ANVISNING TILL ANSÖKAN OM ATT FÅ SERVERA ALKOHOLDRYCKER

1. Ärende
På denna blankett ansöker man om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Serveringstillståndet
beviljas på skriftlig ansökan av regionförvaltningsverket i den kommun där serveringsstället är
beläget. Tillståndet beviljas tillsvidare eller för en viss tid. Grunderna för beviljande av tillstånd slås
fast i alkohollagen och de gäller också om tillståndshavaren byts.
-

Om innehavaren av serveringstillstånd flyttar verksamheten till en annan affärslokal ska ett
nytt tillstånd ansökas med denna blankett innan verksamheten inleds. Tillstånd behövs inte
för servering av alkoholdrycker som innehåller högst 2,8 % etylalkohol.

-

Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat företag eller till en enskild
näringsidkare eller om FO-numret ändras ska den som fortsätter affärsverksamheten
ansöka om ett nytt serveringstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker
innan det nya serveringstillståndet har beviljats.

-

Serveringstillstånd kan beviljas en sökande utan serveringsställe om avsikten är att servera
alkoholdrycker på ett serveringsområde som i förväg har godkänts av
regionförvaltningsverket (exempelvis tillställningar och evenemang) eller i anslutning till
turisttjänster på en i förväg angiven rutt.

-

Om det är fråga om en enskild tillställning ska också följande bilaga fyllas i: Redogörelse för
organiseringen av serveringsverksamhet på viss tid. Blanketten finns på webbplatserna rfv.fi
och Suomi.fi.

2. Sökande
Här anges aktuella uppgifter om sökanden ur handelsregistret. Tillstånd kan beviljas ett aktiebolag,
en förening, ett andelslag eller en stiftelse först när de är upptagna i patent- och registerstyrelsens
handels-, förenings- eller stiftelseregister och sökanden har beviljats FO-nummer. En enskild
näringsidkare (firma) ska lämna in en i handelsregisterlagen avsedd grundanmälan till patent- och
registerstyrelsen.
4. Serveringsområden
Här anges restaurangens alla serveringsområden avdelningsvis och antalet kundplatser och
serveringstider i de olika avdelningarna.
-

Ett allmänt läktarutrymme kan godkännas som serveringsområde om det är reserverat
endast för personer som har fyllt 18 år. Regionförvaltningsverket kan godkänna ett allmänt
läktarområde eller en del av det som serveringsområde och genom tillståndsvillkor begränsa
hur länge området är godkänt som serveringsområde endast för sådana tider eller
evenemang då serveringsområdet är reserverat enbart för myndiga personer.

-

När regionförvaltningsverket godkänner serveringsområdet kan det tillåta att kunderna tar
med sig alkoholdrycker från ett serveringsområde till ett annat på samma serveringsställe på
det sätt som godkänts i tillståndshavarens plan för egenkontroll. Det är också möjligt att
ansöka om godkännande av tillståndsmyndigheten att kunderna tar med sig alkoholdrycker
från ett serveringsområde till ett annat för ett serveringstillstånd som redan är i kraft.
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6. Bilagor till ansökan
De bilagor som anges här behöver inte fogas till ansökan om sökanden har ett i alkohollagen avsett
tillstånd, om uppgifterna har lämnats till tillståndsmyndigheten högst två år innan ansökan lämnades
in och uppgifterna är aktuella.
-

Plan för egenkontroll av alkoholservering är en obligatorisk bilaga.

-

Planritning för serveringsområdet. Serveringsområdena ska framgå av den bifogade
planritningen; restaurangens avdelningar ska tydligt markeras i planritningen.

-

Redogörelse för organiseringen av serveringsverksamhet på viss tid. Endast om ansökan
gäller ett tidsbegränsat serveringstillstånd för en enskild tillställning eller ett enskilt
evenemang.

-

Blanketten finns på webbplatserna rfv.fi och Suomi.fi.

-

Avtal eller annan redogörelse om en tillståndshavare ansvarar för övervakningen av flera
tillståndshavares serveringsområde (vid behov). Endast om ansökan gäller ett gemensamt
serveringsområde.
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