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Anvisningar till ansökan om tillfälligt tillstånd för servering
av alkoholdrycker
För att beviljas tillfälligt serveringstillstånd krävs enligt alkohollagen (2010:1622) att
sökanden är lämplig att inneha serveringstillstånd och att serveringsstället är lämpat för
alkoholservering. För att anses lämplig får sökanden inte ha brottsligt förflutet eller ha skulder
mot det allmänna. Tillståndsmyndigheten inhämtar yttrande från Polismyndigheten och
Skatteverket. I lämplighetskravet ingår även att sökanden skall ha kunskaper om alkohollagen.
Beträffande lokalens lämplighet hämtas remissyttrande från Räddningstjänsten och Miljö- och
hälsoskyddskontoret. Räddningstjänsten yttrar sig om lokalens lämplighet utifrån
brandskyddsaspekter och om hur många människor som max bör beredas tillträde till lokalen.
Miljö- och hälsoskyddskontoret yttrar sig om riskerna för bullerstörningar och andra
olägenheter för människors hälsa. Restaurangens livsmedelsanläggning (kök,
varmhållningsutrustning, kyl etc.) ska vara registrerad av miljö- och hälsoskyddskontoret och
lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas under hela serveringstiden. Det ska
finnas sittplatser i tillräckligt stor omfattning.
Utöver lämplighetsprövningen görs även en bedömning av att det inte finns särskilda risker
för oordning, människors hälsa och liknande. Polisen och miljö- och hälsoskyddskontoret
yttrar sig om detta till socialförvaltningen som tar beslut. Handläggningstiden för tillfälligt
serveringstillstånd är ca 1 månad, under förutsättning att ansökan är komplett när den lämnas
in. Sökanden bör dessutom vara skyndsam med eventuella kompletteringar.
Det är sökanden som ska visa att han/hon är lämplig att anförtros serveringstillstånd och
lämna in de handlingar som tillståndsmyndigheten begär.

Bifoga följande handlingar till ansökan
Registreringsbevis
Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader. Nytt registreringsbevis kan fås på
www.bolagsverket.se. Sökanden ska även lämna in handlingar som styrker behörighet att
teckna firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset.
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Bevis om dispositionsrätt (till exempel hyreskontrakt)
Hyreskontrakt och eventuellt överlåtelseavtal för bolaget där servering ska bedrivas alternativt
bevis om äganderätt till fastigheten ska lämnas in. Bifoga även bilagor till hyreskontraktet.
Avtalet ska vara undertecknat av hyresvärd och hyresgäst. Hyresvärden ska ha gett sitt
godkännande för alkoholservering i lokalen.
Bevis om dispositionsrätt för mark ska bifogas, om det är fråga om mark som ska tas i anspråk
för uppsättande av till exempel tält. Är det allmän mark ska du bifoga ett tillståndsbevis från
polisen till ansökan.
Beskrivning av verksamhetens inriktning
Beskrivningen ska innehålla information om till exempel öppettider, matutbud, åldersgränser,
huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans och spel. Använd gärna särskild blankett för detta.
Planritning över lokalen
Ritningarna ska helst vara i A4-format. Ritningen ska visa hur restaurangen kommer att se ut i
färdigt skick avseende bordsavdelning samt antal platser vid bord. Eventuell bardisk och scen
ska vara inritad. Ingår det uteservering i ansökan ska den också vara med på ritningen.
Avgränsning, placering av borden samt antal platser vid bord ska framgå.
Livsmedelshantering
För att kunna få serveringstillstånd till allmänheten krävs att verksamheten är registrerad hos
miljö- och hälsoskyddskontoret. Kopia på anmälan om registrering och beslut om registrering
ska lämnas in med ansökan. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret på 0702-80 41 99, via
mhk@halmstad.se eller läs mer på www.halmstad.se.
Meny
För att få tillfälligt serveringstillstånd krävs att du erbjuder tillagad eller på annat sätt tillredd
mat (minst tre rätter). Observera att du även måste ha ett brett utbud av alkoholfria alternativ.
Bifoga meny med prisuppgifter på mat och dryck.
Kvitto på inbetald prövningsavgift
Avgift för prövning ska vara betald innan ansökan behandlas. Avgiften betalas in till plusgiro
284 10-9 eller bankgiro 5813-6508. Avgiften för en dag är 4 200 kr och för flera dagar 5 250
kr.
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Anmälan om kassaregister
Använd bifogad blankett. Handläggare kan utöver vad som angivits ovan begära att sökanden
lämnar in ytterligare handlingar.
Intyg på avklarat kunskapsprov
Du bokar tid för provskrivning med din handläggare. Avgiften för provet ska vara betald
innan du skriver provet.
Anmälan av serveringsansvariga
Det ska alltid finnas någon som är ansvarig för alkoholserveringen på plats, antingen du som
tillståndshavare eller en serveringsansvarig. Det är du som ansvarar för att personen är
lämplig för uppgiften. Vem det är uppger du i ansökan.
Eventuell fullmakt för ombud
Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om du istället använder dig av ett
ombud ska du bifoga en fullmakt.
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