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SOCIALFÖRVALTNINGEN

Allmänt om serveringstillstånd
•

När behövs ett serveringstillstånd?

Vid servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och
alkoholdrycksliknande preparat, med ett undantag (se nedan), ska tillstånd ha meddelats
enligt alkohollagen. Med detta menas varje form av alkoholservering mot ersättning. Som
ersättning räknas även då alkoholdryck ingår i annan avgift, t ex entréavgift.
•

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen

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
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller
lättdrycker
Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd.
•

Olika typer av serveringstillstånd:

Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under en
enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.
- Stadigvarande tillstånd till allmänheten och/eller slutna sällskap
- Tillfällig servering till allmänheten och/eller slutna sällskap
- Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker tillfälligt eller stadigvarande.
- Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap för den som
bedriver cateringverksamhet.

•

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn
till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. I
lämplighetskravet ingår bl a att sökanden skall ha goda kunskaper i alkohollagstiftningen.
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om
alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt
kunna utöva serveringsverksamheten.
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Lämplighetskravet innebär bl a också att sökanden inte skall ha skulder till samhället
med skatter eller avgifter. Den som ansöker om ett serveringstillstånd skall också visa att
serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.
Genom remissbehandlingen samlas synpunkter in från andra myndigheter:

- Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagen. Kommunen får
inte bifalla en ansökan om ett nytt serveringstillstånd - som ej är tillfälligt till ett slutet
sällskap - utan att polisen har yttrat sig. Polismyndigheten gör en s k vandelsprövning av
sökandens personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen från ordnings- och
säkerhetssynpunkt.
- Miljöförvaltningen bedömer de livsmedelshygieniska förutsättningarna och yttrar sig
angående risken för att närboende utsätts för bullerstörningar mm från
serveringsstället.
- Skatte- och kronofogdemyndigheterna yttrar sig om eventuella skatteskulder mm.
- Räddningstjänsten yttrar sig om brandsäkerheten är godkänd samt om det antal personer
som får vistas i serveringslokalen.
- Sökanden bereds tillfälle att framföra synpunkter på tjänsteutlåtandet innan beslut fattas.
Den totala handläggningstiden för en nyansökan avseende ett stadigvarande tillstånd
kan uppskattas till ca tre månader.
För servering till allmänheten året runt gäller att lokalen har ett kök som av
miljöförvaltningen är godkänt för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad eller på
annat vis tillredd mat.
För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka
tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat.
Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.
Tillstånd för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i
föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering.
Serveringsstället skall med hänsyn tagen till omständigheterna ha ett tillräckligt antal
sittplatser och det skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur
brandsäkerhetssynpunkt.
Om tillståndshavaren inte följer alkohollagens bestämmelser eller om förutsättningarna
för tillståndet inte längre gäller så skall serveringsstillståndet återkallas. I stället för
återkallelse kan erinran eller i allvarligare fall eller vid upprepade förseelser en varning
meddelas om detta av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.
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• Hur ansöker du om serveringstillstånd
Ansökan skall göras skriftligen på särskild ansökningsblankett. Blanketter med
ansökningsanvisningar finns på kommunens hemsida samt hos:
Socialförvaltningen
Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
Telefon 040-6411000 (Kontaktcenter)
När ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften inbetalts så påbörjas
handläggningen. Handläggningstiden är ca tre månader från att ansökan är komplett för
en ansökan som avser ett stadigvarande serveringstillstånd samt ca sex veckor för en
ansökan som berör tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
Kommunens alkoholhandläggare handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram
ett beslutsunderlag (tjänsteutlåtande). Detta utlåtande med förslag till beslut underställs
enhetschefen för myndighetsutövning IFO i ärendet vad gäller ett stadigvarande tillstånd.
Det är enhetschefen som tar det slutgiltiga beslutet.
Tillståndsbevis
Efter beslut av enhetschefen utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om
vad serveringstillståndet omfattar.
Ansökningsavgift och tillsynsavgift
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen äger kommunerna rätt att ta ut ansökningsavgift för att
behandla en ansökan om serveringstillstånd. I Lomma kommun är ansökningsavgiften för
en ansökan om stadigvarande alkoholservering till allmänheten året runt eller årligen
under viss tidsperiod 9 100 kr. Ett sådant serveringstillstånd gäller sedan tillsvidare under
förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser.
Prövningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås.
Kommunen får även enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den
som har serveringstillstånd. Den årliga tillsynsavgiften består av en fast kostnad samt en
rörlig del som grundar sig på tillståndshavarens försäljning av alkoholdrycker.

Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se

