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Reglerna för serveringstillstånd finns i Alkohollagen (2010:1622). Alkohollagen är en social 
skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Ansökningar om 
serveringstillstånd ska prövas på objektiva grunder. Den som uppfyller de högt ställda kraven 
ska också kunna räkna med att tillstånd beviljas.  
 
Ansökan  
Ansökningarna handläggs av Miljö och Bygg i Ängelholm. Räkna med att det tar 1-2 
månader att få ett tillfälligt tillstånd beviljat. Avgiften faktureras.  
 
Offentlig tillställning  
Observera att det krävs tillstånd från Polismyndigheten för att arrangera en offentlig 
tillställning.  
 
Lokaler och matutbud  
Serveringslokalen skall vara godkänd av räddningstjänsten och registrerad hos miljökontoret. 
Det skall finnas tillgång till lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden.  
 
Personlig lämplighet  
Sökande som har stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på annat 
serveringsställe i Örkelljunga kommun får normalt anses uppfylla kraven på personlig 
lämplighet. I annat fall skall sökanden visa sig vara lämplig att utöva verksamheten med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden. Särskild hänsyn tas till om 
sökanden är laglydig och tidigare har fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna t.ex. när det 
inbetalning av skatter och avgifter.  
 
För att få serveringstillstånd ska sökandena ha goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Sedan 
den 1 januari 2011 krävs att sökanden godkänns vid ett av Statens Folkhälsoinstitut anordnat 
kunskapsprov. När sökanden är ett bolag ska minst hälften av personerna enligt ovan ha 
genomgått provet. Kunskapsprovet görs på stadshuset i Ängelholm efter särskild 
överenskommelse med alkoholhandläggarna i Ängelholm. Undantag från kravet på att 
genomgå kunskapsprov kan bara göras för den som redan har avlagt provet och/eller har ett 
gällande serveringstillstånd och när det inte finns skäl att ifrågasätta kunskaperna.  
 
Olägenheter  
Serveringstillstånd kan alltid vägras om man befarar att olägenheter rörande ordning och 
nykterhet ska uppstå eller om särskild risk för människors hälsa föreligger. Detta kan vara 
fallet t.ex. om störningar eller oordning kan befaras eller vid arrangemang som helt eller 
delvis vänder sig till ungdomar under 18 år. Vid bedömningen läggs stor vikt vid 
polismyndighetens och miljökontorets yttrande. 
 
Ytterligare upplysningar 
Kontakta Miljö och Bygg i Ängelholm på telefon 0431-46 82 70 eller 0431-46 91 42 
 
OBS! 
Ansökan kommer att handläggas av alkoholhandläggarna i Ängelholms kommun, men beslut 
fattas av Örkelljunga kommun. Ansökningshandlingar skickas till Örkelljunga kommun, 
Socialförvaltningen, 286 80 Örkelljunga, eller lämnas till Biblioteksgatan 10 i Örkelljunga.  
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