Anvisningar för:
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till
slutet sällskap
Ifylld ansökningsblankett (ansökningsblankett finns på kommunens hemsida
www.osteraker.se) ska undertecknas av behörig person samt sändas till:
Österåkers kommun, Miljö- och hälsoskyddsenheten, 184 86 Åkersberga. Behörig person
är den som vanligtvis har rätt att teckna bolags eller förenings firma.
Ansökningsavgiften faktureras när ansökan inkommer till miljö- och hälsoskyddsenheten.
Ansökningsavgiften framgår av särskild avgiftsförteckning.
Handläggningstiden beräknas till ca 14 dagar. Handläggningstiden beror på hur snabbt
sökandens lämnar de begärda handlingarna. Saknas några uppgifter eller handlingar kan
beslut i ärendet inte fattas alternativt meddelas avslag på ansökan. Var därför noga med att
bifoga samtliga uppgifter och handlingar som efterfrågas.
Har ni frågor kan ni kontakta alkoholhandläggaren på telefonnummer 08-540 812 93 eller
0736-25 20 37. I regel tar också alkoholhandläggaren kontakt med sökanden per telefon i
samband med ansökningsförfarandet.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:
Registreringsbevis Beställs av bolagsverket på tel.0771-670 670.
För det fall sökanden är en förening ska stadgar, styrelseprotokoll (vem som tecknar
föreningen ska framgå) samt senaste årsmötesprotokoll bifogas. Personnummer för minst
tre styrelseledamöter samt eventuellt andra ansvariga personer ska framgå.
Dispositionsrätt till lokalen
Sökanden ska kunna uppvisa hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid arrangemang utomhus
ska handling om markupplåtelse bifogas.
Matutbud
Beskriv vilken mat som kommer att serveras.
Planritning i A 4 format över lokalen
Ritning där serveringsytan är markerad.
Kunskaper i alkohollagstiftningen
Sökanden ska kunna visa tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Detta sker genom
Folkhälsoinstitutets kunskapsprov. Om folkhälsoinstitutets kunskapsprov avlagts med
godkänt resultat inom en treårsperiod ska intyg kunna visas. Om sökanden innehar ett
gällande serveringstillstånd i dag ska tillståndsbevis bifogas. Rör ansökan
serveringstillstånd vid enstaka tillfälle behöver kunskapsprov inte genomföras.

Uppgift om serveringsansvarig personal
Sökanden ska redogöra för vilka personer som är ansvariga för alkoholserveringen i de fall
tillståndshavaren inte är på plats. Serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år. Särskild blankett
finns på kommunens hemsida.
Arrangemangets art
Närmare beskrivning över vilken typ av arrangemang som kommer att anordnas.
(Notera att miljö- och hälsoskyddsenheten kan komma att begära in fler handlingar än de
som framgår av denna anvisning).

