
Kommunstyrelsen kommer att behandla personuppgifterna för hantering av ansökan om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfällen till slutet sällskap. 

 

Ansökan om serveringstillstånd 
för alkoholdrycker vid enstaka 
tillfällen till slutet sällskap 

Sökande 
Namn 

      
Organisationsnummer/personnummer 

      
Adress 

      
Telefon (även riktnummer) 

      
Postadress 

      
Fax 

      

Serveringslokal 
Namn 

      
Fastighetsbeteckning 

      
Adress 

      
Postadress 

      
Namn serveringsansvarig 

      
Personnummer 

      

Serveringens omfattning 
Alkoholdrycker som vi vill servera 

 Starköl  Annan jäst alkoholdryck  Vin  Spritdryck 
Vem ska vi servera t.ex. föreningsmedlemmar, anställda 

      
Antal medlemmar/anställda i förening/företag 

      
Antal medlemmar/anställda som beräknas medverka 

      
Matutbud vi tänker servera eller bifoga meny 

      
Datum då vi vill servera 

      
Klockslag då vi vill börja respektive sluta servera 

      

Bilagor som ska bifogas 
 Beskrivning av arrangemanget 
 Föreningsstadgar 
 Senaste årsmötesprotokollet där föreningens firmatecknare framgår 
 Kopia på kvitto för inbetald ansökningsavgift 
 Intyg på godkänt kunskapsprov i alkohollagen, max tre år gammalt 

Underskrift av firmatecknare 
Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas 

 
Namnförtydligande 

      
Uppdrag/befattning i förening/företag 

      

Blanketten skickas till Serveringstillstånd, Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda 

Handläggning och faktura 
Du kommer att få en faktura på ansökningsavgiften. Handläggningen startar först när fakturan är betald.  
OBS! Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.  



Kommunstyrelsen kommer att behandla personuppgifterna för hantering av ansökan om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfällen till slutet sällskap. 

 

Råd och anvisningar för servering till slutet sällskap 

8 kap. Servering av alkoholdrycker 
1§ För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av 
den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). 

Serveringstillstånd krävs dock 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 alkohol- eller 

lättdrycker 

OBS! Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd. 

Ansökan 
OBS! Ärendet handläggs först efter att ansökningsavgiften betalats. 

Om punkterna ovan inte är uppfyllda så krävs tillstånd för rätt till servering av spritdrycker 
vin och starköl. Ansökan om tillstånd görs hos kommunen. Samtliga uppgifter sin efterfrågas 
måste lämnas in av sökanden. Om ansökan beviljas återsänds ett exemplar av ansökan med 
kommunens beslut om beviljat serveringstillstånd. Vid avslag får sökanden ett särskilt beslut 
med motivering till att tillstånd inte beviljats. 

Matutbud 
Vid tillställningen ska lagad mat tillhandahållas, lagad mat kan in sin enklaste form vara 
exempelvis olika pajer och pyttipanna. 

Inköp av spritdrycker, vin och starköl 
Den som har fått tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en 
enstaka tidsperiod får endast göra sina inköp från Systembolaget. 

Alkoholfritt alternativ 
Vid servering av alkoholdrycker ska lämpliga lättdrycker finnas som alternativ. Urvalet kan 
bestå av läskedrycker, bordsvatten, lättöl, juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker. 

Priser på drycker 
Priserna får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan jämte skäligt tillägg. 
Priserna får inte heller sättas så att försäljningen av drycker med högre alkoholhalt främjas. 

Serveringsförbud 
Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker och inte heller de som är ”märkbart 
påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel”. 

Animeringsförbund 
Det är inte tillåtet att försöka uppmuntra gästerna att beställa alkoholdrycker eller att tillåta 
att man tar med utlämnad alkoholdryck från serveringsstället. 



Kommunstyrelsen kommer att behandla personuppgifterna för hantering av ansökan om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfällen till slutet sällskap. 

 

Förtärings- och förvaringsförbud 
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har köpts in av 
tillståndshavaren. Gäst eller annan person får med andra ord inte föra med sig egna 
alkoholdrycker till tillställningen 

Serveringstid 
Serveringen får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00. 
Kommunen kan dock besluta om andra tider. 

Stängningstid 
Serveringsställe ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

Redovisningsuppgift 
Uppgift om försäljningens storlek ska lämnas på begäran av kommunen i samband med att 
tillstånd meddelas. 
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