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Råd och anvisningar för sluten servering

Ansökan
För rätt till servering av alkoholdrycker krävs tillstånd. Ansökan

om tillstånd till sluten servering görs hos kommunen på denna

blankett, som erhålls från kommunen. Blanketten skall sändas

eller lämnas till kommunen, som efter beslut sänder ett exem-

plar till sökanden. Sökanden skall lämna alla uppgifter som frå-

gas efter på blanketten. Undantag gäller dock restaurangnummer

för den som inte redan har serveringstillstånd.

Tillställningens art skall uppges. Uttryck av allmän karaktär som

t ex sammankomst, fest eller tillställning är inte tillräckligt.

Den som inte har tillstånd att servera alkoholdrycker och som tidi-

gare haft tillstånd till sluten servering skall – om kommunen ej be-

slutar annat – bifoga

- personbevis

- registrerings- eller firmabevis (motsvarande)

Kommunen kan kräva att ytterligare upplysningar skall lämnas.

Inköp av alkoholdrycker
Alla för tillställningen avsedda spritdrycker, allt vin och allt ut-

ländskt starköl skall köpas hos systembolaget eller av den som

har fått tillverknings- eller partihandelstillstånd av alkoholinspek-

tionen. Särskild beställningsblankett fylls i. Vid inköp skall i regel

tillståndsbeviset visas upp.

Alkoholfritt alternativ
Gäst som avstår från alkoholdrycker skall i stället kunna få lämp-

liga alkoholfria drycker. Urvalet skall normalt omfatta – utom friskt

dricksvatten – bordsvatten, läskedryck, lättöl, juicer och alkohol-

fria fest- och sällskapsdrycker.

Priser på drycker
För prissättning av drycker gäller:

- priserna på alkoholdryckerna får inte sättas lägre än detaljhan-

  delspriserna

- priserna får inte heller sättas så att försäljning av alkoholstarkare

  drycker främjas

Prisnormer för drycker med olika alkoholhalt lämnas av

kommunen.

Serveringsförbud
Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Den som

är ”märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel” får

inte heller serveras alkoholdrycker.

Animeringsförbud m m
Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkoholdryck eller att

tillåta att utlämnad alkoholdryck medförs från serveringsstället.

Förtärings- och förvaringsförbud
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än

de som har inköpts för servering av restauratören. Gäst eller

annan person får med andra ord inte föra med sig egna alkohol-

drycker.

Serveringstid
Servering av öl påbörjas tidigast klockan 07.00 och servering av

andra alkoholdrycker tidigast klockan 11.00. Servering av

alkoholdrycker skall avslutas senast klockan 01.00. Kommunen

kan förordna om andra tider.

Stängningstid
Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serve-

ringstidens utgång.

Redovisningsuppgift
Skall lämnas på begäran.

Förtydligande
Vid varje serveringstillfälle skall en bokning finnas, gjord i förväg,

angivande vilken grupp/vilket sällskap som avses samt antalet

personer. Grupp/Sällskap får ej bildas på stället.

Följande handlingar skall bifogas:
- Organisationsnummerbevis från skattemyndighet
- Föreningens stadgar
- Medlemsförteckning

Lagad mat skall tillhandahållas under serveringstiden

Skickas till:

Kramfors kommun, Miljö- och bygg, 872 80 Kramfors 



Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar när du skickar en ansökan, synpunkt eller annat 
registreras eftersom det behövs för vårt myndighetsarbete. De behandlas enligt 
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer kan du läsa på vår 
webbplats www.kramfors.se. 
 

http://www.kramfors.se/
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