
Ansökan - servering av 
alkoholdrycker vid enstaka 
tillfälle till allmänheten
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Sökande Namn Organisations- /personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

E-post Telefon

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se 

Webbsida 
www.smohf.se 
2022-05-23

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 

Serverings-
ställe

Namn 

Adress Postnummer och ort

Serverings-
lokaler /
-område
utomhus

Lokaler där alkoholservering kommer ske (bifoga ritning) 

Beräknat antal gäster och antal sittplatser vid bord 

Serveringens
omfattning

Beskriv tillställningen (50-årskalas, bröllop...)

Datum och klockslag för servering (11.00 - 01.00 om ej annat beslutas)

Serverings-
ansvarig
personal

Namn och personnummer

Namn och personnummer

Alkoholdrycker som önskas serveras
 Starköl Vin Spridrycker Andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider, mjöd)

Alkoholdrycksliknande preparat

Namn och personnummer

Kunskaper i 
alkohollagen

Du som har serveringstillstånd (i vilken kommun?)

Du som har avlagt Folkhälsomyndighetens kunskapsprov senast 5 år från ansökningstillfället

Du vill skriva kunskapsprov, kontakt önskas med tillståndshandläggaren för att boka en tid



Handlingar att bifoga ansökan:
• Du ska visa att du har rätt att använda den sökta ytan för alkoholservering, till exempel genom att bifoga

ett bifoga ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren. Om du ansöker för uteservering behöver du, om
uteserveringen är beläget inom  detaljplanerat område, också bifoga ett  tillståndsbevis från
Polismyndigheten för att använda offentlig plats. För mer information se: https://polisen.se/tjanster-
tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

• Uppgift om kunskaper i alkohollagstiftningen. För att få serveringstillstånd krävs att du har tillräckliga
kunskaper i svensk alkohollagstiftning.

Huvudregeln är att alla som ansöker serveringstillstånd måste göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov
om alkohollagstiftningen. Provet görs hos förbundet efter att en ansökan skickats in. Avgiften för
kunskapsprovet faktureras sökanden.

Om du har avlagt kunskapsprovet med godkänt resultat senast fem år före ansökningstillfället ska du skicka
in kopia på kunskapsprovsintyget.

Vid varje ansökan har man max tre tillfällen på dig att klara kunskapsprovet. Om du inte blir godkänd efter
tre gånger meddelas avslag på ansökan.

• Uppgift om utbud av lagad mat och lättdrycker. För att tillfälligt tillstånd ska kunna beviljas krävs att
serveringsstället erbjuder tillredd mat och ett tillfredsställande utbud av lättdrycker.

• Ritning över serveringsstället och uteservering. Markera med färgpenna de områden där alkoholservering
kommer att ske.

• Verksamhetsbeskrivning. Beskriv vilken typ av event, eventuell underhållning, till exempel karaoke eller
dans.

• Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt. Blanketten finns att ladda ned på https://www.smohf.se/
amnesomraden/foretagare/servering-och-forsaljning-av-alkoholdrycker/ansokan/
Anmälan om lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt (PDF)

• Föreningar som söker ska bifoga föreningens stadgar och senaste årsmötesprotokoll.

• Uppgift om ägarförhållandena (gäller inte dig som har serveringstillstånd i Haninge, Nynäshamn eller
Tyresö):

a) Om sökanden är ett aktiebolag ska aktiebok och bolagsstämmoprotokoll bifogas. Ägs aktiebolaget av
annat aktiebolag ska aktiebok för det senare aktiebolaget också bifogas.

b) Om sökanden är ett handels- eller kommanditbolag ska förhållandena styrkas genom bolagsavtal.
Saknas bolagsavtal ska detta anges.

c) Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas där ägarförhållandena mellan de
förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som är slutliga ägare.



Information till ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten

Krav som ska uppfyllas
För att du ska kunna få tillstånd att vid enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle servera alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten måste följande krav vara uppfyllda:

• Du som ansöker måste vara personligt och ekonomiskt lämplig att utöva verksamheten. Av den
anledningen kontrollerar förbundet laglydnad och ekonomisk skötsamhet samt granskar bland annat
eventuell förekomst av restföringar, betalningsuppmaningar eller begångna brott.

• Du behöver visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. I normalfallet innebär det att du måste
skriva ett kunskapsprov hos förbundet.

• Det ska finnas tillgång till tillredd mat samt lättdrycker och serveringsytan måste vara avgränsad.
• Du ska kunna visa att du har rätt att använda lokalen och eventuell uteservering.
• Vid servering inomhus ska lokalen vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
• Det ska röra sig om ett seriöst evenemang där huvudpunkten inte är att servera alkohol, utan

alkoholdryckerna söks som ett komplement i samband med evenemanget.

Handläggningstiden och avgift
Vid en komplett ansökan, beräknas handläggningstiden till minst tjugo dagar. Kom ihåg att skicka in en så  
komplett ansökan som möjligt. Om ansökningshandlingar inte skickas in eller om uppgifterna inte stämmer blir 
handläggningstiden längre alternativt får du avslag på ansökan.

Prövningsavgiften faktureras efter att ansökan inkommit.

Synpunkter från remissmyndigheter
Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten begär vi in synpunkter från berörda remissmyndigheter för 
underlag till beslut, i första hand från Polismyndigheten, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
hälsoskyddsenhet och Södertörns brandförsvarsförbund, Skatteverket och Kronofogden.

I vissa fall kan kommunen begära om andra myndigheters synpunkter. Du får alltid möjlighet att läsa och 
lämna synpunkter på vad myndigheterna skrivit innan kommunen fattar beslut. Utöver vad som angivits ovan 
kan vi under ärendets gång begära att du skickar in förtydliganden eller handlingar.
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