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Tillståndsmyndigheten inom Region Gotland ansvarar för
hantering och tillsyn av serveringstillstånd och den anmälningspliktiga försäljningen av tobak, folköl och vissa receptfria
läkemedel.

Serveringstillstånd

I tillsynsarbetet samarbetar vi med andra myndigheter
som Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen och verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vårt jobb är att se till att Gotlands krögare
och handlare lever upp till de regler och lagar som ställs.

Det finns ett undantag som gör det möjligt att servera alkoholdrycker utan serveringstillstånd. Observera att samtliga
punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske
utan tillstånd:

I tillståndsmyndighetens arbete ingår även att kontrollera
försäljningen av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.
Välkommen att kontakta oss!
Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Serveringstillstånd behövs om alkoholdryck, starkare än 3,5
procent, ska serveras mot betalning för förtäring på stället.

• tillståndet avser ett enstaka tillfälle av privat karaktär
för i förväg bestämda personer
• s ker utan vinstintresse och utan annan kostnad för
deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
• ä ger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig
försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Telefon handläggare: 0498-26 32 26, 26  96 14, 26 96 23
E-post: alkoholtillstand@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/alkoholtillstånd, där blanketter kan
laddas ner.
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Olika serveringstillstånd
Allmänheten
Stadigvarande tillstånd
– året runt eller under en viss tid årligen återkommande

Den här typen av tillstånd kan antingen avse hela året eller viss
del av året (säsongsrättigheter).
Tillfälligt tillstånd

Tillfälliga tillstånd ges vid enstaka tillfälle och ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst. Restriktivitet ska råda vid alkoholservering som riktar sig huvudsakligen till ungdomar. Tillfällig
servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.

Slutna sällskap
Stadigvarande tillstånd
– året runt eller under en viss tid årligen återkommande

För att det ska kunna räknas som ett slutet sällskap krävs att
medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det
är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om medlemskap kan
lösas i entrén till den aktuella tillställningen.
Vidare krävs att det finns ett gemensamt intresse eller annat
innehållsmässigt samband mellan medlemmarna.

Klubbrättigheter

Klubbrättigheter avser servering inom en förening, företag
eller annat slutet sällskap. Sällskapet ska vara en begränsad
krets av personer som har någon form av gemensamt intresse
utöver deltagandet på den aktuella tillställningen.
• En så kallad klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett
visst sällskap som förening, företag, klubb, personalgrupp
och dylikt.

Festvåningsrättigheter

Festvåningsrättigheter innebär att en arrangör bedriver restaurangrörelse för slutna sällskap. Vid varje serveringstillfälle ska
det finnas en i förväg gjord bokning som visar vilken grupp/
sällskap som avses, samt antalet personer. Grupp/sällskap får
ej bildas på stället:
• E
 n så kallad festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till
en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering
till olika slutna sällskap.
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Stadigvarande cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan
meddelas stadigvarande cateringtillstånd. Bolaget ska ha ett
eget kök för tillredning av mat samt visa att de har kunskap om
bestämmelserna i alkohollagen. Anmälan om när och i vilken
lokal servering kommer att ske måste göras vid varje tillfälle.
Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap beviljas vid
begränsat antal tillfällen per år i samma lokal. Vid återkommande tillfällen ska istället en ansökan göras om ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap.

Information om serveringstillstånd

Detta krävs för att få
serveringstillstånd
För att beviljas serveringstillstånd måste den sökande uppfylla
höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att
skötas enligt alkohollagens regler. Lämplighetsprövningen gäller både den organisation som söker tillståndet och de personer
som ingår i organisationens ledning. Kraven på personlig och
ekonomisk lämplighet gäller även för andra med ett betydande
inflytande i verksamheten så som finansiär eller restaurangchef.
För att anses lämplig ska följande krav uppfyllas:

•
•
•

•

Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren och
inte heller vara misstänkt för brott.
Du måste även kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet och
får till exempel inte ha skatteskulder eller upprepade restföringar hos kronofogden.
Du får inte heller ha varit inblandad i konkurs eller ha fått
ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.

Verksamheten ska vara registrerad för livsmedelshantering.
Gäller ansökan ett tillfälligt tillstånd görs en förenklad prövning.

• Beskrivning av verksamheten, till exempel huvudsaklig
målgrupp, öppettider, åldersgränser, underhållning, dans
eller spel.
• Anmälan om serveringsansvarig personal.

Allmänheten – tillfälligt tillstånd

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska
alltid tillredd mat tillhandahållas. Observera att tillfälliga tillstånd inte kan beviljas i lokaler där det redan finns ett stadigvarande serveringstillstånd.
Följande handlingar behövs för prövningen:

• Ansökan.
• Kvitto över inbetald ansökningsavgift.
• Ritning över serveringsstället, där antal sittplatser framgår.
Serveringsytorna ska vara utmärkta med röd markering,
även eventuell uteservering.
• Beskrivning av verksamheten, till exempel huvudsaklig
målgrupp, öppettider, åldersgränser och underhållning.
• Meny.
• Uppgift om hur marken och/eller serveringslokal upplåtits.
Vid utnyttjande av offentlig plats ska kopia på beslut
lämnas in.

Allmänheten – stadigvarande tillstånd

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges
endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd
mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter.
Särskilda regler gäller för pausservering på teatrar och
konsertlokaler samt minibarer på hotell och trafikserveringar.

Slutna sällskap – stadigvarande tillstånd

För att få stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap ska
alltid tillredd mat tillhandahållas och sökande ska ha dispositionsrätt till lokalen. Slutet sällskap kan beviljas klubbrättigheter
eller festvåningsrättigheter.

Följande handlingar behövs för prövningen:

Klubbrättigheter

• Ansökan.
• Kvitto över inbetald ansökningsavgift.
• Konkursfrihetsintyg från bolagsverket (ej äldre än tre
månader), för samtliga personer som har inflytande i
företaget, till exempel ägare, styrelseledamot eller VD.
• Registreringsbevis från bolagsverket, gäller bolag och
enskilda firmor, ej äldre än tre månader.
• Handelsbolagsavtal eller aktiebok.
• Hyreskontrakt, alternativt köpeavtal, gällande
serveringsstället.
• Finansieringsplan, det vill säga varifrån pengarna som
finansierat verksamheten kommer.
• Budget för första årets drift.
• Ritning över serveringsstället, där antal sittplatser framgår.
Serveringsytorna ska vara utmärkta med röd markering,
även eventuell uteservering.
• Meny inklusive nattmeny efter klockan 23.00.

Vid ansökan om klubbrättigheter ska sökanden ha antagit
stadgar, utsett ansvarig person i styrelsen samt även utsett
ansvarig person för serveringen.
Följande handlingar behövs för prövningen:

•
•
•
•
•
•
•

Ansökan.
Kvitto över inbetald ansökningsavgift.
Meny.
Föreningens stadgar.
Föreningens senaste verksamhetsberättelse.
Föreningens senaste årsmötesprotokoll.
Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som
tecknar föreningens firma, om detta inte redan framgår av
årsmötesprotokoll.
• Medlemsförteckning.
• Protokoll som visar vilken person som styrelsen har utsett
till ansvarig för servering.
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Festvåningsrättigheter

Slutna sällskap – tillfälliga tillstånd

Följande handlingar behövs för prövningen:

För att få tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska mat
tillhandahållas.

• Ansökan.
• Kvitto över inbetald ansökningsavgift.
• Konkursfrihetsintyg från bolagsverket (intyget får ej vara
äldre än tre månader), ska finnas för samtliga personer som
har inflytande i företaget, till exempel ägare, styresledamot
eller VD.
• Registreringsbevis från bolagsverket, gäller bolag och
enskilda firmor (beviset får ej vara äldre än tre månader).
• Handelsbolagsavtal eller aktiebok.
• Hyreskontrakt, alternativt köpeavtal, gällande
serveringsstället.
• Finansieringsplan, det vill säga varifrån pengarna som
finansierat verksamheten kommer.
• Budget för första årets drift.
• Ritning över serveringsstället, där antalet sittplatser
framgår. Serveringsytorna ska vara utmärkta med röd
markering även, eventuellt uteservering.
• Meny.
• Beskrivning av verksamheten, till exempel huvudsaklig
målgrupp, öppettider, åldersgränser, underhållning eller
spel.
• Anmälan om serveringsansvarig personal.
Stadigvarande cateringtillstånd

• Ansökan (om sökande har serveringstillstånd ansök om
ändring i tillstånd).
• Kvitto över inbetald ansökningsavgift.
• Konkursfrihetsintyg från bolagsverket (ej äldre än tre
månader), för samtliga personer som har inflytande i
företaget, till exempel ägare, styresledamot eller VD.
• Registreringsbevis från bolagsverket, gäller bolag och
enskilda firmor (ej äldre än tre månader).
• Handelsbolagsavtal eller aktiebok.
• Hyreskontrakt, alternativt köpeavtal, gällande
serveringsstället.
• Finansieringsplan, det vill säga varifrån pengarna som
finansierat verksamheten kommer.
• Budget för första årets drift.
Har sökande serveringstillstånd är endast de två första handlingarna nödvändiga.
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Följande handlingar behövs för prövningen:

• Ansökan.
• Kvitto över inbetald ansökningsavgift.

Tillståndsmyndigheten
handlägger din ansökan
När ansökan med bilagor kommit in och ansökningsavgiften
är betald påbörjas handläggningen. Uppgifter som lämnas i
samband med ansökan registreras i tillståndsmyndighetens
dataregister enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Ärendet skickas på remiss till myndigheter och regionens
förvaltningar för yttrande. Polismyndigheten yttrar sig om
sökandes lämplighet och om eventuella befarade störningar av
ordningen, trafiken eller för närboende. De tar också ställning
till sökt serveringstid.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrar sig om det finns risk
för eventuella olägenheter eller störningar i samband med den
sökta serveringen.
Skatteverket yttrar sig om den sökande/bolaget har betalt sina
skatter och avgifter samt om företaget är moms- och arbetsgivarregistrerat.
Räddningstjänsten yttrar sig om serveringsstället uppfyller kraven enligt lagen om skydd mot olyckor och beslutar om högsta
antal personer lokalen är godkänd för.
Kronofogden kontrollerar om den sökande har några betalningsanmärkningar.
Om något remissyttrande innehåller uppgifter som kan medföra avslag på ansökan ges sökande en möjlighet att bemöta
uppgifterna. Handläggningstiden, räknat från det datum då komplett ansökan inkommit, är normalt cirka en månad för stadigvarande serveringstillstånd.
Att tänka på:

• Verksamheten måste vara registrerad för livsmedelshantering.
• För att uppfylla kravet på personlig lämplighet krävs ett
godkänt kunskapsprov, vilket görs hos oss på tillståndsmyndigheten.

Information om serveringstillstånd

Sök tillstånd i god tid innan verksamheten är planerad att starta. På

Gotland är antalet ansökningar betydligt fler under april–juni
månad än under övriga tider av året, därför är det extra viktigt
att vara i god tid inför sommarsäsongen.

Tillsyn
Region Gotland och Polismyndigheten kontrollerar att servering sker enligt bestämmelserna i alkohollagen. Regionstyrelsen kan meddela erinran, varning eller återkalla ett tillstånd
om bestämmelserna inte följs. För tillsyn tas en årlig tillsynsavgift ut enligt fastställd taxa. Avgiften består av en fast och
en rörlig avgift. Den rörliga avgiften beräknas utifrån redovisad
omsättning av alkoholförsäljning.

Restaurangrapport

Som innehavare av stadigvarande serveringstillstånd är man
skyldig att lämna uppgifter om verksamhetens omsättning.
Senast den 1 mars varje år ska innehavare av serveringstillstånd
ha skickat in, via post eller e-tjänst, sin restaurangrapport. I den
redovisas bland annat föregående års omsättning.
Folkhälsomyndigheten får ta del av restaurangrapporten och
gör underlag för nationell statistik. Rapporten används också
som underlag för Region Gotlands tillsynsavgifter.

Vad är kunskapsprovet
och hur går det till?
Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har
nödvändiga kunskaper om alkohollagen genom att
avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget
av Folkhälsomyndigheten. Provresultatet är giltigt i tre
år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller
har gjort provet tidigare så kan du undantas från att
göra det.
Tillståndsmyndigheten gör en bedömning av vem
eller vilka personer i organisationen som behöver göra
provet. Tid för provtillfället bokar du in med din handläggare på tillståndsmyndigheten och det är också där
du gör provet. Provet finns tillgängligt på flera språk
och kan också avläggas muntligen eller tillsammans
med tolk.
Provet görs vid en dator och består av upp till 60 frågor
inom områdena alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. För att få godkänt måste du ha
minst 75 procent godkända svar inom varje område.
Tiden för det skriftliga provet är 90 minuter och det är
inte tillåtet att använda några hjälpmedel.
Varje provtillfälle kostar 1 000 kronor. Om du inte blir
godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov
två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det
betyda att du inte anses lämplig.
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Region Gotlands
alkoholpolitiska riktlinjer
Nationella förutsättningar

Grunderna för alkoholpolitiken har fastställts av Sveriges riksdag,
SFS 2010:1622, Alkohollag, utfärdad den 2 december 2010.

Inför tillståndsgivning ska det ske en analys avseende konsekvenserna för barn och unga, exempelvis om tillståndssökande
verksamhet är beläget i anslutning till en fritidsgård eller annan
verksamhet riktad till unga.

Syfte och mål med riktlinjerna
Syfte

Alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten tillsammans med
representanter från restaurangnäringen, de fackliga organisationerna, polismyndigheten och kommunerna ett uppdrag
att utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram för att ange vilka
åtgärder som behövs för:

I bakgrundsmaterialet för den nya alkohollagen framgår tydligt att alkohollagstiftningen är en viktig del av en svensk restriktiv alkoholpolitik. Den lokala tillämpningen ska därmed
präglas av en hög socialpolitisk medvetenhet och med ett
skyddsperspektiv, att skydda både individen och samhället från
alkoholens skadliga effekter.

• Att tidigarelägga restaurangvanorna och därmed minska
behovet av sena serveringstider.
• Att minska risken för bråk och våld genom att exempelvis
komma ifrån provocerande kösystem.
• Att skapa ett effektivare samarbete mellan restaurangföretagare och polisen i kampen mot förekomsten av
narkotika på restauranger.

Att skapa förutsättningar för minskat berusningsdrickande,
en återhållsam alkoholkonsumtion och samtidigt stimulera till
god restaurangkultur.

Riktlinjer enligt Alkohollagen, SFS 2010:1622,
Region Gotland

Enligt Alkohollagen, kapitel 8, § 9, ska kommunerna upprätta
och tillhandahålla riktlinjer som ger hänvisning till vad som
krävs enligt denna lag och gällande föreskrifter samt tydligt
ange vad som i övrigt gäller i kommunen för att någon ska få
serveringstillstånd. Det enligt alkohollagen tilldelade kommunala ansvaret och befogenheterna åligger Region Gotland.
Regionstyrelsen utser ansvarig politiker för tillståndsgivning.

Regionala ambitioner

Region Gotland genomför en utbildning för krögare och krogpersonal. Utbildningen heter ”Ansvarsfull alkoholservering”
och behandlar både alkohollagen, narkotika på krogen och
konflikthantering. Den innehåller även information från Polismyndigheten och diskussioner om vad som anses vara ansvarsfull alkoholservering. Antalet restauranger med serveringstillstånd växer stadigt i hela Sverige, så även på Gotland. Det är
därför av vikt att fortsätta utbildningen av nya restauratörer
och kontinuerligt erbjuda utbildning till ny personal. Region
Gotland lägger även stor vikt vid att personalen fortbildas för
att även fortsättningsvis hålla en hög nivå på kunskaperna.
Gemensamma lokala målbilder för ”Ordning och reda på stan”
samt ”Ordning och reda på krogen”, utformas årligen i samverkan mellan berörda myndigheter och företrädare för näringen.
All hantering av frågor rörande tillståndsansökningar eller hantering av frågor utifrån tillsyn ska ske skyndsamt. I prioriteringssituationer mellan hantering av tillståndsansökningar och tillsynsärenden ska tillsynsarbetet prioriteras.
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Mål

Serveringstider

I alkohollagen fastställs att normaltiden för servering av ”spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker” inte får
påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till
klockan 01.00. Vägledande för kommunens bestämmande av
serveringstillstånd ska vara risken för att tillstånd kan medföra
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk
för människors hälsa.
Kommuner ges därutöver möjlighet att, under särskilda förhållanden, fastställa senare stängningstid. I propositionen framgår
att sådana tillstånd ”bör föregås av en synnerligen noggrann
prövning där hänsyn tas till serveringsställets belägenhet och
risk för störning av olika slag”.
Detta innebär att på Gotland gäller följande:

1. Normaltiden för serveringstillstånd är till klockan 01.00.
2.	Efter individuell prövning kan tidsbegränsat serveringstillstånd till klockan 02.00 beviljas under ett år, ”prövoår”.
Villkoret för detta tidsbegränsade tillstånd är att all serveringspersonal ska ha genomgått utbildningen ”Ansvarsfull
alkoholservering” innan tillståndet får tas i anspråk. Om
prövotiden löper utan problem, kan stadigvarande tillstånd
till servering fram till klockan 02.00 beviljas. Hinder mot
att bevilja stadigvarande till klockan 02.00 kan vara:
A. Ordningsproblem via rapporter från Polisen,
		 Socialtjänsten med flera.
B. Ljudstörningar via mätningar av Region Gotland.
C.	Villkoret att all serveringspersonal som anlitas vid dessa
tillfällen ska ha genomgått utbildningen i ”Ansvarsfull
alkoholservering” inte har uppfyllts.
D.	Erinran eller varning enligt alkohollagen efter en
prövning i varje enskilt fall.

Information om serveringstillstånd

3.	För senare öppettid än klockan 02.00, dock längst till klockan
03.00, kan tillstånd beviljas under ett prövoår. Tillståndet villkoras, förutom villkoret om utbildning inom ansvarsfull alkoholservering enligt punkt 2, med att innehavaren ska ha danstillstånd enligt ordningslagen samt en skriftligt antagen policy
för verksamheten beträffande alkohol/droger.
Om prövotiden löper utan problem omvandlas det till tillstånd fram till 03.00. Exempel på hinder mot att beviljas
stadigvarande till klockan 03.00 regleras förutom i ovanstående villkor enligt punkt 2.

Kostnad för ansökan
Avgiftens storlek har regionfullmäktige bestämt i en taxa.
Vid avslag av ansökan återbetalas inte inbetald avgift.
Betalning sker till plusgirokonto 189750-3 eller
bankgiro 339-8328, märk betalningen ”Ansvar 1571”.

Avgifter
Författningssamlingen för Region Gotland
TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT
ALKOHOLLAGEN
Antagen av Regionfullmäktige 2011-10-24

Gäller från och med 1 januari 2012.

Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansöknings respektive tillsynsavgifter med stöd av
8 kap. 10 § alkohollagen (SFS 2010:1622).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen ska betalas av den som ansöker
om serveringstillstånd och den som beviljats sådant tillstånd.
2 § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsynsavgift om 1 700 kronor ska tas ut av den som bedriver
anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl
enligt alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och
ska i stället för vad som är föreskrivet 5 § första stycket
erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället
om nyanmälan görs under ett kalenderår.
3§
Ansökningsavgifter
Avgift, kronor
1. Nyansökningar
9 000
2. Ändrat tillstånd
4 500
(avgift tas ut för varje begärd ändring)
3. Anmälan om ändring av ägarförhållande och
uppgifter om nya personer med betydande
inflytande
2 000

4. Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle
5. Tillfälliga tillstånd allmänheten;
3 dagar i följd på samma plats
(nyansökningsavgift gäller för ansökan längre tid)
6. Tillfälliga tillstånd allmänheten;
2 dagar i följd på samma plats
7. Tillfälliga tillstånd allmänheten;
ansökan om servering 1 dag
8. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap,
per serveringsdag
9. Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle
10. Övriga ärenden

1 000
4 500
3 500
2 500
700
1 000
1 000

4 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig årsavgift, där den rörliga avgiften är
uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. Dessutom
ska en årlig avgift på 1 700 kronor per timme beviljad
serveringstid tas ut av de tillståndshavare som beviljats
serveringstid efter klockan 01.00. För tillståndshavare med
stadigvarande serveringstillstånd uttas årlig tillsynsavgift
enligt följande:
1. A
	 lkoholservering till allmänhet fast tillsynsavgift 1 700
kronor samt rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning
av alkoholdrycker enligt följande:
Avgift, kronor
0
1 200
2 500
4 000
6 500
8 700
11 000
13 000
15 000
5 § En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett
ska sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss
tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post
eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan
ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i
anmodan. Om särskilda skäl föreligger får undantag göras
från kravet att avgiften ska ha inbetalts för att ansökan ska
behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
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6 § Restaurangrapport ska inlämnas årligen till kommunen
senast i följebrev angivet datum. Därefter tas förseningsavgift ut med 500 kronor per påbörjad fyraveckorsperiod.
Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor,
debiteras högsta taxa för tillsynsavgift.
7 § Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång
och avser samma tidsperiod. Avgiften ska ha erlagts senast
30 dagar efter räkning utsänts. Underlåtenhet att betala
tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga
lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter får
tillsynsavgiften sättas ned.

Folköl – försäljning
och servering
Det som i vardagligt tal kallas folköl benämns i alkohollagen
öl, till skillnad från starköl, och är en maltdryck som får innehålla högst 3,5 volymprocent alkohol. Alkohollagen anger
de villkor som måste vara uppfyllda för att försäljning och
servering av folköl ska få ske samt hur detta ska skötas. För att
få sälja folköl ska anmälan om detta göras till tillståndsmyndigheten.
Region Gotland och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter med uppgift att se till att lagen efterlevs. Dessa myndigheter har rätt att få komma in i butiks- och serveringslokaler för
att utföra tillsyn.

Villkor för att få sälja öl

Både för försäljning och servering av öl krävs att lokalen har
anmälts till Region Gotland som livsmedelslokal enligt 7 §
första stycket livsmedelslagen och att matvaror säljs eller matservering sker i lokalen samt att ägaren till företaget har fyllt 20 år.
Med matvaror menas varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Dit räknas också till exempel smörgåsar, piroger, pizza och
portioner av hämtmat. Det måste också finnas möjlighet att
köpa lättdrycker, till exempel läsk, lättöl och vatten.

Ansvar
Öl får inte säljas till den som är under 18 år, märkbart påverkad
av alkohol eller annat berusningsmedel eller till den som kan
misstänkas sälja det vidare eller ge det till en person som inte
själv får köpa folköl (langning).
Den som säljer eller serverar öl är ansvarig för att alkohollagens regler följs och ska utöva så kallad egenkontroll över försäljningen. För denna tillsyn ska butiken eller serveringsstället
utarbeta ett program eller ”handlingsplan” som bör innehålla
bland annat följande:
• Vem/vilka av personalen som är försäljningsansvariga.
• Hur personalen informeras om alkohollagens
bestämmelser.
• Vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av öl, så att till
exempel marknadsföring av folköl inte sker i strid med
marknadsföringsreglerna i 7 kapitlet i alkohollagen.
• Hur rutinerna ser ut för ålderskontroll.

Anmälan och tillsyn

Den som säljer eller serverar öl i strid med alkohollagens
bestämmelser kan dömas för brott mot alkohollagen, vilket
kan leda till böter eller fängelse. Dryckerna kan beslagtas av
polisen och förverkas.
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Region Gotland har möjlighet att förbjuda fortsatt försäljning av öl om verksamheten orsakar olägenheter i fråga om
ordning och nykterhet eller om bestämmelserna inte följs.

Tobak
Den 1 juli 2002 skärptes bestämmelserna för försäljning av
tobaksprodukter. Enligt tobakslagen ska den som säljer tobaksprodukter anmäla försäljningen till tillståndsmyndigheten.
Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsumenter.
Den som säljer tobaksvaror ska, enligt tobakslagen, utöva
egentillsyn över försäljningen. För denna egentillsyn ska ägaren utarbeta ett program eller handlingsplan.
Region Gotland utför tillsyn över försäljning av tobak och för
det arbetet tas en årlig tillsynsavgift ut.

Ansvar

Åldersgränsen är 18 år vid tobaksköp och den som lämnar ut
tobaksvarorna ska förvissa sig om att köparen har uppnått rätt
ålder.

Region Gotland ansvarar för tillsynen på försäljningsställena,
bland annat ålderskontroll och egenkontrollprogrammet.
Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och
har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte
bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter. Näringsidkaren ska rapportera försäljningsstatistik till Läkemedelsverket.

Ansvar

Det är förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria läkemedel till den som inte fyllt 18 år.

Tillsynsavgift

Region Gotland tar ut en avgift för sin tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med öl/tobak
och läkemedel, se taxa för prövnings- och tillsynsavgifter.

Avgifter
Författningssamling för Region Gotland
TAXA FÖR AVGIFT ENLIGT TOBAKSLAGEN OCH LAGEN OM
HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Antagen av Regionfullmäktige 2011-10-24

Gäller från och med 1 januari 2012.

Vissa receptfria läkemedel
Enligt lag får vissa receptfria läkemedel säljas i detaljhandeln
(2009:730).
Syftet med lagen är att göra läkemedel för egenvård mera tillgängliga och att dessa numera inte bara ska kunna köpas på
apotek utan även i detaljhandeln.
Läkemedelsverket är den myndighet som har tillsyn över sådan
detaljhandel och landets kommuner har fått en kontrolluppgift
och skyldighet att rapportera brister i detaljhandelns efterlevnad av så kallad egenkontroll. Enligt lagen ska denna kontrolluppgift skötas av en kommunal nämnd som även har rätt att ta
ut en avgift för utfört arbete.
Det är endast hälso- eller sjukvårdspersonal får ge kunderna
råd om användningen av receptfria läkemedlen utöver den
information som finns i bipacksedeln.

Anmälan och tillsyn

Anmälan om försäljning av vissa receptfria läkemedel ska göras
till Läkemedelsverket.
Näringsidkarna är, i likhet med vad som gäller vid tobaksförsäljning, skyldiga att upprätta och utöva egenkontrollprogram
för verksamheten. Egenkontrollen är tänkt att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten.

1 § Avgift för kommunens arbete med uppgifter enligt
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska betalas av näringsidkare som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror eller detaljhandel
med vissa receptfria läkemedel. Näringsidkare med försäljning
enligt tobakslagen ska inge anmälan till kommunen senast
när försäljning påbörjas. Näringsidkare med försäljning enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
2 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig
tillsynsavgift om 1 700 kronor vid försäljning av tobaksvaror
och 1 700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel. Sker
försäljning av både tobaksvaror och receptfria läkemedel uttas
full avgift för ett produktslag och för den andra reduceras
avgiften till 850 kronor. För näringsidkare som erlägger avgift
för kommunens tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften
till 850 kronor för vardera av ovanstående produktslagen.
3 § Årsavgiften avser kalenderår och ska betalas i förskott eller
vid nyanmälan. Årsavgiften ska betalas senast 30 dagar efter
det att räkning utsänts.
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter får
avgiften sättas ned eller helt efterskänkas.
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Telefonnummer och webbadresser
till berörda myndigheter
Region Gotland, växel (www.gotland.se)
Polismyndigheten Gotland (www.polisen.se/gotland)

0498-26 90 00
114 14

Länsstyrelsen Gotlands län (www.lansstyrelsen.se/gotland)

010-223 90 00

Skatteverket (www.skatteverket.se)

0771-56 75 67

Kronofogden (www.kronofogden.se)

0771-73 73 00

Bolagsverket (www.bolagsverket.se)

0771-67 06 70

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

010-205 20 00

Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Tel 0498-26 90 00 (växel)
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E-post
regiongotland@gotland.se
Hemsida www.gotland.se

018-17 46 00
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