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ANSÖKAN - BESLUT
enligt alkohollagen (2010:1622) rörande
servering av spritdrycker, vin/andra jästa
och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka
tidsperiod till slutet sällskap

Insändes till

Sölvesborgs kommun
Kommunkansliet,alkoholhandläggaren
294 80 Sölvesborg
Telefon 0454-811 59
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/cider

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, 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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Råd och anvisningar rörande serveringstillstånd till slutet sällskap
Ansökan
För rätt till servering av spritdrycker, vin/andra jästa alkoholdrycker och starköl till slutet sällskap krävs tillstånd enligt
alkohollagen (2010:1622). Ansökan om tillstånd ska göras till kommunen och ska vara inkommen till kommunen senast 10
dagar innan tillställningen ska äga rum.
Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap (se nedan).
Ansökningsavgift
Vid ansökan tas en ansökningsavgift för serveringstillstånd till slutet sällskap ut. För aktuell avgift se kommunens hemsida
eller kontakta alkoholhandläggaren eller alkoholinspektören. Ansökningsavgiften faktureras när ansökan kommit in till
kommunen och ska betalas innan tillstånd kan beviljas.
Definition av slutet sällskap
a) Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller annan
sammanslutning utöver den aktuella tillställningen.
b) Innan tillställningen börjar ska arrangören veta exakt vilka personer som kommer. Detta innebär att arrangören på
lämpligt sätt tar emot anmälningar från de personer som kommer att deltaga.
c) Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Det förhållandet att
entréavgifter tas ut och att lokalen är öppen för nya gäster under det att tillställningen pågår medför att serveringen
bedrivs till allmänheten. För detta krävs serveringstillstånd till allmänheten.
d) Annonsering i massmedia eller liknande är inte tillåtet.
e) Lagad mat ska serveras vid tillställningen. Förtäringen av mat ska ske vid gemensam sittning. Lättdrycker, till exempel
lättvin, lättöl, läsk och vatten, ska tillhandahållas.
f) Servering ska avslutas senast klockan 01.00. Tillståndsmyndigheten kan besluta om andra tider. Serveringsstället ska
vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
g) Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker.
Serveringstillstånd behövs dock inte för servering som
1) avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
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 yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
Förening
Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska vidare ha ett
namn som kan särskiljas från andra, ha antagit stadgar med någorlunda fullständighet. Härutöver krävs att föreningen visat
sig vara i stånd att bedriva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är/blir bestående.
Till ansökan ska bifogas:
1)
2)
3)

Stadgar
Senaste verksamhetsberättelse
Protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknar förening.

Företag
Tillstånd kan meddelas till företag i samband med personalfester och dylikt. Tillstånd kan inte meddelas för kundträffar med
mera som är ett led i företagets marknadsföring av tjänster eller försäljning av varor.
Annat slutet sällskap – serveringsrörelser utan tillstånd att servera alkoholdrycker
Tillstånd kan meddelas vid beställningar och dylikt under förutsättning att alkohollagens krav på lämplighet hos sökanden och
köksutrustning är uppfyllda.
Serveringsregler med mera
I alkohollagen finns regler om inköp av alkoholdrycker, prissättning, serveringstider, stängningstid, animeringsförbud,
förvarings- och förtäringsförbud med mera. Till exempel kan nämnas att alkoholdrycker inte får serveras till personer under 18
år eller till personer som är märkbart berusade av alkohol eller droger. Det är förbjudet att förmå en gäst att köpa alkoholdryck
eller att tillåta att utlämnad alkoholdryck medförs från serveringsstället. Inga andra alkoholdrycker får förekomma på
serveringsstället än de som köpts in för serveringen. Gäst eller annan person får alltså inte ta med sig egna alkoholdrycker.
Inköp av alkoholdrycker till servering till slutet sällskap får endast göras hos Systembolaget. Tillsynsmyndighet (kommun,
polismyndighet och länsstyrelse) har tillträdesrätt till serveringsstället. Kommunen kan lämna ytterligare upplysningar om de
regler som gäller i samband med serveringen.
Upplysningar
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn (under period 131014-140930)
Telefon: 0454-811 59
E-post: nadine.millbourn@karlshamn.se

Alkoholinspektör
Telefon:
E-post:

