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ANSÖKAN - BESLUT
enligt alkohollagen (1994:1738) rörande
servering av vin och starköl vid
enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet
sällskap

Insändes till

Sölvesborgs kommun
Kommunkansliet
Alkoholhandläggaren
294 80 Sölvesborg
Telefon 0454-810 43
E-post kommunkansli@solvesborg.se

Sökande (juridisk person)
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Redogörelse för tillställningens art
Ansökan avser servering av

Spritdrycker

Vin

Starköl

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest eller dylikt)

Beräknat antal gäster

Serveringen ska bedrivas till
Mat som ska serveras

Önskad serveringstid
Önskemål om tider för spritdrycks-, vin- och starkölsservering, ange tider

Påbörjas tidigast klockan

Datum

Avslutas senast klockan

Ansvarig för serveringen
Namn

Personnummer

Adress
Telefon bostad (även riktnummer)

Postadress
Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Övrigt
Datum för senaste beslut

Tillstånd till sluten servering på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning (för aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening skall
undertecknas av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Kommunens beslut
Beslutsdatum

Tillstånd meddelas enligt ansökan
Namnteckning

Namnförtydligande
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Anvisningar för sluten servering

TILLSTÅNDSBEVIS
Tillståndet skall finnas tillgängligt på serveringsstället och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.
DEFINITION AV SLUTET SÄLLSLKAP
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller annan
sammanslutning utöver den ifrågavarande tillställningen.
MAT
Vid alkoholservering skall lagad mat tillhandahållas.
ALKOHOLFRITT ALTERNATIV
Vid servering av alkoholdrycker skall lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning (t ex
bordsvatten, läskedrycker, lättöl, juice och dylikt).
SERVERINGSFÖRBUD
Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är “märkbart påverkad av alkohol
eller andra berusningsmedel”.
ANIMERINGSFÖRBUD
Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkoholdryck eller att tillåta att utlämnad alkoholdryck medförs från
serveringsstället.
FÖRTÄRINGS- OCH FÖRVARINGSFÖRBUD
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som köpts in för serveringen. Gäst eller annan
person får alltså inte föra med sig egna alkoholdrycker.
SERVERINGSTID
Servering får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00.
Tillståndsmyndigheten kan besluta om andra tider.
STÄNGNINGSTID
Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
TILLTRÄDESRÄTT
Tillsynsmyndighet (kommun, polismyndighet och länsstyrelse) har tillträdesrätt till serveringsstället.
SOCIALT ANSVAR
Servering av alkoholdrycker skall ske med återhållsamhet.
Serveringsansvarig skall se till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället.
STRAFFRÄTT
Servering utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar.

