Följande handlingar ska bifogas ansökan om tillfälliga serveringstillstånd
för servering till slutet sällskap respektive vid catering till slutna sällskap
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap ska vara ifylld och undertecknad
av firmatecknare och inlämnas tillsammans med nedan angivna handlingar.
Handläggningstiden från det att ansökan är komplett är cirka tre veckor för tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap. Observera att handläggningstiden troligtvis är
längre under semestertider. Om handlingar saknas så förlängs handlingstiden. Om ni inte
kommer in med det underlag som begärs av Bygg- och miljöenheten så kan ansökan avslås.
En avgift tas ut för handläggningen (se aktuell taxa på Tierps kommuns hemsida).
Anmälan om cateringverksamhet ska göras till kommunen senast två veckor innan
evenemanget ska ske.
TILLFÄLLIG SERVERING TILL SLUTET SÄLLSKAP
1. Uppgifter om bolag, enskild firma, förening
Om sökanden är en förening; bifoga bestyrkt styrelseprotokoll som utvisar styrelsens
sammansättning och vem som tecknar föreningen. (Namn och fullständiga personnummer.)
Om sökanden är en förening; bifoga bestyrkt styrelseprotokoll som utvisar beslut om att
serveringstillstånd ska sökas.
Om sökanden är en förening; bifoga den senaste verksamhetsberättelsen.
Om serveringstillstånd finns i annan kommun; bifoga kopia på tillståndsbevis samt en
skriftlig redogörelse från kommunens alkoholhandläggare där det står hur ni har skött er
verksamhet där.
2. Beskrivning av verksamhetens inriktning
Utförlig beskrivning av verksamhetens inriktning under dag- och kvällstid. Ange tider för
öppethållande, åldersgränser, eventuell underhållning.
I Tierps kommun beviljas serveringstid längst till 01.00. Om evenemanget gäller servering
för slutet sällskap i samband med familjehögtid, t ex bröllop eller 50-årskalas, kan tillstånd
fram till 02.00 beviljas. Om senare serveringstid än 01.00 önskas ska detta motiveras av
sökanden.
3. Meny
Beskriv meny och matutbud. Enligt alkohollagen ska lagad eller på annat sätt tillredd mat
kunna erbjudas. För tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap bör det vara minst två
olika rätter. (Korv, hamburgare, smörgåsar och liknande räknas inte som maträtter enligt
alkohollagen.) Beskriv även vilken meny som finns efter kl. 23.00.

4. Kunskap i svensk alkohollagstiftning
För att kunna få serveringstillstånd krävs kunskap i svensk alkohollagstiftning. Minst
hälften av personer med betydande inflytande i rörelsen bör ha denna kunskap.
Boka tid hos alkoholhandläggaren i kommunen om du behöver göra kunskapsprov. (Obs! Den
som ansöker om serveringstillstånd för slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle kan undantas
från kravet på kunskapsprov.)
5. Serveringsansvariga
Serveringsansvarig person ska vara minst 20 år och lämplig för uppgiften.
6. Övriga uppgifter för slutna sällskap
Gruppens anknytning till varandra (vilka som har bjudits in):

Uppgift om hur inbjudan kommer att ske/har skett:

Uppgift om medlemsantalet/antalet inbjudna personer:

CATERING TILL SLUTET SÄLLSKAP
Observera att anmälan av catering till slutet sällskap endast kan göras av den som har
stadigvarande serveringstillstånd för catering. Övriga måste ansöka om tillfälligt
serveringstillstånd för slutet sällskap.
Fyll i alla uppgifter på blanketten ”Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap
och/eller kryddning av spritdryck” och skicka den till Bygg- och Miljöenheten senast två
veckor innan evenemanget ska ske. Observera att lokalen ska vara godkänd ur brandsynpunkt
av räddningstjänsten (gäller ej privata hushåll o.d.).

