
 
 
 
 
LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR OM 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRLÄNGD SERVERINGSTID 

 
ANTAGNA AV LANDSKAPSREGERINGEN DEN 9 OKTOBER 2013 

 
 
 
1.1 SERVERINGSTIDER: 

 
Förlängd serveringstid före kl. 09.00 och efter kl. 01.30 kan beviljas av särskilda skäl. Tillstånd kan 
beviljas att inleda servering tidigast kl. 05.00. Tillstånd kan beviljas att förlänga serveringstiden 
till kl. 03.30. 

 
 
1.2  ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV 
 FÖRLÄNGD SERVERINGSTID: 

 
1.2.1 Tillstånd kan beviljas endast om serveringsstället är så beläget att förlängningen av 

serveringstiden inte kan antas åsamka dem som bor i närheten olägenhet eller störning. 
1.2.2 Förlängd serveringstid efter kl. 01.30 kan endast beviljas inomhus. 
1.2.3  Om landskapsregeringen anser det vara nödvändigt för förverkligande av syftet 

med alkohollagen kan tillstånd förvägras eller beviljas så att det tidsmässigt eller till 
sin omfattning avviker från ansökan. 

1.2.4 Tillstånd kan förvägras och ett beviljat tillstånd återkallas om det på serveringsstället har 
förekommit allvarliga serveringsförseelser, upprepade ordningsstörningar eller verksamhet 
som strider mot god sed. 

1.2.5 På serveringsställe med förlängd serveringstid skall finnas tillräckligt med personal. 
Förutom serveringspersonal skall ett tillräckligt antal ordningsvakter finnas för att 
kontrollera gästernas antal, berusningsgrad och ålder. 

1.2.6 Tillståndsinnehavaren skall möjliggöra för och uppmuntra sin personal att regelbundet delta i 
kurser anordnade av landskapsstyrelsen under temat "Ansvarsfull alkoholservering". 

1.2.7 Vad gäller anvisningarna om ordningsvakt och deltagande i kurser gäller ej för tillfälligt 
förlängd serveringstid, om inte annat anges i tillståndsvillkoren. 

 
 
1.3  SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV FÖRLÄNGD 
 SERVERINGSTID: 

 
Förlängd serveringstid kan beviljas endast för permanent serveringsställe och om särskilda skäl 
föreligger. Som särskilda skäl för beviljande av förlängd serveringstid efter kl. 01.30 kan anses att 
1)  serveringsställets verksamhetsidé i kombination med god utrustnings- och servicestandard 
 förutsätter förlängd serveringstid eller att 
2)  det på serveringsstället ordnas en särskild tillställning eller ett särskilt evenemang av en sådan 
 karaktär att det förutsätter förlängd serveringstid. 

 
 
 
 
 



 
 
1.4  TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR BEVILJANDE AV FÖRLÄNGD 
 SERVERINGSTID: 

 
I tillståndsvillkoren skall anges att serveringsstället skall stängas en halv timme efter 
serveringstidens slut. 
 
Tillstånd kan beviljas för varje veckodag eller en del av veckans dagar. Tillståndet kan gälla hela 
rörelsen, en avdelning eller någon annan uttryckligen angiven del av den. 
 
 
 
1.5 TILLSTÅNDETS GILTIGHETSTID: 
 
Tillstånd för förlängd serveringstid kan beviljas för högst två år. 
Tillfälligt tillstånd för förlängd serveringstid kan beviljas permanent serveringsställe för en  
eller flera dagar, dock högst för en månad, förutsatt att särskilda skäl för beviljande av förlängd  
serveringstid uppfylls. 
 
 
IKRAFTTRÄDANDE: 
 
Dessa anvisningar tillämpas från den 15.10.2013. Ansökningar som är anhängiga detta datum  
skall handläggas och avgöras i enlighet med anvisningarna. 
 


