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Information om serveringstillstånd. 
 

Helflaskor med sprit, öltunnor, ölhinkar, magnumbuteljer mm. 

Alkohollagen säger att servering ska ske återhållsamt och får inte leda till berusning eller oordning. Det finns 
också regler om åldersgränser och risken för langning när man säljer en större mängd alkohol. 

Vi vill tydliggöra att om ni väljer att servera en större mängd alkohol till ett sällskap så måste det dels serveras 
vid bordet, fatet/flaskan får inte lämna bordet och sällskapet ska övervakas hela tiden (med värdar/värdinnor 
eller att bordet är intill bardisken). Denna typ av servering är alltså inte otillåten men vi rekommenderar 
naturligtvis inte mängdförsäljning. Om det blir oordning/överservering så kommer förfarandet att ligga er till 
last.  

Om man säljer en större mängd, till exempel en kanna eller ett ölfat, så måste gästerna även kunna köpa ett 

(1) glas av samma dryck. Man får inte heller ge mängdrabatt då detta strider mot alkohollagens 

marknadsföringsbestämmelser och prissättningsregler. 

Om serveringsansvariga har skyddade personuppgifter 

Skyddade personuppgifter blir inte sekretessmarkerade i kommunens e-tjänster och formulär. Om 
serveringsansvariga har skyddade personuppgifter ska därför inte e-tjänster och formulär användas.  
 
Skyddade personuppgifter ska inte heller skickas via e-post. Du ska i dessa fall anmäla serveringsansvariga via 
papperspost, telefonsamtal till oss eller lämna handling i receptionen på Citypassagen.  
 
Den registrerade ska upplysa oss om man har skyddade personuppgifter så att uppgifterna kan skyddas i vårt 
ärendehanteringssystem. 
 

Årliga tillsynsavgiften 

Kommunfullmäktige har nu beslutat att den årliga tillsynsavgiften för i år sänks som en engångsåtgärd. 

Extraavgiften för nattöppna restauranger tas bort och den rörliga avgiften (som baseras på alkohol-

försäljningen) sänks med 30 % mot året innan (egentligen med 50 % eftersom taxan nyligen har höjts). 

 

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


