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RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR TILL
ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT TILLSTÅND ATT SERVERA
ALKOHOLDRYCKER VID FESTIVALER OCH ANNAN
TILLFÄLLIG SERVERING TILL ALLMÄNHETEN
Punkt:1

Sökande skall uppfylla alkohollagens lämplighet för att kunna erhålla
tillstånd.

Punkt:2

Evenemanget, som alkoholserveringen ingår i ska vara seriöst. Stor
restriktivitet gäller för serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller andra evenemang som främst riktar sig till ungdomar.

Punkt:3

Servering av spritdrycker medges bara undantagsvis vid tillfällig servering till allmänheten.

Punkt:4

En grundförutsättning för tillstånd är att kraven från övriga myndigheter är uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas.

Punkt:5

Lagad mat under restaurangliknande former skall tillhandahållas.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tillstånd för hanteringen krävs.

Punkt:6

Servering skall bedrivas på en avgränsad yta där den övervägande
delen upptas av sittplatser vid bord som på en vanlig restaurang. Runt
serveringsytan skall finnas acceptabla avgränsningar (Socialförvaltningen och Polismyndigheten beslutar vid varje enskilt evenemang).
Betryggande tillsyn av serveringen måste garanteras. I denna ingår att
servering och konsumtion av alkohol enbart sker inom avgränsad serveringsyta.

Punkt:7

Grundregeln för festivaler och tillfällig servering är att det rör sig om
någon enstaka dag och där det finns ett uppgjort program som är huvudsyftet eller vid exempelvis speciella invigningar. En övre tidsgräns
vid större festivaler och evenemang är 5 dagar.

Punkt:8

Polismyndighetens och miljökontorets bedömning av riskerna för
stördagrannar och ordningsstörningar sent på dygnet tillmäts stor betydelse vid prövning av serveringstidens längd. Senare serveringstider
än 01.00 medges endast efter särskild prövning.

Punkt:9

Polismyndigheten i samråd med socialnämnden och välfärd beslutar
om antalet ordningsvakter vid varje enskilt evenemang. Ordningsvakterna skall vara förordnande av polismyndigheten
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Punkt:10
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Särredovisning av total försäljning skall ske till Socialförvaltningen
genom restaurangrapport.

Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig person samt insändas
till Tingsryds kommun, socialförvaltningen, senast en månad innan tillställningen skall
äga rum.
Avgift för prövningen faktureras i samband med att ansökan inkommit.
Återbetalas ej vid avslag.
Följande handlingar skall bifogas ansökan:
• Handling som styrker rätten till markupplåtelse eller disposition av lokal.
• Ritning över serveringsstället.
• Verksamhetsbeskrivning, matsedel.
• Intyg om godkänt kunskapsprov enligt alkohollagen 8 kap 12 §
• Serveringsansvariga
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