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ter vid Happy Hour eller likande får inte omfatta endast alkoholdryck. Ett 
urval av maträtter och lättdrycker ska också ingå i rabatten. 

Gåvoförbudet
Det är förbjudet för en tillståndshavare att bjuda sina gäster på alkohol-
drycker. Enda undantaget är i samband med representation och detta 
omfattar inte vanliga restaurangbesökare.

Anmälningsskyldighet
Tillståndshavaren är skyldig att anmäla förändringar i verksamheten som 
kan ha betydelse för tillsynen. Exempel på förändringar som är anmäl-
ningsskyldiga är om verksamheten upphör eller om det sker förändringar i 
bolaget som har serveringstillstånd.

Kommunens tillsyn
I Sundbybergs stad utövas tillsynen av personal från stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen. Tillsynspersonal får inte vägras tillträde till restau-
ranglokalen. Tillsynspersonalen har tjänstekort som bekräftar att de har 
rätt att utöva tillsyn enligt alkohollagen. Tillståndshavaren eller den serve-
ringansvarige ska vid tillsynen kunna vara behjälplig. Kommunens tillsyn 
är inriktad på att kontrollera och följa upp att serveringsbestämmelserna 
i alkohollagen följs. Kommunen kan göra tillsyn tillsammans med polis-
myndigheten eller andra berörda myndigheter. Enligt alkohollagen är även 
polismyndigheten tillsynsmyndighet.

Serveringstillstånd
Information om bestämmelser
för servering av alkoholdrycker

Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbybergs stad

Mer information om alkohollagen och serveringstillstånd hittar du på
Statens folkhälsoinstituts hemsida, www.fhi.se.



Serveringsbestämmelser och tillsyn
Att få tillstånd att servera alkoholdrycker är ett förtroende från samhäl-
lets sida och det är förknippat med stort ansvar. Nedan följer urval av de 
viktigaste reglerna i alkohollagen.

Tillståndshavaren har ansvaret
Det är tillståndshavaren som har ansvaret för att bestämmelserna för 
alkoholserveringen följs. På varje serveringsställe måste tillståndshavaren 
eller serveringsansvarig vara närvarande hela tiden som alkoholdrycker 
serveras. 

Serveringsansvarig personal
Den serveringsansvarige måste vara lämplig för sin uppgift. I detta ingår 
att hålla sig väl informerad om de regler som gäller för serveringen. Det är 
tillståndshavaren som utser serveringsansvarig personal och anmäler dessa 
personer till Sundbybergs stad. Det är tillståndshavaren som själv bedömer 
om den serveringsansvarige är lämplig för sin uppgift. Den serveringsan-
svarige måste vara minst 20 år fyllda.

Anmälan om serveringsansvarig personal kan göras genom e-tjänsterna 
som finns på kommunens hemsida www.sundbyberg.se.

Varierat matutbud
På serveringsstället måste man erbjuda ett varierat utbud av lagad mat när 
serveringen av alkoholdrycker pågår. Från och med klockan 23:00 kan 
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Saknas lagad mat måste 
servering av alkoholdrycker omedelbart upphöra. 

Förbud att övertala
Det är inte tillåtet att försöka få en gäst att beställa alkoholdrycker. En för-
frågan från personalen om ytterligare alkoholdrycker önskas innan kassan 
stänger är dock tillåtet, likaså att rekommendera en särskild sorts vin till en 
viss maträtt om gästen frågar.

Alkoholfria alternativ måste finnas
Restaurangen måste servera alkoholfria drycker i ett tillfredsställande 
urval och omfattning för den som vill ha ett sådant alternativ. 

Berusad får inte bli serverad
Alkoholdryck får inte serveras till den som är märkbart påverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel. Tecken på onykterhet kan vara att 
en person blir störande, somnar vid bordet, raglar eller har svårigheter att 
kontrollera tal och uppträdande i övrigt. En märkbart påverkad person får 
inte heller vistas i restaurangen.

Måste vara 18 år 
Alkoholdryck får inte serveras till den som inte har fyllt 18 år. Det är den 
som serverar alkoholdrycken som är skyldig att förvissa sig om att gästen 
uppnått rätt ålder. Den som serverar en gäst som är under 18 år riskerar 
böter eller fängelse. Serveringstillståndet kommer att ifrågasättas om 
servering sker till underårig. Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att 
legitimation alltid ska krävas av gäster om deras ålder är okänd och de 
antas vara yngre än 25 år. 

Serveringstider
Servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11:00 och ska av-
slutas senast vid den sluttid som finns angiven i tillståndsbeviset. Gästerna 
ska ha lämnat restaurangen senast 30 minuter efter sluttiden. 

Får inte ta med
En restauranggäst får inte ta med sig egen alkoholdryck in på serverings-
stället. Det är heller inte tillåtet att låta någon gäst ta med sig tillståndsplik-
tiga alkoholdrycker ut från försäljningsstället. 

Happy Hour-pris
Mängdrabatter såsom ”köp två starköl så ingår den tredje” är inte tillåtet. 
Kombinationserbjudanden med mat och alkoholdryck är endast tillåtet om 
alternativ med alkoholfri dryck erbjuds samtidigt till ett lägre pris. Rabat-


