Socialförvaltningen
Tillståndsenheten

Ansökan
om tillstånd enligt 8 kap 2 §
Alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker vid
enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet
sällskap

ANSÖKNINGSUPPGIFTER
Sökande

Org nr /
pnr

Namn

Tel nr

Adress

Fax nr

E-post

Serveringsställe

Namn

Ev. restaurang nr.

Gatuadress

Serveringens
omfattning

Postnr och postort

Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering ska ske)

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl)

Beräknat antal gäster

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl

Vin

Spritdrycker

Annan jäst alkoholdryck

Matservering

Mat som avses serveras under tillställningen

Serveringstid

Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas (11:00 - 01:00 om ej annat beslutas)

Serveringsansvarig

Personnummer och namn

Avgift

Kvitto på betald prövningsavgift, 1 400 kr, ska bifogas

Sökandens
underskrift

Underskrift av behörig firmatecknare för sökande

Namnförtydligande /titel

Ansökningsdatum

Registrering

Inkommet datum

Diarienummer

Diareplansbeteckning

Datum

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i tillståndsmyndighetens dataregister. Beslut
om beviljat tillstånd, dess omfattning och namn på tillståndshavare, organisationsnummer och adress till
serveringsstället kommer att publiceras på tillståndsmyndighetens hemsida.

Postadress

Besöksadress

Bankgiro

Telefax

Internetadress

Direkttelefon

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

237 - 6440

046-35 54 54

www.lund.se/tillstandsenheten

046-35 55 05
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ANSÖKNINGSREGLER
När behövs serveringstillstånd
Servering av alkoholdrycker uppstår när man säljer alkohol för förtäring på stället. Enligt
alkohollagen får servering av alkoholdrycker inte ske utan serveringstillstånd. Detta gäller oavsett
om man serverar allmänheten eller slutet sällskap. För privata fester där värden/arrangören bjuder
på alkoholdrycker och inte heller tar betalt i övrigt för entré, mat etc krävs inte serveringstillstånd. Serveringstillstånd krävs inte heller om deltagarna förtär egna alkoholdrycker på en
privat fest. Sådana privata fester kan dock endast arrangeras i lokaler som inte i vanliga fall
används för serveringsverksamhet.
I 8 kap 1 § alkohollagen finns ett undantag från kravet på serveringstillstånd. Serveringstillstånd
krävs inte för servering som ordnas utan vinstintresse, i andra lokaler än där det bedrivs
yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker, vid ett enstaka tillfälle för vissa i
förväg bestämda personer och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna.
Definition av slutet sällskap
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i
förening eller sammanslutning utöver den aktuella festen. Ett slutet sällskap kan vara
föreningsmedlemmar, anställda i ett företag eller inbjudna släktingar, vänner och kollegor vid t ex
bröllop och födelsedagar. Om vem som helst i allmänheten kan köpa biljett till festen är det inte
fråga om slutet sällskap i alkohollagens mening även om biljetterna förköps.
Regler för föreningar
Förening som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som
kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar med någorlunda fullständighet. Föreningen ska ha
visat sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt visat att verksamheten blir eller
är bestående.
Ansökan
Ansökan om serveringstillstånd ska göras på bifogad blankett. Normal handläggningstid för en
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är 14 dagar från att komplett ansökan
inkommit till myndigheten.
Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd med kortare varsel än ovanstående riktlinjer eller
om du har intresse av att få ett beslut i särskilt god tid vänligen kontakta tillståndsenheten per
telefon innan ansökan skickas in.
Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet
sällskap (se nedan).
Postadress

Besöksadress

Bankgiro

Telefax

Internetadress

Direkttelefon

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

237 - 6440
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Sökande som inte under det senaste året haft serveringstillstånd i Lunds kommun ska till
ansökan bifoga
•
•
•
•
•

Stadgar (avser föreningar)
Registreringsbevis
Senaste verksamhetsberättelse/årsredovisning
Protokoll/registreringsbevis som utvisar styrelsens sammansättning och vem som är
firmatecknare. (Personnummer på styrelsen ska finnas med)
Beskrivning av det arrangemang ansökan gäller samt uppgift om matutbud

Vid utomhusarrangemang ska uppgifter om musik, ljudnivåer med mera lämnas in (blankett
bifogas).
Ytterligare handlingar kan komma att begäras in.
Lämplighetskrav
För att beviljas ett serveringstillstånd ska man vara personligt och ekonomiskt lämplig (8 kap
12§) Detta innebär att man inte får vara dömd för brott eller ha varit inblandad i konkurs eller
annars misskött sin ekonomi. Normalt tittar man här på den senaste treårsperioden före ansökan.
Man ska vidare visa att man har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Detta gör man genom att
avlägga ett kunskapsprov som kommunen anordnar. För kunskapsprovet föreligger en avgift
på 1200 kr. Kvitto på inbetald avgift ska lämnas till tillståndsenheten innan provet skrivs.
Prövningsavgift
Avgiften för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är 1 400 kr. Avgiften ska betalas
in på kommunens bankgiro 237-6440. Kvitto på inbetald ansökningsavgift ska lämnas
tillsammans med ansökan till kommunen.
Vid frågor vänligen kontakta tillståndsenheten på telefon
046-35 55 05
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SERVERINGSREGLER TILLFÄLLIGT TILLSTÅND TILL SLUTET SÄLLSKAP
Allmänt
I alkohollagen finns regler om servering av alkoholdrycker. Nedan anges kortfattat innehållet i
viktiga serveringsregler och aktuellt lagrum.
Tillståndsbevis
Vid beviljande av tillstånd för slutet sällskap brukar regelmässigt krävas att tillståndsbeviset ska
finnas tillgängligt på serveringsstället och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.
Mat
Tillredd mat (flera olika rätter) ska finnas under hela serveringstiden (8 kap 15 §).
Lättdrycker
Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas i tillfredsställande urval och omfattning (8
kap 22 §). Med lättdryck förstås dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25
% volymprocent alkohol (1 kap 5 §).
Inköp av alkoholdrycker
Starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck som ska serveras får endast köpas in på
systembolaget (8 kap 13 §). Alkohol inköpt på annat sätt får inte förekomma i lokalen.
Serveringsförbud
Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är märkbart
påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel (3 kap 7-8 §§). Det är förbjudet att uppmana
eller förmå gäst att köpa alkoholdryck (8 kap 21 §).
Medförande, förvaring och förtäring av alkoholdrycker
Inga andra alkoholdrycker får finnas på serveringsstället än de som har köpts in enligt gällande
serveringstillstånd. Gäst eller annan person får inte föra med sig egna alkoholdrycker (8 kap 24
§). Gäster eller personal får inte heller ta med sig alkohol från serveringsstället (8 kap 23 §).
Serveringstid/stängningstid
Servering av alkoholdrycker får endast ske under den i beslutet angivna tidsperioden (8 kap 19 §).
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Socialt ansvar
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttags och att
störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks (8 kap 20 §).
Tillsynsmyndighets tillträdesrätt
Tillsynsmyndighet har tillträdesrätt till serveringsstället (9 kap 13 §).
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Miljöförvaltningen

Bilaga från miljöförvaltningen

Bilaga till ansökan om serveringstillstånd
Enligt miljöbalken ska du som driver en verksamhet själv arbeta förebyggande med egenkontroll
för att undvika att dina gäster utsätts för hörselskadligt buller och för att närboende störs. Detta
gäller särskilt när du spelar musik. Miljöförvaltningen utgör remissinstans till tillståndsenheten i
handläggning av serveringstillstånd vilket innebär att miljöförvaltningen uttalar sig om risken
för att närboende kommer bli störda. För att göra bedömningen behöver miljöförvaltningen
nedanstående uppgifter av er.
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta miljöförvaltningen på 046-35 52 61 eller
miljoforvaltningen@lund.se.
Beskrivning av planerad verksamhet
Verksamhetens öppettider: _____________________________________________________
Finns uteservering?

Ja, ange öppettider för uteserveringen: ________________________
Nej

Planeras någon form av musik eller högtalarutrustning?
Nej

Ja, inomhus

Ja, utomhus

Vilken typ inomhus?

Bakgrundsmusik

Annat, ange vad: ________________________

Vilken typ utomhus?

Bakgrundsmusik

Annat, ange vad: ________________________

Gäller det tillfälligt evenemang behöver ni ange tidsschema här eller i bilaga och ange upplägg
och typ av musik:

Närliggande bostäder
Var finns de närmaste bostäderna? Ange adresser:

Har ni varit i kontakt med närboende och lämnat information om planerad verksamhet? Beskriv
i så fall på vilket sätt:

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

miljoforvaltningen@lund.se

Bilaga från miljöförvaltningen
Egenkontroll av ljudnivåer (behöver endast fyllas i om musik ska spelas)
Har ni ljudmätare som kan mäta ekvivalent och maximal ljudnivå i dBA på ett tillförlitligt sätt?
Ja

Nej

Har ni ljudnivåbegränsare (limiter) till er högtalaranläggning?
Ja

Nej

Hur är limitern i så fall injusterad?
Har ni ljudnivåindikator som exempelvis ”ljudöra”
Ja

Nej

Hur är ljudnivåindikatorn i så fall injusterad?
Är entrén försedd med ljudsluss?
Ja

Nej

Finns utgångar till uteservering eller annat utan ljudsluss?
Ja

Nej

Har förebyggande åtgärder vidtagits i lokalen för att förhindra ljudstörningar för närboende, i
så fall vilka?

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

miljoforvaltningen@lund.se

