
Allmänt om serveringstillstånd 
När behövs ett serveringstillstånd? 
För servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).  
 
Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen 
 

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 

dryckerna, och 
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker 
 
OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd. 

 

Olika typer av serveringstillstånd 
Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat 
slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod 
(stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle 
(tillfälligt serveringstillstånd).  

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd? 
Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bl.a. att 
sökanden genom att avlägga ett prov skall visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om 
alkohollagen och anslutande föreskrifter. Provet genomförs hos kommunen.  Lämplighetskravet 
innebär bl.a. också att sökanden inte skall ha skulder till samhället gällande skatter eller avgifter. 
Den som ansöker om ett serveringstillstånd skall också visa att serveringsstället uppfyller 
alkohollagens krav. För de olika typerna av serveringstillstånd finns olika krav - framför allt när det 
gäller serveringsställets kök och matutbud.  
 
För servering till allmänheten året runt gäller att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till 
serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 
erbjudas ett varierat utbud av maträtter bestående av såväl förrätter som varmrätter och desserter. 
Undantag från denna regel är att teater och konsertlokal får meddelas tillstånd för servering av vin 
och starköl under pauser i föreställningen utan krav på matservering. På hotell som har 
restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på 
hotellrummet (rumsservering). På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.  
 
För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att 
tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller för servering i 
slutet sällskap. 
  
Serveringsstället skall med hänsyn tagen till omständigheterna ha ett tillräckligt antal sittplatser. För 
uteserveringar gäller att serveringsytan skall upptas av sittplatser vid bord.  
 
Lokaler som används för stadigvarande servering till allmänheten eller slutna sällskap, skall vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Alkoholservering i inrikes trafik avser tåg, flyg och båtar och får meddelas av den kommun där det 
företag som vill bedriva serveringen har sitt säte, eller där den person som vill bedriva serveringen har 
sin hemvist. Har företaget inte säte inom landet eller personen inte hemvist inom landet, meddelas 
tillstånd av Stockholms kommun. För denna typ av servering krävs att lokalen är godkänd från 
livsmedelshygienisk synpunkt och att ett varierat matutbud tillhandahålls.  
 



Serveringstillstånd kan dock vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter 
ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa - även om kraven på den 
personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda (8 kap. 17 §).  

Ett serveringstillstånd kan återkallas 
Kommunen får meddela en tillståndshavare en erinran eller varning om denne inte uppfyller de krav 
som gällde för tillståndets meddelande eller om denne inte följer de bestämmelser som gäller för 
servering enligt alkohollagen. Serveringstillståndet kan också återkallas, bl.a. om varning inte är en 
tillräckligt ingripande åtgärd, eller om tillståndshavaren har tilldelats en eller flera varningar utan att de 
förhållanden som föranlett varningen har rättats till. 
 
Hur ansöker du om serveringstillstånd i Vänersborgs kommun? 
Ansökan skall göras skriftligen på särskild ansökningsblankett. Blanketten finns på Vänersborgs 
kommuns hemsida samt hos: 
  
Socialförvaltningen 
Elisabeth Moberg 
462 85 Vänersborg 
 
Besöksadress: Sundsgatan 29, Vänersborg  
0521-72 10 00 (växel), 0521-72 23 70 (alkoholhandläggaren)  
När ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften inbetalats påbörjas handläggningen.  
 
Kommunens alkoholhandläggare handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram ett 
beslutsunderlag (tjänsteskrivelse). Socialnämndens ordförande fattar beslut i ärendet med 
tjänsteskrivelsen som underlag.  
 
Genom remissbehandlingen samlas synpunkter in från andra myndigheter:  
 
 Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagen. Kommunen får inte bifalla 

en ansökan om ett nytt serveringstillstånd utan att polisen har yttrat sig. Polismyndigheten gör en 
s.k. vandelsprövning av sökandens personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen 
från ordnings- och säkerhetssynpunkt.  

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer de livsmedelshygieniska förutsättningarna och yttrar sig 
angående risken för att närboende utsätts för bullerstörningar med mera från serveringsstället.  

 Skatteverket yttrar sig om eventuella skatteskulder med mera.  
 Räddningstjänsten yttrar sig om brandsäkerheten är godkänd samt om det antal personer som får 

vistas i serveringslokalen.  
 Sökanden bereds tillfälle att framföra synpunkter på tjänsteskrivelsen innan beslut fattas.  

Hur lång tid tar det? 
Den totala handläggningstiden för en nyansökan kan uppskattas till ett par månader.  
 
Tillståndsbevis 
Efter beslut utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad serveringstillståndet omfattar.  
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