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Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker 

Sökande 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

Gatuadress E-postadress Faxnummer 

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid 

Serveringsställe 
Namn Telefonnummer 

Gatuadress Postnummer Postadress 

Serveringens omfattning 
Servering ska ske till (ange vilka som ska serveras alkoholdrycker) 

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest eller dylikt) 

Alkoholdrycker som ska serveras Beräknat antal gäster 

 Starköl  Vin  Sprit  Andra jästa alkoholdrycker 

Sökt serveringstid 
Klockslag då servering får påbörjas respektive senast avslutas 

(11.00–01.00 om ej annat beslutats 

Datum 

Serveringsansvarig 
Namn Personnummer 

Sökandes underskrift 
Ansökningsdatum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på https://www.huddinge.se/gdpr

Miljö- och bygglovsförvaltningen 
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141 85 HUDDINGE

BESÖKSADRESS 

Hälsovägen 7
HUDDINGE
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08-535 300 00
WEBB  
www.huddinge.se 

ORGANISATIONSNR

212000-0068 

När nämnden har fattat beslut i ditt ärende kan vi komma att använda förenklad delgivning. Förenklad delgivning sker genom att 
beslutet som ska delges skickas till dig som är mottagare. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att 
beslutet har skickats.

Någon vecka efter det att beslut är fattat kan du komma att bli kontaktad för att svara på frågor om hur nöjd du har varit med 
handläggningen. Din åsikt är viktig för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet.
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ANSÖKNINGSANVISNING

Information om vad som gäller vid ansökan om tillfälligt 
tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap 

När krävs det serveringstillstånd? 
Enligt alkohollagen får man inte sälja alkohol utan att ha tillstånd med ett 
undantag. Serveringstillstånd krävs inte för försäljning som ordnas (samtliga 
punkter ska vara uppfyllda):  

1. Om det sker utan vinstintresse.

2. Sker i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av
alkohol- eller lättdrycker.

3. Sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och
sker utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna.

För att få sälja alkohol till slutet sällskap i andra fall krävs tillstånd enligt 
alkohollagen. Ansökan om tillstånd ska göras minst sju dagar i förväg och på 
den här blanketten eller via e-tjänst på www.huddinge.se/serveringstillstand.  

Ansökan och prövningsavgift 
Ansökan görs i den kommun där serveringslokalen är belägen. 
Ansökningsavgiften är 2 000 kr per serveringstillfälle och faktureras sökande. 

Vad är ett slutet sällskap? 
Slutet sällskap definieras som en begränsad krets av personer som har någon 
form av gemensamt intresse, såsom i en förening eller annan 
sammanslutning. Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap 
sker ska arrangören på förhand veta vilka personer som ska delta.  

Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under 
pågående tillställning. Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg 
sker servering till allmänheten.  

Om entréavgift tas ut och om lokalen är öppen för andra gäster under tiden 
tillställningen pågår medför att serveringen får anses riktad till allmänheten. 
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Detsamma gäller i de fall då annonsering sker i tidningar, på allmänna 
anslagstavlor, via direktreklam eller liknande.  

Ett slutet sällskap får inte bildas på stället. Det är heller inte förenligt med 
bestämmelserna att medlemsavgift (till en förening) säljs i entrén till en fest 
eller i samband med biljettförsäljning till en fest. Ett företag eller annan 
organisation kan beviljas serveringstillstånd i samband med personalfester 
eller liknande. 

Handlingar som ska bifogas ansökan 
• I vissa fall behövs en ritning över serveringslokalen.

• Uppgift om vilken typ av tillställning det rör sig om samt antal
deltagare.

• Uppgift om sökande har avlagt godkänt prov i alkohollagstiftningen.
Har inte prov avlagts gör sökande det hos kommunen. Ett enstaka
tillstånd avseende servering till slutet sällskap kan godkännas utan att
prov avläggs. Om sökande återkommer för att ansöka om fler tillfällen
måste kunskapsprov avläggas.

Övrigt  
Det är viktigt att lokalen är godkänd av brandmyndigheten för det gästantal ni 
beräknas ha. För mer information vänligen kontakta alkoholhandläggaren. 

Serveringsregler (kortfattat enligt alkohollagen) 
• Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker.

• Berusade personer – som är märkbart påverkade av alkohol eller
annat berusningsmedel får inte serveras alkoholdrycker.

• Socialt ansvar – servering av alkoholdrycker ska ske med
återhållsamhet. Serveringsansvarig ska se till att ordning och
nykterhet råder på försäljningsstället.

• Mat – lagad mat ska finnas att tillgå vid tillställningen.

• Alkoholfria alternativ ska finnas att tillgå i tillfredsställande urval
och omfattning.

• Inköp av alkoholdrycker får endast göras på Systembolaget.
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Otillbörlig marknadsföring – det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa 
alkoholdryck. 

Medförande, förvaring och förtäring av alkoholdrycker – inga andra 
alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har köpts in för 
serveringen. Gäst eller annan person får inte föra med sig egna 
alkoholdrycker. Man får inte heller ta med sig alkohol från serveringsstället. 

Prissättning – priserna på alkoholen får inte sättas lägre än Systembolagets. 
Priserna får heller inte sättas så att försäljning av alkoholstarkare drycker 
främjas. 

Serveringstid och stängningstid – försäljning får endast ske under den tid 
som står i beslutet. Serveringsstället ska vara utrymt och tömt senast 30 
minuter efter serveringstidens utgång. 
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