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Miljö- och byggnadsförvaltningen

Anvisningar vid ansökan till slutna sällskap
Grundregeln är att man måste ha tillstånd för att servera och sälja
alkohol. Tillståndet söks och ges av kommunen.
När behövs serveringstillstånd
Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas:
•
•
•
•

utan vinstintresse i någon del av arrangemanget
i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av
alkoholdrycker eller lättdrycker
vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna.

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllt för att
serveringen kan ske utan tillstånd.
För slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form
av gemensamt intresse såsom i en förening eller annan sammanslutning
utöver aktuell tillställning med alkoholservering.
Vid varje tillfälle med alkoholservering till slutet sällskap skall arrangören
veta exakt vilka personer som deltar. Detta innebär att arrangören på
lämpligt sätt i förväg har tagit emot anmälningar från personer som ämnar
delta.
Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående
tillställning. Förhållanden såsom att entréavgifter tas ut och medför att lokalen
är öppen för nya gäster under tiden tillställningen pågår medför att serveringen
får anses riktad till allmänheten.
Annonsering av evenemanget via affischer i massmedia eller liknande är inte tillåtet.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/ VÄXEL

Luleå kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
971 85 Luleå

Rådstugatan 11

0920- 453000
DIREKT

MOBILTELEFON

PLUSGIRO

E-POSTADRESS
hakan.auland@lulea.se

TELEFAX

BANKGIRO

www.lulea.se

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd
Den som söker tillstånd måste själv visa att han är lämplig att servera eller
sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du klarar verksamheten
ekonomiskt och har kunskaper om svensk alkohollagstiftning och har tidigare
erfarenhet av servering eller försäljning av alkohol. Om nödvändiga
kunskaper saknas kan man göra en tentamen på kommunens tillståndsenhet.
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov
vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan
avser ett enstaka tillfälle.
För servering till slutet sällskap under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst
enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället
tillhandahåller lagad mat.
Ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande
organisation. Den skall vidare ha ett namn som kan särskiljas från andra och
ha antagit stadgar. En sökande som tilldelats organisationsnummer av
skatteverket anses i normalfallet uppfylla dessa krav. Härutöver krävs att
föreningen visat sig vara i stånd att bedriva ideell eller annan verksamhet
samt verksamheten kan dömas bli bestående.
Till ansökan skall bifogas stadgar, protokoll som visar styrelsens
sammansättning och vem som tecknar föreningen samt senaste
verksamhetsberättelse.
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skall inlämnas senast sju
dagar innan tillställningen skall äga rum.
Ansökningsblanketten kan fås av miljö- och byggnadsförvaltningen eller skrivas
ut på kommunens hemsida www.lulea.se/.
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