
Prövning av ansökan 
 

Prövningen av en ansökan om serveringstillstånd kan delas upp i 
tre delar:  
 
1. Sökandes allmänna lämplighet 
För att beviljas serveringstillstånd ställer alkohollagen krav på att sökanden är lämplig som 
tillståndshavare samt att serveringsstället är lämpligt för alkoholservering. Vid 
lämplighetsprövningen inhämtar miljöenheten yttrande från Polismyndigheten, Skatteverket, 
Kronofogden och Räddningstjänsten. Sökanden får inte ha brottsligt förflutet eller ha skulder 
mot det allmänna. (Har sökanden varit inblandad i konkurs kommer detta att föranleda 
särskild prövning).  
 
En prövning görs även av sökandens uppgifter om finansieringen av rörelsen, uppgifterna 
skall kunna verifieras. För att sökanden skall anses lämplig krävs vidare att sökanden har 
erforderliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter. Det ska sökanden visa 
genom att avlägga ett prov.  
 
 
2. Serveringsställets utformning  
För att serveringsstället ska anses uppfylla lämplighetskravet krävs att det finns ett eget kök i 
anslutning till serveringslokalen samt att lagad eller på annat sätt tillredd mat tillhandahålls. 
Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får dock 
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
 
Lokalen ha ett tillräckligt antal sittplatser. Räddningstjänsten bedömer om serveringsstället är 
lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt samt hur många personer som maximalt får beredas 
tillträde till lokalen. Risken för bullerstörningar m.m. beaktas också vid prövningen..  
 
 
3. Alkoholpolitisk prövning 
Den alkoholpolitisk prövningen innebär en bedömning av om det finns några särskilda risker 
för alkoholpolitiska olägenheter. I denna bedömning väger polisens yttranden tungt. 
  
 

Beslut och tidsåtgång 
När beslutet är fattat och administrerat skickas beslut och eventuellt tillstånd till den sökande. 
I normala fall skickas beslut inom två månader från det att samtliga handlingar kommit in till 
miljöenheten. 
  
Om ansökan avslås bifogas information om hur man överklagar beslut. Oavsett vilket beslut 
samhällsbyggnadsnämnden fattar, återbetalas inte ansökningsavgiften. 
 
  



Mer information  
På Folkhälsoinstitutet finns mer information om förordningar och lagstiftning som rör alkohol 
och servering. 
 
Alkoholhandläggaren på miljöenheten informerar om vad som gäller för Hylte kommun. 
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