
Allmänna Villkor  

Alkoholhantering under mässa på Elmia  

 

Personal ska vara underställd det bolag som har serveringstillståndet enligt tredje 
stycket 8 kap. 17 § alkohollagen. 

Det är därför av yttersta vikt att någon form av avtal mellan er och 
serveringspersonalen från de olika entreprenörerna upprättas och något 
ersättningskrav finns inte. 

Under serveringsperioden jobbar lämplig person för FC Gruppen och är 
serveringsansvarig. Innan påbörjad servering skall den ansvariga stämpla in. 
Tillståndshavaren kommer till anvisad plats och godkänner ansvarspersonen 
samt att personen uppfyller kraven. Tillståndshandhavaren ser också till att 
serveringsansvariga stämplar in innan påbörjad servering. 

Viktigt är även att serveringsansvarig förhåller sig till FC Gruppens riktlinjer under 
hela serveringstiden. Alkohol får tidigast serveras från och med 11.00. 
Alkoholserveringen avser servering av alkoholhaltig dryck för max 50 personer. 

 

Ansvarspersonen ska uppfylla följande krav:  

- Fyllt 20 år 

- Vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. 
- Vara fri från alkohol och droger under serveringen 

- Servera och öppna drycken (ingen dryck får lämnas ut oöppnad) 

- Se till så att besökaren inte lämnar montern med alkoholhaltig dryck.  
- Ha kontroll hur mycket dryck som förbrukats 

 

Personal 

18 §   Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha 
tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är 
serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn 
till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. 



Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har 
utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat. 

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett 
bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för 
uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte 
ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. 
Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med 
skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita 
restaurangskolans elever. Lag (2019:345). 

 

Under serveringstiden ser tillståndshavaren, FC Gruppen till att kraven och 
villkoren sköts. FC Gruppens serveringsansvariga personal på plats kommer 
fysiskt att titta till montern med jämna mellanrum för att säkerställa att allt sköts 
enligt överenskommet. Missköter sig ansvarspersonen har tillståndshavaren rätt 
till att upphöra alkoholserveringen. 

 

 

 

 


