Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak

Checklista på bilagor som ska bifogas till
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten
Ansökan görs genom E-tjänst eller Word-dokument på Region Gotlands hemsida,
www.gotland.se/alkoholtillstånd

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten skickar du in en
skriftlig ansökan till Tillståndsmyndigheten vid Region Gotland. Ansökan ska vara
undertecknad av firmatecknare. Om ni använder er av ombud ska fullmakt i original
bifogas. Tillsammans med ansökan bifogas nedan angivna handlingar. Utredning
inleds när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.
1. Ansökan
2. Kvitto för inbetald ansökningsavgift. Avgiften betalas in på plusgiro
189750-3 eller bankgiro 339-8328, märk betalningen ”Ansvar 1571”.
3. Ritning i A4-format över serveringsområdet. Markera tydligt på ritningen
de ytor där du har tänkt servera alkohol. Uteslut olämpliga serveringsytor
såsom toaletter och kök. Rita in bordsplacering och bar och dansgolv om
det finns. Du ska också beskriva hur serveringsytan kommer att avgränsas
genom till exempel staket eller annan typ av avgränsning.
4. Meny som visar vilka maträtter du tänker servera. Alkohollagens krav är att
maten ska vara lagad eller på annat sätt tillredd och i tillräcklig omfattning.
Smörgåsar, varm korv med bröd och liknande är inte tillredd mat i lagens
mening, inte heller räknas chips, nötter eller annat snacks som mat. Vid din
ansökan är det den sammanvägda bedömningen av utbud av mat och
dryck och den allmänna standarden som bedöms.
5. Beskrivning av verksamhetens inriktning. Beskrivningen ska innehålla
information om evenemanget som exempelvis öppettider, åldersgränser,
dans, festanordnare osv. Du ska också beskriva hur du ska marknadsföra
ditt evenemang och på vilket sätt tillsynen över området kommer att ske.
6. Dispositionsrätt. Du ska kunna uppvisa att du har rätt att disponera
marken, lokalen eller området där serveringen ska ske. Bevis på detta kan
vara kopia på hyreskontrakt eller en kopia på dispositionsrätten. Om det är
allmän mark som används för ditt evenemang ska upplåtelseavtal skickas
med.
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7. Tillståndsbevis. Om polisen gett tillstånd för offentlig tillställning,
exempelvis vid anordnande om allmän dans, ska tillståndsbevis enligt
ordningslagen bifogas.
8. Kopia av tillstånd. Om du har ett stadigvarande tillstånd i en annan
kommun än Gotland ska du skicka in en kopia av tillståndet.
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