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ALKOHOLLAGEN 

 
Nya alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om 
tillverkning av och handel med alkoholdrycker. Kommunen skall enligt nya alkohollagen, 8 
kap. 9 §, tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande 
föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 

 
Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i 
första hand en skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot 
företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. 

 
Ett huvudmål för alkoholpolitiken är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel 
överkonsumtion av alkohol och alltför tidig alkoholdebut. Avsikten är också att förebygga att 
barn och unga inte tvingas samspela med vuxna som missbrukar och att begränsa den 
skadliga inverkan till följd av vistelse i miljöer där det förekommer hög konsumtion av alkohol 
eller droger. Kravet på ordning och nykterhet har också en framskjuten plats i lagstiftningen. 

 
Försäljning av drycker som omfattas av denna lag ska skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras. Både den som bedriver försäljning och den personal som 
medverkar vid försäljningen har ansvar för att ordning och nykterhet råder på 
försäljningsstället. Serveringen ska utövas på ett ansvarsfullt sätt. 

 
ANSÖKAN 

 
Ansökan kan göras via E-tjänst, länk finns på kommunens hemsida under Näringsliv och 
arbete/Tillstånd, regler och tillsyn/Alkohol 
Om man inte väljer att ansöka via E-tjänsten finns det ansökningsblanketter på Malung-
Sälens kommuns hemsida, under Näringsliv och arbete/Tillstånd, regler och 
tillsyn/Blanketter. 
 
Alkohollagen ställer krav på att den som söker ett serveringstillstånd ska ha kunskaper 
om alkohollagen och är personligt och ekonomiskt lämplig för uppgiften att inneha ett 
serveringstillstånd. Detta för att trygga att serveringen sker på ett ansvarsfullt sätt. Den 
som söker serveringstillstånd ska redovisa finansieringen av restaurangköpet på ett 
trovärdigt sätt, dels för att minska SK. svarta pengar och främja en sund konkurrens men 
också för att undvika bulvanförhållanden, osunda tvingande låneavtal eller olämpliga 
bakomliggande finansiärer. Det är även viktigt att de som serverar har kunskaper om de 
lagar och regler som finns. 
Sökanden skall genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om lagen 
som krävs. Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillstånd 
för servering eller för provsmakning görs för den som; 

 
1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den 
aktuella ansökan 
2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov 
som minst motsvarar den nya ansökan. 
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar 
den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller 
4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar 
den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar. 
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om 
tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle. 

 
Provskrivning bokas hos alkoholhandläggare på socialförvaltningen. 
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REMISSER 

 
I samband med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten samt i vissa fall tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap skickas remiss 
till följande: 

 
Polismyndigheten 
Kronofogdemyndigheten 
Skattemyndigheten 
Räddningstjänsten 
Miljöförvaltningen för yttre och inre miljö 
 

 
HANDLÄGGNINGSTID 
 
Av alkoholförordningen framgår ”Kommunen är skyldig att fatta beslut i ärendet inom fyra 
månader från det att en fullständig ansökan har inkommit till kommunen.” 
Av förvaltningslagen framgår bl.a. att varje ärende skall handläggas så enkelt, snabbt och 
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.  
Detta innebär att någon garanti inte kan lämnas, men en kvalitetsdeklaration är ändå att 
ansökningar ska behandlas inom nämnda tid.  
Tillstånd kommer att beviljas inom högst fyra veckor från det att ansökan är komplett förutsatt 
att den uppfyller alkohollagens krav och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.  
Handläggningstid för tillfälliga slutna sällskap är cirka en vecka. Det ska dock poängteras att 
tiden kan variera. Erfarenheten har visat att beslut om avslag och återkallelser ibland tar 
något längre tid. Det är då viktigt att poängtera att rättssäkerheten är viktigare än tidsaspekten 
och att varje nyansökan och tillsynsärende ska utredas som dess beskaffenhet kräver. 
 
 
AVGIFTER 

 
I samband med ansökning om serveringstillstånd skickas faktura på ansökningsavgift. En 
ansökning där avgiften inte har inbetalats, kan inte behandlas. Vid anmälan om förändring i 
bolaget tas avgift ut beroende på omfattningen av förändringen.  
Inbetald avgift återbetalas inte vid avslagsbeslut eller vid återtagande av ansökan. 
För stadigvarande serveringstillstånd ska en årlig tillsynsavgift betalas, baserat på 
alkoholförsäljningen enligt de uppgifter som lämnats i Restaurangrapporten. 
Restaurangrapport skall inlämnas i början av året där försäljning och inköp redovisas för 
föregående år. Restaurangrapport skall även lämnas för utvidgat serveringstillstånd och 
tillsynsavgift tas ut enligt gällande taxa. 
Ansöknings- och tillsynsavgifter återfinns på kommunens hemsida. 
 
SERVERINGSLOKALEN 

 
Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen, under viss tidsperiod, får 
meddelas endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till lokalen samt 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gäst ska kunna erbjudas ett varierat 
utbud av maträtter. Serveringsstället ska ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt 
antal sittplatser för gästerna samt vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 
Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle 
får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller beträffande 
tillstånd för servering till slutet sällskap. 
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ALKOHOLPOLITISKA OLÄGENHETER 

 
Om serveringen kan befaras medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt, får 
serveringstillstånd vägras även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda, 8 kap. 17 §. 

 
Avslag kan ges i nedanstående fall: 

 
– Om polismyndigheten anför restriktiv i tillståndsgivning och hänvisar till ordningsproblem 

 
– Om miljöförvaltningen avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts för eller 

riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället 
 

– Om socialnämnden äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller 
angående sökandens lämplighet 

 
– Om nya/utökade serveringstillstånd befaras orsaka alkoholpolitiska olägenheter, 

exempelvis i nära anslutning till ungdomsgårdar, idrottsanläggningar eller i områden där 
ungdomar vanligtvis samlas. 

 
 
TILLSTÅND 

 
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten och till förening, företag eller 
annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt, årligen under en viss tidsperiod 
samt enstaka tillfälle/tidsperiod. 

 
I samband med beslut om serveringstillstånd kan tillståndsmyndigheten meddela villkor som 
är förenade med tillståndet. 
 
Antalet ordningsvakter fastställs av tillståndsmyndigheten i samråd med Polismyndigheten. 
Polisen beslutar om eventuella vaktvillkor enligt ordningslagen. 

 
Om verksamheten upphör helt eller om serveringstillståndet upphör ska restaurangrapport 
lämnas in. Detta som underlag för debitering av tillsynsavgift för det år tillståndet upphörde att 
gälla. 

 
Stadigvarande tillstånd, till allmänheten eller till slutet sällskap, gäller tillsvidare. 
Tillståndsmyndigheten får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till 
viss tid. Med sådant tillstånd ska Restaurangrapport lämnas årligen. Tillsynsavgift ska betalas 
baserat på årsomsättning av alkoholdrycker. 

 
Serveringstillstånd för provsmakning, på tillverkningsställe eller arrangemang. 

 
Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap. Den som bedriver cateringverksamhet 
ska ha ett eget kök för tillredning av mat. Lokal där servering ska ske anmäls vid varje tillfälle 
och ska godkännas av kommunen. 
 
Utvidgat tillstånd gäller för om- och tillbyggnad av befintlig serveringslokal, samt 
uteservering. Ansökan skall inlämnas för godkännande innan byggnation har påbörjats.  
Gäller även för cateringtillstånd om stadigvarande tillstånd finns. 
Fristående byggnad i anslutning till lokal med stadigvarande serveringstillstånd kan i 
undantagsfall godkännas om vissa villkor är uppfyllda såsom att det finns ett kök, vatten och 
avlopp samt ett varierat utbud av maträtter. 
Restaurangrapport avseende försäljning redovisas separat, om det utvidgade tillståndet gäller 
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i fristående byggnad. I sådant fall tas tillsynsavgift ut enligt gällande taxa. 
 
 
 
Tillfälligt tillstånd, till allmänheten, kan sökas för kortare tid eller enstaka tillfälle. Ett tillfälligt 
serveringstillstånd kan gälla ett par månader och är inte fråga om regelbundet återkommande 
verksamhet. Serveringstidens längd, samt vilka alkoholdrycker, öl, vin, annan jäst 
alkoholdryck eller spritdrycker, som tillståndet ska gälla för kan begränsas.  

 
Vid nyansökan om förlängning skall bedömning göras om det skall vara ett stadigvarande 
serveringstillstånd i stället. 
 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, kan sökas för enstaka tillfälle eller max fem gånger/år. 
Serveringstidens längd, samt vilka alkoholdrycker, öl, vin, annan jäst alkoholdryck eller 
spritdrycker, som tillståndet ska gälla för kan begränsas. Tillredd mat skall alltid 
tillhandahållas. 

 
Serveringstider; ansökan kan göras för stadigvarande eller tillfällig förändring. 

 
Betydande förändring i bolag ska alltid anmälas till socialförvaltningen för godkännande, till 
exempel ändrade ägarförhållanden, förändring i styrelse, verksamhetsinriktning m.m. 
Anmälan skall ske om verksamheten läggs ner eller om avbrott sker. Anmälan skall ske i 
förväg. 

 
 
Rättigheter 

 
Kryddning av snaps, anmälan till tillståndsgivaren på särskild blankett 

 
Provsmakning på serveringsställe, anmälan till tillståndsgivaren på särskild blankett innan 
varje arrangemang. 

 
Servering av folköl, anmälan till tillståndsgivaren på särskild blankett innan verksamheten 
påbörjas. 

 
Rumsservering på hotell, gäller hotell som har restaurangverksamhet med 
serveringstillstånd. Servering får även ske från minibar på hotellrummet. 

 
SERVERINGSTIDER 

 
Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av spritdrycker, vin och starköl 
påbörjas tidigast kl. 10.00 och avslutas senast kl. 01.00. Vid prövningen ska risken för 
alkoholpolitiska olägenheter särskilt beaktas. 

 
Servering till kl. 02.00 kan medges i Sälenområdet, då detta räknas som ett turistområde och 
risken för störningar till fast boende är begränsad. 

 
Vid midsommar, nyår eller vid vissa andra tillfällen kan servering medges till kl. 02.00. 

Förlängd serveringstid gäller endast för permanent serveringstillstånd. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 
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UTESERVERINGAR 

 
En uteservering ska ligga i direkt anslutning till serveringsstället samt vara fysiskt 
avgränsad från kringliggande områden där servering inte får förekomma. 
Byggnadsnämnd, miljöförvaltning och polismyndighet kan ha synpunkter på 
avgränsningens utformning. Uteserveringens belägenhet ska vara sådan att den kan 
överblickas och ska kunna kontrolleras gällande vilka gäster som får tillgång till 
alkoholdrycker samt att det ska kunna upptäckas om olägenheter uppstår. Enligt 
alkohollagen gäller samma regler för alkoholservering utomhus som för bedrivande av 
alkoholservering i övrigt. Detta innebär att lagad mat måste kunna tillhandahållas. 
Därutöver krävs tillstånd för användande av offentlig plats enligt ordningslagen eller 
dispositionsrätt av privat mark. 

 
För övrigt gäller att: 

 
– Kl. 01.00 anses som normal sluttid. Tidigare stängningstid ska övervägas när det 

finns risk för störande av närboende och/eller när ordnings- eller säkerhetsproblem 
kan förväntas uppstå. 

 
– Serveringsytan bör utgöras av sittplatser vid bord, på en klart avgränsad yta i 

anslutning till restaurangen och att serveringsytan är överblickbar. 
 
– Vid musikunderhållning ska ljudnivån på musiken hållas på sådan nivå att närboende inte 

utsätts för en, för företeelsen, störande ljudnivå 
 
 
MARKNADSFÖRING 

 

Syftet med föreliggande riktlinjer gällande marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter är 
att precisera innebörden av kravet på måttfullhet i alkohollagen och att främja en enhetlig 
tillämpning av reglerna för marknadsföring av alkoholdryck. Enligt 7 kapitlet 1-9 § 
alkohollagen ska särskild måttfullhet iakttas vid all marknadsföring av alkoholdryck till 
konsument. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är påträngande, uppsökande 
eller uppmuntrar till bruk av alkohol får inte användas. 

 
Huvudregeln är att marknadsföring av alkoholdryck till konsument får ske i omedelbar 
anslutning till tillståndshavarens ordinarie säljställe, inom en begränsad serveringsyta. 

 
Märkesreklam får inte utgöra ett dominerande eller påträngande inslag i miljön. 

Märkesreklam som är utformad i en dominerande storlek anses otillbörlig i förhållande till 
konsument och strider mot kravet på särskild måttfullhet. 

Utomhusreklam ska vara utformad utifrån särskild måttfullhet och försiktighet, med 
beaktande av ordning vid allmän plats, att underåriga äger tillträde till allmän plats och att 
den säljfrämjande åtgärden som sådan kan uppfattas påträngande och kan komma att 
konkurrera med en allmän vedertagen uppfattning att det inte ska förekomma någon 
alkoholkonsumtion i sammanhanget. 

Marknadsföringens utformning, bl.a. gällande typografi och layout, ska bedömas utifrån 
kravet på måttfullhet. Skyltar, banderoller, parasoller och flaggor m.m. ska inte utgöra 
dominerande inslag i miljön och får inte vara påträngande, satt i sitt sammanhang. 

Huvudregeln är att servering av alkohol sker med tillstånd och med beaktande av kravet på 
måttfullhet. Inslag som är påträngande, uppsökande eller uppmuntrar till bruk av alkohol får 
inte användas. 
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Tillståndshavaren är ansvarig för all servering inom serveringsytan. De personer som 

handhar serveringen ska vara lämpliga för uppgiften 

Gåvor och presenter av obetydligt värde, t.ex. underlägg, drinkpinnar och ölöppnare, får 
förekomma i en återhållsam omfattning, satt i sitt sammanhang. 

Gåvan eller presenter till vuxna gäster bör ha en direkt anknytning till produkten. 

Gåvan eller presenten får inte vara förenad med köptvång eller främja konsumtion av 
alkoholdryck. 

Gåvor och presenter, med direkt eller uppenbar koppling till alkoholdrycker, ska inte ges till 
barn eller underåriga 

Huvudregeln är att all servering av alkohol ska ske utifrån krav på måttfullhet och med krav 
på god kontroll och överblickbarhet, även i samband med säljfrämjande åtgärder. 
 
 
Ytterligare information lämnas av: 

Nancy Isaksson 

Alkohol- och tobakhandläggare 

Tfn. 0280-183 26 

nancy.isaksson@malung-salen.se 
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