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Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av 
alkoholdrycker till slutet sällskap enligt alkohollagen 
 
ANSÖKNINGSREGLER 
 
Tillämpningsområde för alkohollagen (SFS 2010:1622) 
 
Enligt 1 kap 11 § alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. 
Enligt 8 kap 1 § samma lag får servering av alkoholdrycker inte ske utan serveringstillstånd. För privata fester 
där värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs inte serveringstillstånd. Tillstånd krävs inte heller om 
deltagarna förtär egna alkoholdrycker på en privat fest. 
 
Ansökan 
 
För rätt till servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap krävs tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622). Ansökan om tillstånd ska göras på särskild blankett senast tio dagar innan 
tillställningen ska äga rum. 
Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap (se nedan). 
 
Prövningsavgift 
 
Kommunen tar 700 kr per ansökningstillfälle för att pröva ansökan. Avgiften ska betalas in på Arvika 
kommuns bankgiro 269-5732. Ange Tillståndsenheten 2402 / 319 / 267 på talongen. Kvitto på inbetald 
ansökningsavgift ska lämnas tillsammans med ansökan till kommunen. 
 
Definition av slutet sällskap 
 
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller 
sammanslutning utöver den aktuella tillställningen. Ett slutet sällskap kan vara inbjudna släktingar, vänner och 
kollegor vid t ex bröllop och födelsedagar. Ett arrangemang som kräver polisens tillstånd enligt ordningslagen 
kan aldrig betraktas som ett slutet sällskap. 
 
Regler för föreningar och företag 
 
Förening eller annan sammanslutning 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 ha verksamhet som är eller blir bestående. 
 
Till ansökan ska bifogas 
• stadgar 
• senaste verksamhetsberättelse 
• protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknar förening 
 
Tillstånd kan meddelas företag i samband med personalfester och liknande tillställningar. 
 
SERVERINGSREGLER M M 
 
Allmänt 
 
I alkohollagen finns regler om servering av alkoholdrycker. Nedan anges kortfattat innehållet i viktiga 
serveringsregler och aktuellt lagrum. 
 
Kunskap 
 
Den som är serveringsansvarig och den som är ansvarig för förening eller företag (firmatecknare) ska ha 
bevisad kunskap om alkohollagen om det inte gäller serveringstillstånd vid ett enstaka tillfälle. Söker man 
serveringstillstånd vid flera tillfällen under ett år ska man avlägga kunskapsprov enligt Folkhälsoinstitutets 
föreskrifter.  
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Tillståndsbevis 
 
När man beviljats serveringstillstånd för slutet sällskap ska tillståndsbeviset finnas tillgängligt på 
serveringsstället och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet. 
 
Mat 
 
Lagad mat skall finnas att tillgå vid tillställningen (8 kap 15 §). 
 
Lättdrycker 
 
Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning (8 kap 
22 §). Med lättdryck menas dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25% volymprocent 
alkohol (1 kap 5 §). 
 
Inköp av alkoholdrycker 
 
Vid tillfälligt tillstånd till servering till slutet sällskap ska alkoholdryckerna, enligt alkohollagen 8 kap. 13 § 
köpas in på Systembolaget. 
 
Serveringsförbud 
 
Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är märkbart påverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel (3kap 7 § och 8 §). 
 
Otillbörlig marknadsföring 
 
Det är förbjudet att förmå gäst att köpa alkoholdryck eller starkare alkoholdryck än de beställt (8 kap 21 §). 
 
Medförande, förvaring och förtäring av alkoholdrycker 
 
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har köpts in för serveringen. Gäst 
eller annan person får inte föra med sig egna alkoholdrycker (8 kap 24 §).  Utlämnad alkohol får inte medföras 
från serveringsstället (8 kap 23 §). 
 
Prissättning av alkoholdrycker 
 
Priserna på alkoholdrycker får inte sättas lägre än detaljhandelspriserna. Priserna får heller inte sättas så att 
försäljning av alkoholstarkare drycker främjas (8 kap 21 §). 
 
Serveringstid/stängningstid 
 
Servering av alkoholdrycker får endast ske under den tidsperiod som anges i beslutet (8 kap 19 §).  
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 
 
Socialt ansvar 
 
Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet. En serveringsansvarig ska se till att ordning och 
nykterhet råder på försäljningsstället (8 kap 20 §). 
 
ÖVRIGT 
 
Straffansvar 
 
Servering utan eller utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar (11 kap 3 §). 
 
Tillsynsmyndighets tillträdesrätt 
 
Tillsynsmyndigheter har tillträdesrätt till serveringsstället (9 kap 13 §). 
 
Upplysningar 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av kommunens alkoholinspektör. 
 
Ansökningsblanketter samt Arvika kommuns riktlinjer för alkoholtillstånd och servering finns på kommunens 
webbplats, www.arvika.se.  
 


