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

Bolag/Förening/Sökande
Org nr/pnr
Adress
Tel nr

Sökande

Postnr

Postort

Fax nr

E-post

Serveringsställe/lokal

Namn/Lokal

Telefonnummer

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Ansökan avser servering av

Starköl
Serveringens
omfattning

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest eller dylikt)

Serveringen ska bedrivas till följande
slutna sällskap

Beräknat antal gäster

Mat som ska serveras

Serveringstider
Serveringsansvariga

Önskemål om tider för servering av alkoholdrycker

Påbörjas tidigast klockan
Namn

Datum

Avslutas senast klockan
Personnummer

Namn

Personnummer
Prövningsavgift betald
(datum, bifoga kvitto)

Övriga
upplysningar
Ort och datum

Underskrift
Underskrift av sökanden (firmatecknare)

Inkommet datum

Kommunens
beslut

Namnförtydligande

Diarienummer

Arkivering

Beslutsdatum
Tillstånd meddelas enligt ansökan
Annat beslut

Beslutsfattare, namnteckning

Namnförtydligande

I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204).
Varbergs kommun
Socialförvaltningen
432 80 VARBERG

Tel 0340/880 00
Webbplats: www.varberg.se

Bankgiro 595-8624
Org nr 212000-1249

Anvisningar för tillfällig servering till slutet sällskap
Slutet sällskap
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer med ett gemensamt intresse. Medlemskretsen ska vara känd. Det kan vara
en förening, klubb, företag eller liknande. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.
Gästlista ska finnas. Föreningar eller andra sammanslutningar som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation.
De ska ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. Föreningen ska ha visat sig vara i stånd att driva en
bestående verksamhet.
Ansökan och avgift
Ansökan kan ske via e-tjänst på kommunens hemsida eller på avsedd blankett som undertecknas av behörig person och sänds
till Varbergs kommun, Socialförvaltningen, Uppdragsavdelningen, 432 80 Varberg.
Prövningsavgiften är 1 100 kr. Avgiften faktureras.
Handläggningstiden är ca 1 månad från komplett ansökan.
Kunskapsprov
Den som ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap ska avlägga ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen
om serveringen avser mer än ett enstaka tillfälle. Kunskapsprovet görs hos kommunen och kostar 1 600 kr, vilket inkluderar
möjlighet till två omprov. Avgiften faktureras.
Handlingar som ska bifogas ansökan
1. För förening/företag – uppgift på styrelse och firmatecknare.
2. Eventuell ritning över serveringslokal/serveringsområdet.
Tillståndsbevis
Tillståndsbeviset ska finnas tillgängligt på serveringsstället och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.
Mat och dryck
Vid alkoholservering ska lagad eller på annat sätt tillredd mat kunna tillhandahållas under hela serveringstiden.
Alkoholdrycker får bara köpas på Systembolaget AB. Prissättning på alkoholdrycker får inte sättas lägre än
inköpspriset plus skäligt tillägg (ca 25%).
Alkoholfritt alternativ
Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning, t ex bordsvatten,
läskedrycker, lättöl, juice, alkoholfritt vin, alkoholfritt öl.
Serveringsförbud
Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel.
Animeringsförbud
Det är förbjudet att försöka påverka en gäst att köpa alkoholdryck.
Förtärings- och förvaringsförbud
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som köpts in för serveringen. Alkoholdrycker får inte
förtäras eller medföras utanför serveringsstället. Gäst eller annan person får inte föra med sig egna alkoholdrycker till
serveringsstället.
Serveringstid/Stängningstid
Servering får påbörjas tidigast klockan 11.00 och ska avslutas senast klockan 01.00. Tillståndsmyndigheten kan besluta om
andra tider. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Socialt ansvar
Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet.
De som är serveringsansvariga ska ha fyllt 20 år. Serveringsansvariga ska närvara under hela serveringstiden och se till att
ordning och nykterhet råder på serveringsstället.
Straffansvar
Servering utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar.
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