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Nyheter från Serveringstillstånd. 

Lustgas 

Nu får vi in rapporter från övriga Sverige att lustgas börjar bli populärt igen på våra nöjesställen. Vi vill påpeka 
att försäljning av lustgas inte är tillåtet på restauranger. Det är inte heller tillåtet att gäster berusar sig själva med 
medhavd lustgas. 

Alkohollagen är tydlig på att alkohol ska serveras på ett ansvarsfullt sätt och att påverkade personer inte ska 
vara kvar på restaurangen. 

E-cigaretter 

Vi får också in frågor om e-cigaretter och vad som är tillåtet på restauranger och uteserveringar. 

Alla former av e-cigaretter är otillåtna på restauranger och uteserveringar. Det är samma regler för dem som för 
vanliga cigaretter, även om det inte kommer ut rök eller bara vattenånga. Om era gäster har frågor kring det så 
är de välkomna att ringa tobakshandläggarna på Miljökontoret. 

Klubbarrangörer 

Om någon annan än restaurangen gör ett arrangemang på ditt ställe så måste ändå all försäljning som sker på 
stället (t.ex. entréavgifter) bokföras i restaurang-företaget. Kassapersonalen ska vara anställd av restaurangen. 
Förköpsbiljetter behöver inte bokföras i restaurangföretaget. 

Kryddning av sprit 

Att krydda eller förändra sprit anses vara tillverkning och kräver ett tillverkningstillstånd. Alkoholdrycker ska 
serveras ur sin originalförpackning. Den som ändå vill göra sin egen midsommarsnaps ska anmäla detta till oss. 
Enbart klassisk snaps är tillåten att krydda själv, alltså inte drinkar, shots eller liknande. 

Det påstås ibland att det är tillåtet i andra städer med färdigblandade drinkar i kannor och liknande. När vi 
kontrollerar detta med städerna i mellansverige så stämmer inte påståendet. Om man ändå blandar drinkar i 
förväg så sker det utan Tillståndsmyndighetens medgivande. 

önskar Leif, Raine och Emma. ��Trevlig sommar ��� 
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