ANSÖKAN - BESLUT
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Personuppgifter hanteras enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

ANSÖKNINGSUPPGIFTER
Sökande

Org nr/
pnr

Namn

Tel nr

Adress

Fax nr
E-post

Serveringsställe

Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Serveringens
omfattning

Postnummer och postort

Servering skall ske till (ange till vilka alkoholservering skall ske)

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl)

Beräknat antal
gäster

Alkoholdrycker som önskas serveras (ringa in dryckerna)

Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Serveringstid

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas

Serveringsansvarig
Tidigare
beslut
Sökandensunderskrift

Personnummer och namn

Datum

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

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande/titel

Ansökningsdatum

Diarienummer

Arkivering

BESLUT – Tillståndsenheten i Trosa kommun
Registrering
Kommunens
beslut

Inkommet datum

Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
Annat beslut

Underskrift av beslutsfattare

Namnförtydligande/befattning

Beslutsdatum
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Uppgiftsblad
Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap.

Serveringen ska ske till:

Verksamhet som ska bedrivas:

Vilken anknytning gruppen har till varandra:

Uppgift om hur inbjudan kommer att ske/har skett:

Meny:

Dryckeslista:
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Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap
Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR ALKOHOLLAGEN
Enligt 8 kap 14 § alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på
stället. För privata fester där värden bjuder på alkoholdrycker krävs således inte serveringstillstånd.
Tillstånd krävs inte heller om deltagarna förtär egna medhavda alkoholdrycker på en privat fest.
Undantag från kravet på serveringstillstånd gäller dock om följande fyra förutsättningar är uppfyllda:
1. Inget vinstintresse finns och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna,
2. serveringen äger rum i lokaler där det inte annars bedrivs yrkesmässig försäljning av
alkoholdrycker eller lättdrycker, dvs inte på café, restaurang eller dylikt,
3. servering sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
Undantaget ovan tar sikte på större tillställningar av privat art, t ex bröllop, där värden i enlighet med
undantaget alltså inte behöver bära hela kostnaden för alkoholdryckerna själv.
ANSÖKNINGSREGLER
Ansökan om serveringstillstånd
För rätt till servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till slutet sällskap
krävs tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Ansökan om tillstånd skall göras på särskild blankett
senast tio dagar innan tillställningen skall äga rum.
Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap
(se nedan).
Prövningsavgift
Kommunen tar ut en avgift för att pröva ansökan.
Definition av slutet sällskap
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer i förening eller sammanslutning som har någon
form av gemensamt intresse utöver ifrågavarande tillställning. Ett slutet sällskap kan vara inbjudna
släktingar, vänner och kollegor vid t ex bröllop och födelsedagar.
Regler för föreningar och företag
Ansökan skall undertecknas av den som tecknar förening eller firma. Registreringsbevis varav
framgår vem som tecknar firma skall bifogas ansökan. Övriga handlingar som skall bifogas framgår
av ansökningsblanketten.
Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation.
Den skall ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar med någorlunda
fullständighet. Föreningen skall visa sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt att
verksamheten är eller blir bestående.
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Tillstånd till företag kan meddelas i samband med personalfester och dylika tillställningar.
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SERVERINGSREGLER m m
Allmänt
I alkohollagen finns regler om servering av alkoholdrycker. Nedan anges kortfattat innehållet i viktiga
serveringsregler.
Tillståndsbevis
Vid beviljande av tillstånd till slutet sällskap krävs det regelmässigt att tillståndsbeviset skall finnas
tillgängligt på serveringsstället och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.
Mat
Lagad mat skall finnas att tillgå vid tillställningen, 8 kap 15 §.
Lättdrycker
Vid servering av alkoholdrycker skall lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och
omfattning (8 kap 22 §). Med lättdryck förstås dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller
högst 2, 25 volymprocent alkohol (1 kap 5 §).
Inköp av alkoholdrycker
Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker skall köpas av detaljhandelsbolaget,
Systembolaget (8 kap 13 §).
Serveringsförbud
Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker (3 kap 7 §). Detsamma gäller den som är
märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel (3 kap 8 §).
Otillbörlig marknadsföring
Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller
annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av
alkohol (7 kap 1 §)
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 (8 kap 24 §). Utlämnad alkohol får
inte medföras från serveringsstället (8 kap 23 §).
Prissättning av alkoholdrycker
Priserna på alkoholdrycker vid servering får inte sättas lägre än inköpspriset för varan jämte skäligt
tillägg. Priserna får inte heller sättas så att försäljning av alkoholstarkare drycker främjas (8 kap 21 §).
Med skäligt tillägg avses tillägg för kostnader för servering och övrig hantering.
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Serveringstid/stängningstid
Servering av alkoholdrycker får endast ske under den i beslutet fastställda tidsperioden (8 kap 19 §).
Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Serveringsansvarig
Serveringsansvarig personal skall utses av tillståndshavaren och anmälas till Tillståndsenheten.
Serveringsansvarig person skall finnas på serveringsstället under hela serveringstiden (8 kap 18 §).
Socialt ansvar
Servering av alkoholdrycker skall ske med återhållsamhet. Försäljning av alkoholdrycker skall skötas
på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av
alkoholdrycker skall se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället (8 kap 20 §).
ÖVRIGT
Straffansvar
Servering utan eller utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar för olovlig försäljning av
alkohol. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i högst två år (11 kap 3 §).

Tillsynsmyndighets tillträdesrätt
Tillsynsmyndighet har tillträdesrätt till serveringsstället. Tillståndshavaren skall, om
tillsynsmyndigheten begär det, tillhandahålla handlingar som rör verksamheten och utan ersättning
hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens
omfattning och utveckling (8 kap 4 §).
Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av Tillståndsenheten.

TILLSTÅNDSENHETEN
Trosa Kommun
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Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR vid
hantering av ärenden enligt alkohollagen
Trosa kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
fastighetsbeteckning, personnummer, adress, telefon och e-postadress. Syftet med
behandlingen är för att kunna administrera din anmälan om försäljning av klass II öl/
anmälan om serveringsansvariga/ anmälan om ändrade ägarförhållanden/ ansökan
tillstånd för servering av alkoholdrycker/ tillfälligt utsträckt serveringstid till slutna
sällskap/ ansökan- beslut om tillstånd servering vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet
sällskap/ tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ tidsperiod till
allmänheten.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är
myndighetsutövning och allmänt intresse genom lagar och förordningar. Vi behandlar
dina personuppgifter med stöd av Alkohollagen 2010:1622, §5, §8, §3, §4, §18. Enligt
denna lag har du en upplysningsskyldighet. Får vi inte in dina uppgifter kan vi inte
behandla ditt ärende. De personuppgifter du anger i ansökan bevaras.
De personuppgifter vi behandlar om dig gällande serveringstillstånd delas med de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig, Skattemyndigheten, Kronofogden, Polismyndigheten,
Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, samt Folkhälsomyndigheten. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
E-post och andra handlingar som lämnas in till Trosa kommun är enligt huvudregeln
allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av
innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och
sekretesslagen.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden, Trosa kommun, 619 80 Trosa. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på dpo@trosa.se eller telefon
0156-52000. Du når även vårt dataskyddsombud på e-postadress dpo@trosa.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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