ANSÖKAN
Ansökningsdatum
…………………………………….

Sänds till

Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) för servering av alkoholdrycker
vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Mora Kommun
Socialförvaltningen
792 80 MORA

Sökande
Firmanamn/Namn

Organisations-/Personnummer

Gatuadress

Telefon (även riktnr)

Postnr och ort

Telefax

E-post

Serveringsställe
Namn

Gatuadress

Postnr och ort

Serveringslokaler
Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske

Jämför markerad ritning betecknad

Högsta antal personer i serveringslokaler

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Serveringens omfattning
Datum för tillställningen

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl
Vin

Tillställningens art

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Servering till
Allmänheten

Serveringstider
Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00 - 01.00 om ej annat beslutas)

Övriga upplysningar
Skall ordningsvakt anlitas?

Ja

Finns tillstånd för offentlig tillställning

Ja

Finns tillstånd till användande av offentlig tillställning

Nej
Nej

Ja

Nej

Prövningsavgift betald (datum, kvitto bifogas)

Sökandens underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon (även riktnr)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen
(SFS 2010:1622)
Servering till allmänheten
Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering till allmänheten under enstaka tidsperioder eller vid
enstaka tillfällen som vid festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. Samma regler för prövningen
gäller som för stadigvarande tillstånd förutom att det är tillräckligt att lagad mat tillhandahålls. Tillstånd
till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig
publik bedöms med stor återhållsamhet.
Servering medges under normaltid kl 11.oo – 01.oo och som längst till 02.oo
Serveringstillstånd
Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.
Ansökan
För rätt till servering (försäljning) av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker krävs
serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten skall ske senast en månad före tillställningen.
Föreningar
Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den
skall ha ett namn som kan särskiljas från andra samt ha antagit stadgar. Förening skall ha visat sig var i
stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten blir eller är bestående.
Till ansökan skall följande bifogas:
-

Senaste verksamhetsberättelsen

-

Protokoll som utvisar styrelsens sammanställning och vem som tecknar firman samt
personnummer på samtliga personer som ingår i styrelsen

-

Verksamhetsbeskrivning

-

Ritning över serveringsstället, mått skall anges, in- och utgång skall anges

-

Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer (blankett)

-

Meny

-

Avtal om markupplåtelse / nyttjanderättsavtal / hyresavtal

-

Kvitto från kassaapparat som skall användas under arrangemanget samt placering

Glöm inte att även ta kontakt med Miljö- och hälsa gällande registrering av livsmedelshantering
Näringsidkare
Skall till ansökan bifoga uppgifter enligt ovanstående samt:
-

Registreringsbevis från Bolagsverket

-

Aktiebok

-

Kopia på Skatte- och Avgiftsanmälan

Eventuellt kan ytterligare komplettering begäras.

Avgift
Avgiften skall betalas in på Mora Kommuns pg nr 12 42 10 - 6 och märkas ”serveringstillstånd” samt
sökande bolag/namn. Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift skall lämnas tillsammans med
ansökan till kommunen.
Serveringsregler
I alkohollagen finns regler om servering av alkoholdrycker. Nedan anges kortfattat innehållet i viktiga
serveringsregler och aktuellt lagrum.
8 kap 15 §

Lagad mat skall finnas att tillgå under hela tillställningen.

8 kap 13 §

Starköl, vin och spritdrycker skall inköpas av den som har partihandelstillstånd,
tex systembolaget eller bryggerier.

3 kap 7-8 §

Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är
märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

8 kap 24 §

Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har köpt
in av partihandlare. Gäst eller annan person får inte föra med sig egna
alkoholdrycker. Utlämnad alkohol får inte medföras från serveringsstället.

8 kap 21 §

Priset på alkoholdrycker får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan
jämte skäligt tillägg. Försäljning till självkostnadspris får ej ske.

8 kap 19 §

Servering av alkoholdrycker får endast ske under den i beslutet angivna
tidsperioden. Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 min efter
serveringstidens utgång.

9 kap 13 §

Tillsynspersonal har tillträdesrätt till serveringsstället.

