
POSTADRESS 
Varbergs kommun 

432 80 Varberg 

BESÖKSADRESS 
Västra Vallgatan 21B 

 

TELEFON 
0340-880 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000–1249 

E-POSTADRESS 
tillstandshandlaggare@varberg.se  

WEBBPLATS 

varberg.se 

  

 
Tillståndsmyndigheten 

ANSÖKAN 
 
om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet 
sällskap enligt alkohollagen (2010:1622) 

 

Sökande 

Organisationsnumm

er/personnummer 

 

 

Bolag/Förening/Firma 

 

Telefonnummer 
 

 

Adress 

 

Postnummer 
 

 

Postort  

E-postadress 
 

 

Serverings- 

ställe/lokal 

Namn/Lokal  

 
Telefonnummer 

 

Gatuadress 

 
Postnummer 

 
Postort 

 

Serveringens 

omfattning 

Ansökan avser servering av 

 

  Starköl     Vin     Spritdrycker     Andra jästa alkoholdrycker 

 Alkoholdrycksliknande preparat 
 

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest eller liknande) 

 

 

Serveringen ska bedrivas till följande slutna sällskap 

 
 Beräknat antal gäster 

 

 
Mat som ska serveras    

Serverings- 

tid 

Önskemål om tider för servering av alkoholdrycker  

 

 
Påbörjas tidigast klockan:                                       Avslutas senast klockan: 

 Serveringsdatum 

 

Serverings- 

ansvariga 

 

Namn 

 

Personnummer 

Namn 
 

Personnummer 

Namn Personnummer 

 

Namn Personnummer 

 

Övriga 

upplysningar 

 

 

 
 

 

 

Underskrift 

Ort och datum  

 
Underskrift av behörig firmatecknare 
 

 

 
Namnförtydligande 

 
 

 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Enligt dataskyddsförordningen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska 

kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att kommunen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. 
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Tillståndsmyndigheten 

  

 

Anvisningar för ansökan om tillfällig servering för slutet sällskap 
 

Skicka in ansökan till:   

Varbergs kommun   

Socialförvaltningen/Tillståndsmyndigheten  

432 80 Varberg 

 

Ni kommer kontaktas av en handläggare när er ansökan inkommit.   

 

Normal handläggningstid vid ansökan om tillfällig servering för slutet sällskap är ca 1 månad från det att 

efterfrågade handlingar inkommit. Prövningsavgiften faktureras. 

 

Slutet sällskap 

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap kan sökas av förening, företag eller annat slutet sällskap. 

 

Alkohollagen har tydliga kriterier för vad som ska anses vara slutet sällskap: 

 

• det avser ett medlemskap eller anställning (förening, klubb eller företag). 

 

• det avser en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen, klubben eller 

företaget utöver den aktuella tillställningen. Det innebär att det slutna sällskapet inte kan skapas enbart för 

den aktuella tillställningen. 

 

• Inbjudan sker endast till det slutna sällskapet. Inbjudan får därmed inte riktas till allmänheten. 

 

Föreningar och företag ska ha en tillfredsställande organisation och/eller stadgar som antagits av styrelsen. De ska 

vid ansökan kunna redovisa uppgifter på styrelse och firmatecknare. Bifoga årsmötesprotokoll samt konstituerande 

styrelseprotokoll. 

 

En i förväg upprättad gästlista ska finnas tillhanda på serveringsstället under hela serveringstiden. 

 

Serveringsställe/lokal  

Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Handlingar som styrker detta ska bifogas ansökan. Bifoga 

även ritning över serveringsställe/lokal.  

 

Serveringens omfattning 

Ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap kan beviljas för: 

• ett enstaka tillfälle på en dag 

• flera enstaka tillfällen inom en tre månaders period 

 

Kunskapsprov 

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap ska i normalfallet Folkhälsomyndighetens 

kunskapsprov om alkohollagen utföras. Kunskapsprovet bokas och utförs hos tillståndsmyndigheten mot avgift 

som även inkluderar två omprov vid behov. Avgiften faktureras. 
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Tillståndsmyndigheten 

 

 

 

Tillståndshavarens skyldigheter enligt alkohollagen 
 

Tillståndsbevis 

Vid beviljat serveringstillstånd utfärdas ett tillståndsbevis som ska finnas tillgängligt på serveringsstället och kunna 

uppvisas för tillsynsmyndighet. 

 

Mat och dryck 

Vid alkoholserveringen ska mat tillhandahållas under hela serveringstiden.  

Alkoholdrycker får bara köpas på Systembolaget. Prissättning på alkoholdrycker får inte sättas lägre än inköpspriset 

plus skäligt tillägg vilket är minst 25%. 

 

Alkoholfria alternativ 

Vid alkoholserveringen ska lättdrycker i tillfredsställande urval och omfattning tillhandahållas under hela 

serveringstiden såsom exempelvis bordsvatten, läsk, alkoholfritt vin och alkoholfritt öl. 

  

Serveringsförbud 

Gäster under 18 år får inte serveras alkoholdrycker.  

Gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel får inte serveras alkoholdrycker. 

 

Animeringsförbud 

Det är förbjudet att försöka påverka eller uppmana gäster att köpa alkoholdryck genom exempelvis otillåten 

prissättning eller marknadsföring.  

 

Förtärings- och förvaringsförbud 

Gäster får inte dricka eller medföra alkoholdrycker utanför serveringsstället. 

Gäster får inte ta med egen alkoholdryck in på serveringsstället. 

Inga andra alkoholdrycker än de som serveringstillståndet gäller för får finnas på serveringsstället.  

 

Serveringstid 

Alkoholservering får påbörjas tidigast klockan 11.00 och ska avslutas senast klockan 01.00. Tillståndsmyndigheten 

kan besluta om andra serveringstider. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens 

utgång. 

  

Serveringsansvar 

Det ska alltid finnas minst en serveringsansvarig på plats under hela serveringstiden.  

Serveringsansvariga ska ha fyllt 20 år. 

Serveringsansvariga ska ha överblick över både serveringsstället och gästerna för att säkerställa att ordning och 

nykterhet råder.  

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet. 

 

Tillståndsmyndigheten har rätt att göra tillsyn på serveringsstället för att säkerställa att alkohollagens regler 

följs.  
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