Serveringsbestämmelser för alkoholdrycker
Riktlinjer för alkoholservering finns i alkohollagen och de föreskrifter som
utfärdats som komplement till lagen. Nedan kan du läsa om de viktigaste
serveringsbestämmelserna.

Tillståndshavarens ansvar

Det yttersta ansvaret för att servering av alkohol sker i enlighet med alkohollagen ligger
hos dig som tillståndshavare (restaurangägaren/krögaren).

Serveringsansvarig

På varje serveringsställe ska du, som tillståndshavare, eller av dig utsedd
serveringsansvarig person, vara närvarande under hela den tid som alkoholdrycker
serveras. Du bör utse en eller flera lämpliga personer för denna uppgift och informera
dem om vilka regler som gäller. Du som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara
anmäld till tillståndsmyndigheten av tillståndshavaren. Observera att endast anställda
kan vara serveringsansvariga.

Ansvarsfull alkoholservering

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet. Du som är serveringsansvarig
ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Den som är märkbart
påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel får inte serveras mer alkohol och ska
lämna restaurangen. Det är alltid du som serverar alkoholen som ska försäkra dig om att
gästen inte blir överserverad.

Minderåriga

Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Du som serverar alkoholen är
skyldig att försäkra dig om köparen är minst 18 år och att denne inte överlämnar
drycken till någon annan som inte uppfyller kraven för att bli serverad (langning).

Mat och dryck

Lagad eller tillredd mat ska kunna serveras under hela serveringstiden.
Alkoholdryckerna ska köpas från Systembolaget eller partihandlare. Du som har tillfälligt
serveringstillstånd till slutet sällskap får endast handla av Systembolaget.
Inga andra alkoholdrycker får finnas på serveringsstället än de som, på laglig väg, har
köpts in för servering.
Gäster får inte ta med sig egna alkoholdrycker in på serveringsstället. Serverad
alkoholdryck ska drickas inom serveringsutrymmet och får inte tas med ut från
serveringsstället.
Vid servering av alkoholdrycker ska det alltid finnas lättdrycker (0-2,25 volymprocent
alkohol) i tillfredsställande urval och omfattning.

Prissättning

Priset på en alkoholdryck måste vara minst inköpspriset på varan med tillägg för skatt
samt kostnader för hantering och servering. Priset ska avvägas så att drycker med högre
alkoholhalt inte främjas. Mängdrabatter är inte tillåtna som till exempel erbjudanden av
typen ”två till priset av en”. Kombinationserbjudanden med mat och alkoholdryck är

tillåtna endast om motsvarande alternativ med lättdryck samtidigt erbjuds. Rabatter i
samband med ”happy hour” och liknande får inte gälla endast alkoholdryck. Ett urval av
maträtter och lättdrycker måste också ingå i rabatten.

Marknadsföring

Vid all marknadsföring av alkoholdrycker gäller att särskild måttfullhet ska iakttas. Detta
innebär att reklam inte får vara påträngande eller uppmana gästerna att dricka alkohol.
Om ni har med priset på alkohol när ni annonserar i media måste även pris på mat och
lättdryck finnas med. Detta gäller också inne i restaurangen och på skyltar utomhus. Mat
och lättdryck ska presenteras likvärdigt med alkoholdryck.

Serveringstid

Normaltiden för alkoholservering är kl. 11.00 - 01.00. Senare serveringstid kan beviljas
efter individuell prövning. Servering av alkoholdrycker får endast ske under den
beslutade serveringstiden. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter
serveringstidens utgång. Serveringstid efter kl. 02.00 beviljas inte.

Förändring i verksamheten

Den som beviljats tillstånd ska anmäla när verksamheten påbörjas, om verksamheten
läggs ned, om avbrott görs eller om verksamheten förändras på något annat sätt. Även
betydande förändringar i ägarförhållandena ska anmälas. Anmälan ska lämnas till
tillståndsenheten i förväg. Om förändringen inte har kunnat förutses, ska anmälan i
stället ske utan dröjsmål.
Även större ombyggnad av serveringsstället kräver särskilt medgivande av tillståndsmyndigheten.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheternas handläggare och inspektörer gör tillsyner och har då tillträdesrätt
till serveringsstället och alla utrymmen som ingår i verksamheten.
Om bestämmelserna i alkohollagen inte följs är kommunen skyldig att återkalla
serveringstillståndet. Detsamma gäller om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns kvar – till exempel om kraven på tillståndshavarens lämplighet eller lokalens
beskaffenhet inte längre uppfylls.
I vissa fall kan det vara tillräckligt att meddela tillståndshavaren erinran eller varning.
Det är straffbart att bryta mot vissa bestämmelser i alkohollagen. Straffet kan bli böter
eller fängelse i högst två år, vid grovt brott fyra år, och kan utdömas till såväl
tillståndshavare som serveringspersonal.

