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Ansökan/beslut om tillstånd för
servering av alkoholdrycker till slutet
sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod
Gällivare Kommun
Datum

982 81 Gällivare
0970-818 000

……………………….…...

Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod, provsmakning till slutet sällskap.

Sökande
Företagsnamn

Postnummer

Organisationsnummer

Postort

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Utdelningsadress
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Kontaktperson
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Utdelningsadress

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

E-postadress

Postort

Serveringens omfattning
Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering ska ske)

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest eller dylikt)

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Beräknat antal gäster

Högsta antal personer i serveringslokalen

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl

Spritdrycker

Vin

Andra jästa alkoholdrycker

Alkoholdrycksliknande preparat

Matservering
Tillagad mat som ska serveras under tillställningen (ange vad)

Serveringstid
Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00-01.00 om inte annat har beslutats)

Datum (fr.o.m. - t.o.m.)
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Gällivare Kommun

Serveringsansvarig

Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år fyllda

Förnamn

Personnummer

Efternamn

Tidigare beslut
Datum och diarienummer för senaste beslut som meddelats för samma serveringsställe till slutet sällskap

Underskrift
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Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Kommunens anteckningar
Registrering
Ansökan inkom, datum

Arkivering

Diarienummer

Avgift inbetald, datum (kvitto bifogas)

Beslut
Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen

Beslutsdatum

Annat beslut

Kommunal nämnd

Underskrift (för kommunen)

Namnförtydligande, befattning

Telefon (även riktnummer)
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Gällivare Kommun

Råd och anvisningar för servering till slutet sällskap
Ansökan
För rätt till servering av alkoholdrycker krävs tillstånd. Ansökan om tillstånd för servering till slutet sällskap görs hos kommunen på denna blankett. Sökanden ska fylla i
alla uppgifter på blanketten. Undantag gäller dock restaurangnummer för den som inte redan har serveringstillstånd. Tillställningens art ska uppges. Uttryck av allmän
karaktär som t.ex. sammankomst, fest eller tillställning är inte tillräckligt.
Den som inte har eller tidigare haft tillstånd för servering av alkoholdrycker ska för servering till slutet sällskap - om kommunen ej beslutar annat - bifoga:
- personbevis
- registreringsbevis (motsvarande)
Kommunen kan kräva att ytterligare upplysningar ska lämnas.
Tillståndsbevis
Tillståndet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.
Mat
Vid alkoholservering ska tillredd mat tillhandahållas.
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Inköp av alkoholdrycker
Alla för tillställningen avsedda spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker ska köpas hos systembolaget.
Alkoholfritt alternativ
Gäst som avstår från alkoholdrycker ska i stället kunna få lämpliga alkoholfria drycker. Urvalet ska normalt omfatta - utom friskt dricksvatten - bordsvatten, läskedryck,
lättöl, juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker.
Priser på drycker
För prissättningen av drycker gäller:
- priserna på alkoholdryckerna får inte sättas lägre än detaljhandelspriserna
- 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 tillåta att utlämnad alkoholdryck tas med från serveringsstället.
Förtärings- och förvaringsförbud
Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har inköpts för serveringen av restauratören. Gäst eller annan person får med andra ord inte
föra med sig egna alkoholdrycker till serveringsstället. Alkoholdrycker får inte heller tas med från serveringsstället.
Serveringstid
Servering av alkoholdrycker, vin och starköl får påbörjas tidigast klockan 11.00. Serveringen av alkoholdrycker ska avslutas senast klockan 01.00. Tillståndsmyndigheten kan besluta om andra tider.
Stängningstid
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Redovisningsuppgift
Ska lämnas på begäran.
Förtydligande
Vid varje serveringstillfälle ska det finnas en bokning, gjord i förväg, där det är angivet vilken grupp/vilket sällskap som avses samt antalet personer. Grupp/sällskap får
ej bildas på stället.
Tillträdesrätt
Tillsynsmyndighet (Polismyndigheten, kommun och länsstyrelse) har tillträdesrätt till serveringsstället (begär tjänstelegitimation).
Socialt ansvar
Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet. Serveringsansvarig ska se till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället.
Straffrätt
Servering utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar.

Gällivare Kommun

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

