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Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

Ansökan om tillstånd 
En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och du ska bland annat bifoga ett antal 
bilagor, så som ritning över planerat serveringsområde.  

För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte vara av 
stadigvarande karaktär. En och samma aktör kan i samma serveringslokal medges 
tillfälligt serveringstillstånd för maximalt tre dagar i följd och vid maximalt tolv 
tillfällen per år. 

Servering till allmänheten 
Om du ska ha ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, 
kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för 
att få lov att sälja och servera alkohol. 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten medges som längst till klockan 01.00 och bara till 
evenemang som huvudsak vänder sig till en publik över 18 år. Tillstånd ges endast 
för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. 

Servering till slutna sällskap  
Fest i föreningen? Personalfest? Om du ska sälja och servera alkohol till ett 
begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för 
inbjudna vid ett enstaka tillfälle. Tillståndet innebär att du får servera alkohol mot 
någon form av betalning 

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt 
intresse. Medlemskretsen ska vara känd i förväg och lokalen får inte vara öppen för 
insläpp av nya gäster. Det är alltså inte ett slutet sällskap om man till exempel kan 
bli medlem i entrén. Om personkretsen inte är begränsad är det samma sak som 
att servera till allmänheten. 

Om kommunens prövning 
Alkohollagen ställer höga krav på den som söker serveringstillstånd och på lokalen 
där serveringen ska ske. Vår uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. 
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Den som söker ska vara ekonomiskt skötsam och får inte ha ett brottsligt förflutet. 
Därutöver krävs kunskap i alkohollagen. Man måste vara minst 20 år för att kunna 
beviljas serveringstillstånd. 

För att beviljas ett tillfälligt serveringstillstånd måste du servera tillredd mat under 
hela serveringstiden. 

Bilagor som ska bifogas ansökan 

Hyresavtal/markupplåtelseavtal 
Du måste visa att du har rätt att använda platsen eller lokalen. Avtal ska vara 
undertecknat av bägge parter. 

Registreringsbevis 
För ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag ska registreringsbevis från 
Bolagsverket bifogas. Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än 
sex månader.  

Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället 
bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket. 

Föreningens senaste verksamhetsberättelse 
Där det framgår vilka ekonomiska händelser som skett under året samt information 
om föreningens ekonomi. Här ska det även framgå vilka som sitter i styrelsen och 
vilka övriga som är firmatecknare. 

Kunskap i alkohollagen/kunskapsprov 
En förutsättning för att beviljas serveringstillstånd eller provsmakningstillstånd är 
att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. För att visa sina kunskaper i 
alkohollagen ska du göra ett kunskapsprov. Har du inget giltigt kunskapsprov 
behöver du boka in en tid hos oss för att göra provet. 

Ritning över lokaler och eventuell uteservering 
Ritningen ska visa alla lokaler som hör till verksamheten, även t ex källarlokaler. 
Den tänkta serveringsytan, det område där gästerna får vistas med alkoholdryck, 
ska vara tydligt markerad på ritningen med exempelvis tjock linje eller färgpenna. I 
serveringsytan får t.ex. inte ingå rökrum, toaletter, yta bakom bar, kök och andra 
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personalutrymmen. Av ritningen ska framgå vad som är matsal samt antal 
sittplatser vid bord och ståplatser vid eventuell bardisk.  

Om ansökan även avser uteservering ska ritning över denna lämnas. Av ritningen 
ska framgå antalet sittplatser som kommer att finnas på uteserveringen. 

Hur lång tid tar ärendet? 
Beräknad handläggningstid för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är två 
månader och ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är två veckor från det att 
ansökan är komplett. 

Vad kostar det? 
Kommunen tar ut en avgift för prövningen av serveringstillståndet. Aktuell taxa 
finns på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
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