötsam samt 
har gjort rätt för sig till det allmänna. När sökande är en juridisk person 
är det kommunen som bedömer vilka personer som är att betrakta som 
PBI (personer med betydande inflytande i rörelsen) och som ska prövas 
utifrån personlig och ekonomisk lämplighet. Genom obligatorisk remiss 
till polismyndigheten kontrolleras den sökande samt PBI gentemot  
polisens olika register.
Innan en ansökan kan beviljas ska sökanden ha genomfört ett godkänt 
kunskapsprov. 



Villkor i samband med serveringstillstånd   
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när  
den meddelar tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att 
motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. 

Villkoren kan endast meddelas i samband med beslut om serverings-
tillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, 
till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller 
annat serveringsutrymme. 

Villkoren bedöms i varje enskilt fall i samband med ansökan om 
 serveringstillstånd och kan exempelvis avse: 

• Förordnade ordningsvakter och eller entrévärd

• Olika utrymningstider

• Olika serveringstider beroende av typ av evenemang

• Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsserverin

Avslag 
Utöver kraven på sökandens och lokalernas lämplighet kan kommunen 
avslå en ansökan om serveringstillstånd: 

• om alkoholservering kan befaras medföra olägenheter på grund av 
serveringsställets belägenhet

• om det av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa 

Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid motiveras, antingen 
med hänvisning till sökanden eller serveringsställets belägenhet eller till 
att olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa kan befaras uppstå. 



Ibland ingår svåra avvägningar vid tillståndsprövningen där olika  
intressen ställs mot varandra. Alkohollagstiftningen har dock  
tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i  
första hand en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska  
hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de  
alkoholpolitiska ha företräde. 

Undantag från kravet för serveringstillstånd gäller om följande tre  
punkter är uppfyllda: 

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,  
slutet sällskap, och 

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 någon yrkesmässig försäljning 
av alkohol- eller lättdrycker (med lättdrycker menas drycker med en 
alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent, exempelvis läsk, kaffe och 
lättöl). 

Sökandens lämplighet
Serveringstillstånd meddelas endast till den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och  
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs 
upp i alkohollagen. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas 
till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter 
mot det allmänna. Sökanden ska kunna visa att han/hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva 
verksamheten. Bevisbördan ligger hos den sökande. Kommunen gör en 
lämplighetsprövning där sökandes personliga och ekonomiska lämplighet 
kontrolleras. Om sökanden varit inblandad i brottslig verksamhet görs 
i varje enskilt fall en bedömning utifrån brottets art, svårighetsgrad och 
betydelse för att handha alkoholservering. När sökanden är juridisk 
person omfattas även personer med betydande inflytande som är aktiva 
i rörelsen. 



Information om kunskapsproven och rutiner kring proven   
Folkhälsomyndigheten har tagit fram prov som ska ligga till grund för 
kommunernas prövning av sökandes kunskaper om alkohollagstiftningen. 
Kunskapsprovet görs via dator hos kommunen. Sökanden ska kunna 
uppvisa godkänt resultat på provet innan tillstånd kan beviljas.  
Sökanden ska ges möjlighet till ytterligare två provtillfällen om det 
första provet inte godkänns. Om prov avlagts i annan kommun med 
godkänt resultat under de senaste tre åren och det inte finns skäl att  
ifrågasätta kunskapen i alkohollagen behöver inte nytt kunskapsprov 
göras. 

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att  
på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa 
fall från skyldigheten att avlägga prov.



ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING 

Handläggningstider vid ansökan 

Handläggningstider 
Från det att en komplett ansökan inkommit, det vill säga att samtliga 
handlingar som hör till ärendet har kommit in, är handläggningstiderna 
enligt följande: 

Stadigvarande tillstånd  8 veckor
Nyetableringar 12 veckor 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten  6 veckor 
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap  4 veckor 
Anmälan om cateringlokal   snarast

Observera att handläggningstiden, framför allt för tillfälliga tillstånd, 
kan vara längre under vissa perioder på grund av många ansökningar. 
Handläggningen av ärendet börjar från det att en komplett ansökan 
kommit in och avgiften är betald.

I samband med handläggning av ett serveringstillstånd skall  
barnperspektivet beaktas.

Rättsregel 
Enligt 5§ alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende 
om serveringstillstånd inom fyra månader från det att fullständig ansö-
kan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av 
utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. 
Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningsti-
den förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 



Mat och lokaler 

Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja 
ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillstånds-
havare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt 
för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han 
eller hon bedriver servering där. 

Serveringsstället ska ha ett eget kök i direkt anslutning till serverings-
lokalerna. Köket kan inte delas med andra verksamheter. Undantag för 
detta är att cateringsverksamhet som bedrivs av samma tillståndshavare. 

Lokalen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser och vara överblickbar. 

De lokaler som ska användas för stadigvarande och tillfälliga  
serveringstillstånd för allmänheten måste vara godkända utifrån  
lagen om skydd mot olyckor.

Livsmedelsverksamheten ska vara registrerad hos miljöenheten.  

Matutbudet ska vara varierat och omfatta både förrätter, huvudrätter 
och desserter. Maten bör även marknadsföras på ett tydligt sätt  
för gästerna. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till enklare 
rätter. 

Tillfälligt tillstånd för allmänheten eller för slutet sällskap kan beviljas 
om serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Pausservering i foajéer till teatrar eller konsertlokaler får beviljas utan 
krav på matservering. Det ställs inte heller krav på matservering vid 
tillstånd om provsmakning.

Rättsregel 
8 kap 14 § Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat  
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 



Remissyttranden 

Remisser skickas till följande myndigheter för yttranden: 

• Polismyndigheten – exempelvis sökandes lämplighet, behovet av 
ordningsvakter och serveringstider. 

• Räddningstjänsten - serveringslokalens lämplighet för sitt ändamål 
ur brandsäkerhetssynpunkt (lagen om skydd mot olyckor).  

• Skatteverket – uppgifter om bolaget samt om sökande eller PBI 
(person med betydande inflytande) har några skulder eller andra 
anmärkningar. 

• Kronofogdemyndigheten – uppgifter om bolaget samt om sökande 
har några skulder eller andra anmärkningar. 

• Samhällsservicenämndens, miljöenhet – uppgifter om livsmedels-
hantering, närboendestörningar eller andra angelägenheter. 

• I särskilda fall kan även remiss skickas till gata – park enheten, plan 
och bygg enheten och eventuellt till annan kommun.            

• Även polisens och skattemyndighetens internationella enheter kan 
komma ifråga för remiss.

Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 11§ alkohollagen ska kommunen hämta in polisens 
yttrande vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl 
till allmänheten som till slutet sällskap. Kommunen ska också hämta 
in polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten. Vid anmälan av catering är det endast räddningstjänsten 
som yttrar sig. Enligt 8 kapitlet 16§ alkohollagen ska också de lokaler 
som används för stadigvarande servering vara brandsäkra. 



Olägenheter på grund av serveringsställets  
belägenhet eller andra skäl

Det finns enligt alkohollagen ingen generell rätt att erhålla serveringstill-
stånd. Kommunen ska bedöma risken för eventuella olägenheter i fråga 
om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Vid 
en ansökan om serveringstillstånd görs en bedömning av sökt verksam-
het utifrån olika kriterier. Bedömningen av sökt verksamhet görs till 
exempel utifrån följande:  

• Områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt. 

• Områden där det finns närliggande bostäder. 

• Särskilt känsliga områden i anslutning till förskola – skola,  
ungdoms- eller idrottsmiljöer. 

• De fall där polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till 
ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. 

• De fall där miljöenheten avstyrker ansökan med hänvisning till att 
närboende utsätts för eller riskerar att utsättas för buller eller andra 
störningar från serveringsstället. 

Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serverings-
tillstånd om serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller 
medföra särskild risk för människors hälsa. Vad som är en sådan  
olägenhet prövas individuellt med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet. Ett avslag på en ansökan kan således inte enbart grundas 
på kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. 



Kommunens tillsynsverksamhet

Med inre tillsyn avses kontroll av att tillståndshavare fortfarande  
uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. 
Regelbundna kontroller görs av tillståndshavaren/PBI hos olika  
myndigheter. 

Yttre tillsyn är då besök görs vid serveringsstället under pågående  
verksamhet. Det för att kontrollera att verksamheten sköts i enlighet 
med alkohollagen och enligt utfärdat serveringstillstånd. 

Samordnad tillsyn genomförs tillsammans med andra myndigheter 
såsom polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket och miljö- 
enheten. Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som  
flera berörda myndigheter planerar och genomför tillsammans. 
Respektive myndighet deltar med stöd av den lagstiftning som gäller  
för deras sakområde.

Rättsregel 
Enligt 9 kapitlet 2-3§§ alkohollagen har kommunen tillsynen över att 
den som har serveringstillstånd följer lagens bestämmelser. Alkohollagen 
anger vidare att tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde till lokaler och 
rätt att ta del av bokföring och andra handlingar som berör verksamhe-
ten. Tillsynen i kombination med möjligheter till påföljder är det vikti-
gaste instrumentet för att restaurangverksamheten ska kunna bedrivas 
enligt gällande lagar och bestämmelser. Att så sker är en förutsättning 
för att branschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor. Till-
syn genomförs regelbundet och behöver inte orsakas av någon särskild 
omständighet. 



Prövnings- och tillsynsavgifter 

Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut en avgift för prövning 
av ansökan, anmälan, kunskapsprov samt för tillsyn av serveringstill-
stånd. Ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan. Hand-
läggning av ansökan påbörjas när avgiften är betald. Anmälningsavgift 
tas bland annat ut för att anmälan av lokal vid catering. Tillsynsavgiften 
består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga av-
giften baseras på omsättningen av alkohol. Tillsynsavgiften faktureras 
en gång per år. Mer information om gällande avgifter finns att läsa på 
www.ljusdal.se 

Rättsregel 
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som  
beslutats av kommunfullmäktige. 
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. som har  
serveringstillstånd. 



RIKTLINJER VID SERVERING 
Serveringstider 

Vid prövning av serveringstider ska hänsyn tas till om den kan komma 
att medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om den 
kan innebära särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors 
hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet 
ska stå i förgrunden när kommunen prövar sena serveringstider.  

• Serveringstid efter klockan 01.00 medges med restriktivitet. 

• Samhällsservicenämndens eventuella bedömning av risken för  
störningar av närboende har stor betydelse vid prövning av  
serveringstidens längd. 

• Polismyndighetens bedömning av risken för ordningsstörningar  
har stor betydelse vid prövning av serveringstidens längd. 

• Vid ansökan om serveringstid efter klockan 01.00 ska polisens 
synpunkter ges stor betydelse. Det är därför viktigt att sökanden 
motiverar varför senare serveringstid önskas. 

Rättsregel 
Bestämmelsen i 8 kapitlet 19§ alkohollagen om serveringstider syftar 
främst till att motverka olägenheter som onykterhet och oordning. 
Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del av den svenska alko-
holpolitiken. Social hänsyn ska därför gå före affärs- eller konkurrens-
mässig hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre 
serveringstid behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan. 



Ordning och nykterhet 

För att leva upp till lagens krav måste man ha kontroll över serveringen till 
gästerna och de serverade dryckerna. Det är inte förenligt med alkohol-
lagens krav på återhållsamhet att släppa kontrollen av serveringen genom 
att servera större mängder alkohol på en gång till en person eller en mindre 
grupp människor. 

Så kallad mängdservering är ej tillåtet. Vid beställning av mer än två 
enheter alkoholdryck skall bordsservering råda för att upprätthålla  
överblickbarheten. Dryckespaket är ej tillrådligt av tidigare nämnda 
skäl. 

Rättsregel 
Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet alkohollagen 
och bestämmelser om servering finns i 8 kapitlet alkohollagen. 
I alkohollagens första kapitel 11§ andra stycket står det att försäljningen 
kallas servering om drycken ska förtäras på stället. Bestämmelserna i  
3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering. 
Enligt 3 kapitlet 5§ ska skador i möjligaste mån förhindras vid försälj-
ning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning 
och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20§ ska personal 
vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av 
oordning och onykterhet undviks. Personal vid serveringsställen arbetar 
under straffansvar.



Uteservering 

Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider 
på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan 
kommunen även villkora tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. 
Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till  
exempel de som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte 
har villkorat vad som gäller vid uteserveringen gäller serveringsställets 
regler och utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serverings-
tid som gäller för serveringsstället i övrigt. 

• Sökanden ska visa att denne har rätt att disponera marken. 

• Uteserveringen ska bestå till största delen av sittplatser vid bord på 
en fysiskt avgränsad yta i anslutning till restaurangen. 

• Serveringstiden kan vid risk för olägenheter som ordnings- eller  
bullerstörningar begränsas till annan tid än inomhus och senare 
serveringstid än 01.00 beviljas med stor restriktivitet. 

Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 14§ första stycket alkohollagen ska ett serverings- 
tillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering 
som finns i anslutning till serveringsstället. 



Gemensamt serveringsutrymme 

Lokalen, eller platsen för det gemensamma serveringsutrymmet som 
helhet, ska vara överblickbar och väl avgränsad. Alkoholhandläggningen 
kan komma att meddela särskilda villkor i samband med ansökan. 
De kan exempelvis bestå av förordnade ordningsvakter, bordsservering 
och eller personal på den gemensamma serveringsytan.  
Vid eventuella överträdelser av alkohollagens regler kan tillståndet för 
den gemensamma serveringsytan komma att återkallas. 

Catering till slutna sällskap 

Vid bedömning av lokalen där serveringen ska äga rum tas hänsyn till 
om lokalen ligger i 

• områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt 

• särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller  
idrottsmiljöer 

• om lokalen är säker utifrån lagen om skydd mot olyckor

Rättsregel 
I 8 kapitlet 14§ andra stycket alkohollagen särskilt tillstånd kan  
meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt  
serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara  
för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad 
som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han eller hon 
bedriver servering där. 

Rättsregel 
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan  
meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att  
den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och 
godkänns av kommunen enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen. Den som 
bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för att kunna beviljas 
stadigvarande serveringstillstånd. 



TILLFÄLLIGA TILLSTÅND TILL  
ALLMÄNHETEN OCH SLUTNA SÄLLSKAP                                                                              

Tillfällig servering till allmänheten 

Endast juridisk eller fysisk person som uppfyller kraven i alkohollagen  
för personlig och ekonomisk lämplighet kan få tillstånd att servera alko-
holdrycker vid tillfällig servering till allmänheten. Alkoholserveringen ska 
ingå i ett evenemang som är ansvarsfullt. Det råder stor återhållsamhet  
när det gäller serveringstillstånd i samband med evenemang som huvud-
sak vänder sig till en ungdomlig publik. Risk för olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa får inte 
finnas. 

• Tillredd mat ska tillhandahållas. 

• Grundregeln för tillfällig servering är att det rör sig om ett begränsat 
antal tillfällen/år eller en sammanhängande period upp till ca två 
månader. 

• Servering ska bedrivas på en begränsad serveringsyta där bord och 
sittplatser finns. 

• Vid prövning av serveringstiden läggs stor vikt vid miljö- och polis-
myndighetens yttranden. 

• I samråd med polismyndigheten bedöms eventuellt behov av  
förordnade ordningsvakter.

• Sökanden ska ha beviljats dispositionsrätt för mark  
och/eller serveringslokal. 

Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 2§ alkohollagen kan ett serveringstillstånd ges för  
servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara 
stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 
Tillfälliga tillstånd förutsätter att det inte är fråga om en regelbundet 
återkommande verksamhet. 



Tillfällig servering till slutet sällskap 
För att det ska kunna vara frågan om ett slutet sällskap krävs att  
personkretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Om eventuellt 
medlemskap kan lösas i entrén är det inte fråga om ett slutet sällskap. 
Det ska vara en begränsad krets av personer som har ett gemensamt 
intresse utöver den aktuella tillställningen. 

• Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker ska  
arrangören veta vilka personer som deltar. Det innebär att  
arrangören på lämpligt sätt i förväg har tagit emot anmälningar  
från de personer som kommer att närvara. Deltagarförteckning 
skall på anmodan kunna uppvisas och jämföras mot medlems eller 
anställningslistor.

• Serveringslokalen får bara vara öppen för insläpp av i de förväg 
anmälda personerna. 

• Eventuella medlemskort är inte tillåtet att säljas i entrén. 

• Inbjudan/information om tillställningen får endast ske till de  
personer som ingår i det slutna sällskapet. 

KRYDDNING SNAPS

Kryddning av snaps avser spritdryck som motsvarar det traditionella 
svenska okryddade brännvinet och verksamheten ska vara i liten skala. 
Avsikten med denna möjlighet är för servering i den egna verksamheten. 
Kryddning ska ske i originalbutelj. Av den anmälan som ska göras till 
kommunen ska framgå vilka kryddor som används, vilken spritdryck 
som avses och mängd som ska kryddas.

Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 3 § alkohollagen får den som har ett stadigvarande 
tillstånd att servera spritdrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att 
krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. 



Provsmakning 

Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning  
av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt 
tillstånd för provsmakning. 

En restauratör med serveringstillstånd ska kunna anordna provsmakning 
av alkoholdrycker inom ramen för sitt serveringstillstånd. Innan  
arrangemanget ska en anmälan göras till kommunen. I anmälan ska 
anges tid och plats för provsmakningen, vilka utställare som ska finnas 
på plats, vilka drycker som ska erbjudas provsmakning av, hur biljettför-
säljning ska gå till samt hur ordning och nykterhet ska säkerställas. 

Det är också möjligt för partihandlare/utställare att erhålla ett tillfälligt 
tillstånd för provsmakning, antingen enskilt eller gemensamt. Detta 
tillstånd gäller enbart provsmakning av den eller de drycker tillståndet 
omfattar. Mängd vid provsmakning avser en matsked eller mindre. 

Om det tillfälliga tillståndet missköts kan man inte räkna med att få 
ett nytt tillstånd vid ett eventuellt nytt ansökningstillfälle. Tillstånd ska 
endast ges i samband med mässor, antingen renodlade vin-, öl- eller 
spritdrycksmässor eller om dryckerna är en del av andra produkter som 
mässan omfattar, exempelvis köksmässor. 

Rättsregel 
I 8 kapitlet 6 § framgår att provsmakning av spritdrycker, vin, starköl 
eller andra jästa alkoholdrycker kan anordnas vid arrangemang riktade 
till allmänheten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande 
serveringstillstånd som omfattar de drycker samt den lokal där  
provsmakningen ska ske. 

Enligt 8 kapitlet 7 § har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror 
som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande  
serveringstillstånd rätt att, efter anmälan till kommunen, vid  
tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade  
dryckerna. 



De producenter som driver restaurangverksamhet med serverings- 
tillstånd där de serverar de egenproducerade vinerna eller andra  
egenproducerade alkoholdrycker är det tillåtet att inom ramen för  
detta också erbjuda provsmakning av de egna produkterna. 

Den producent som inte har serveringstillstånd ska kunna erhålla ett 
särskilt tillstånd för att kunna erbjuda provsmakning. Något krav på 
matservering krävs inte. Däremot ska sökanden uppfylla krav på  
lämplighet och laglydnad som vid ansökan om serveringstillstånd. 
Dessutom skall det till 80 % vara egenproducerade ingredienser. 
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