Räddningstjänsten

Kontaktuppgifter

Alkohollagen kräver att serveringslokalen
är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. För
att kontrollera detta skickas din ansökan till
räddningstjänsten. Räddningstjänsten kan
behöva komma ut och göra en besiktning
för att bedöma brandskyddet i lokalen.

Tillståndsenheten i västra Blekinge
servering@karlshamn.se
0454-810 00
www.karlshamn.se
www.solvesborg.se
www.olofstrom.se

Vid nyttjande av gasol eller annan
brandfarlig vara kan du behöva söka
tillstånd. Mer information går att finna på
www.raddning.com.

Miljöförbundet Blekinge väst
miljokontoret@miljovast.se
0456-81 60 00
www.miljovast.se

Det är även till räddningstjänsten du
vänder dig om du önskar nyttja
samlingstält. En sådan anmälan görs via
räddningstjänstens hemsida.

Polismyndigheten
www.polisen.se
114 14
Bygglov
byggnadsnamnden@karlshamn.se
0454-810 00
stadsarkitektavdelningen@solvesbo
rg.se
0456-81 60 00
bygglov@olofstrom.se
0454-931 32

Räddningstjänsten västra Blekinge
vastra.blekinge@raddning.com
0454-30 51 00
www.raddning.com

Att söka
serveringstillstånd
En broschyr med information från
flera olika berörda myndigheter.

Polismyndigheten

Miljöförbundet

• Uttalar sig vid ansökningar om
serveringstillstånd gällande sökandes
vandel, serveringsställets belägenhet
och även den önskade serveringstiden.

Alkohollagen kräver i de flesta fall att du
som tillståndshavare erbjuder mat vid
servering av alkoholdrycker (undantag
finns för paus- och provsmakningstillstånd).
Alkoholdrycker ska utgöra ett komplement
till maten och menyns omfattning varierar
något beroende på vilken typ av
serveringstillstånd du önskar.

• Det är till polismyndigheten du ska
vända dig om du önskar bedriva offentlig
tillställning/allmän sammankomst (t. ex.
vid danstillställning, konsert). Ansökan
för detta görs på polisens hemsida:
www.polisen.se
• Polismyndigheten utfärdar dessutom
tillstånd för användning av offentlig plats
som t. ex. när gata, trottoar nyttjas för en
uteservering. En sådan ansökan görs via
polismyndighetens hemsida.

Bygglov kan bli aktuellt att söka!
I vissa fall kan du behöva ansöka om
bygglov t. ex. vid bygge av altan/uterum
eller ändring av byggnationens
användning. Mer information kring detta
går att finna på kommunens hemsida.

Detta innebära att du måste göra en
livsmedelsregistrering vilket görs på en
blankett på miljöförbundets hemsida:
www.miljovast.se
Denna registrering krävs inte om
serveringen endast avser en dag med
enklare mathantering, t. ex. när du grillar
korv/hamburgare.
Miljöförbundet är även ansvarig för att
kontrollera ljudnivåer och uttalar sig bl. a.
kring den önskade serveringstiden.

Alkohollagen
Alkohollagen ställer många olika krav
vilket innebär att du som sökande
kommer i kontakt med flera olika
myndigheter.

Kommunen
Det är till kommunen du vänder dig för att
söka själva serveringstillståndet.
Tillståndsenheten är ansvarig för
handläggningen. Ansökan görs via en
länsgemensam e-tjänst som går att finna
på kommunens hemsida.
Det finns flera olika typer av
serveringstillstånd som ställer olika krav.
Mer information kring dessa alternativ går
att läsa på kommunens hemsida.
Förutsättningar för alla typer av
serveringstillstånd:
• Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
• Alkohollagen kräver personlig och
ekonomisk skötsamhet.
• Du måste visa att du har rätt att använda
serveringsytan (hyreskontrakt,
köpekontrakt eller liknande avtal).
• Ett kunskapsprov i alkohollagen kan bli
aktuellt att genomföra.

