Anvisningar till ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker
till allmänheten.
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering till allmänheten under enstaka tidsperioder
eller vid enstaka tillfällen som festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. Om
serveringen avses bli stadigvarande eller är regelbundet återkommande ska prövning istället
göras för stadigvarande serveringstillstånd (året runt eller årligen under viss tidsperiod).
Den som beviljas serveringstillstånd måste vara lämplig för uppgiften. Det innebär bland
annat att den som söker ska vara ekonomisk skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha
kunskaper i alkohollagen. Sökanden måste ha fyllt 20 år. Tillfälligt tillstånd att servera
alkoholdrycker förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten beviljas endast om serveringsstället tillhandahåller tillredd
mat.
Ansökan
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten skall ske minst en månad före tillställningen.
Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig person samt insändas till
kommunen (se adress nedan). Handläggning av ansökan påbörjas när ansökan har inkommit
tillsammans med kvitto på betald prövningsavgift. Betalning sker på plusgirokonto 11 20 10-4
med betalningsmottagare Burlövs kommun. Skriv under meddelande vad betalningen avser
exempelvis: prövningsavgift för tillfälligt tillstånd samt avsändare. Prövningsavgiften för
tillfälligt tillstånd till allmänheten framgår i aktuell prislista, se vidare www.burlov.se.
Kunskapskravet
Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny alkohollag som uppställer krav på att den som söker
serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov framtaget av Statens Folkhälsoinstitut.
Grundregeln är att minst 50 % av bolagets eller föreningens styrelse måste ha tillräckliga
kunskaper för att ansökan ska kunna beviljas. Vem eller hur många som ska avlägga prov i
respektive företag eller förening bedöms från fall till fall då ansökan inkommit. Provet i sig
innehåller, vid ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten, 44 frågor gällande
alkoholpolitik, tillsyn, servering, mat och utrustning. Sökanden ges möjlighet till två omprov.
Avgiften för avläggande av kunskapsprov framgår i aktuell prislista, se www.burlov.se.
Till ansökan skall bifogas:
• Beskrivning av evenemanget, ex. öppettider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp,
underhållning och dans.
• Meny.
• Avtal om markupplåtelse/nyttjanderättsavtal/hyresavtal
• Kvitto på betald ansökningsavgift
• Planritning (skalenlig) över serveringsstället med markerade sittplatser
• Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett finns på hemsidan)
• Uppgift om godkänt kassaregister
• Ev. intyg på godkänt kunskapsprov

•

Beslut om registrering av godkänd livsmedelshantering (via Miljönämnden)
Eventuellt kan ytterligare komplettering begäras.

Föreningar
Förening, företag eller annan sammanslutning som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande
organisation. Den skall ha ett namn som kan särskiljas från andra samt ha antagit stadgar.
Föreningen skall ha visat sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt att
verksamheten blir eller är bestående. Föreningar ska förutom ovanstående handlingar
inkomma med:
• Stadgar
• Senaste verksamhetsberättelse
• Protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknar firman samt
personnummer på samtliga personer som ingår i styrelsen
• Senaste verksamhetsplanen
Näringsidkare ska därutöver inkomma med:
• Registreringsbevis från Bolagsverket

Handlingarna ska skickas till:
Burlövs kommun
IFO/Alkoholhandläggare
Box 53
232 21 Arlöv

Alkoholhandläggaren nås vid frågor på telefon nr: 040-625 60 00.

