
Ansökan 
Gemensamt serveringsutrymme 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Postadress  Telefon  Internet  

Karlstads kommun  Kontaktcenter 054-540 00 00 serveringstillstand@karlstad.se  
Serveringstillstånd och tillsyn   www.karlstad.se/serveringstillstand 

651 84 Karlstad 

 

 

Sökande Bolagets firmanamn Organisationsnummer Restaurangens namn Restaurangnummer 

    

    

    

    

    

    

    

Serveringsyta Gemensam serveringsyta, där alkoholservering önskas (anges noga, till exempel matsal, puben, uteserveringen och så vidare) 

  Enligt ritning. 
 

 

Serverings- 
tider 

Klockslag då servering önskas påbörjas och avslutas. Dryckesslag som önskas serveras 
 

 Samma tid som på restaurangen 
 

 Samma dryckesslag som på restaurangen 
  

Underskrift Underskrift av samtliga sökande Namnförtydligande 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Medgivande 
om upplåtelse 

Underskrift av fastighetsägaren/markägaren  Namnförtydligande 

 

 

 

Bifoga en ritning över lokalerna och den gemensamma serveringsytan 
 

Prövningsavgiften (3 550 kronor/företag) kommer att faktureras. 

 

Beslut  Gemensam serveringsyta beviljas enligt ansökan. Detta 

beslut ska förvaras på restaurangerna. 

Ersätter tidigare beslut daterat:  

 

Beslutsfattare  Underskrift av beslutsfattare Namnförtydligande Beslutsdatum 

   

 

Observera att all personal som arbetar på den gemensamma serveringsytan måste 

vara anställda av något av ovan angivna restaurangföretag. 



 

 

 

Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 

 

Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om 

så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad 

som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där. 

(8 kap. 14 §) 
 

Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kap. 14 § andra stycket får i 

stället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme återkallas, om det inte kan utredas vilken tillståndshavare 

som är ansvarig för en händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet. 

(9 kap. 18 § andra stycket) 
 

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara 

närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den 

som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga 

egenskaper och omständigheterna i övrigt.  

 

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av 

alkoholdrycker.  

 

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som 

köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller 

dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor 

med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd 

får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.  

(8 kap. 18 §) 
 

Information om hur man överklagar 
 

Om du inte är nöjd med detta beslut kan du skriftligen överklaga det enligt 10 kap. 1 § alkohollagen. 

 

Statens folkhälsoinstituts eller en kommuns beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas 

hos allmän förvaltningsdomstol. 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

 

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet. 

 

Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt 

yrkande. Skrivelsen skall vara undertecknad av dig och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Karlstad. 

Skrivelsen ska också innehålla dina person- och adressuppgifter för fortsatta kontakter. 

 

För att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas (myndighetens omprövningsplikt) och för att 

kontrollera om överklagan har inkommit inom rätt tid ska skrivelsen lämnas eller sändas till: 

Karlstads kommun 

Serveringstillstånd och tillsyn 

651 84 Karlstad 

 

Om serveringstillstånd och tillsyn inte ändrar beslutet som du vill, kommer handlingarna att omgående 

överlämnas till Förvaltningsrätten i Karlstad för prövning. Om du har begärt verkställighetsförbud (inhibition) 

överlämnas ärendet omgående. Domstolen har då möjlighet att tillfälligtvis upphäva kommunens beslut i 

avvaktan på slutligt avgörande. 

 

Serveringstillstånd och tillsyn måste ha mottagit skrivelsen inom tre (3) veckor från den dag du fick del av 

beslutet, annars kan överklagan inte prövas. 

 

 


