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Förbud mot alkoholförsäljning efter kl. 20.00 from 24 
december 2020-12-22 

Den 19 november tog regeringen beslut om en ny förordning om förbud mot att 
servera starka alkoholdrycker efter klockan 22:00 fram till kl. 11.00. Förbudet gäller 
spritdrycker, vin, starköl andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat, men inte alkoholdrycker med max 3,5 volymprocent, det vill säga folköl.  

Från 24 december 2020 gäller regeringens förbud mot försäljning och servering av 
starka alkoholdrycker från klockan 20.00. Precis som tidigare ska lokalen för 
serveringen vara utrymd 30 minuter efter serveringstidens slut. Detta förbud gäller 
fram till 15 januari 2021 och därefter ska förbud mot servering av starka 
alkoholdrycker åter gälla efter kl. 22.00 till och med 28 februari 2021. 

• Efter klockan 20.00 är det förbjudet att servera starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat på serveringsställen som innehar serveringstillstånd, precis som 
tidigare. 
 

• Senast klockan 20.30 ska lokaler med serveringstillstånd vara helt 
utrymda. Efter det ska lokalerna förbli utrymda i en timme. 
Folkhälsomyndigheten har i sina allmänna råd skrivit att serveringsstället 
ska hålla stängt i en timme innan man öppnar för alkoholfri servering. 
Vidare har man skrivit i sin vägledning att personalen får vara kvar i 
lokalerna och iordningställa dessa inför att serveringsstället öppnas på nytt 
igen. 
 

• Från klockan 21:30 kan serveringsställen välja att öppna igen, enligt 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd, men då endast för att servera 
lättdrycker och folköl. Om folköl serveras och säljs ska det även finnas mat 
att erbjuda gästerna. 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-11/SFS2020-956.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-11/SFS2020-956.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/37504dcebba4444a879496f6eb26704b/hslf-fs-202079.pdf
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• Om ditt serveringsställe väljer att öppna på nytt från klockan 21:30, så 
måste du anmäla detta till alkoholhandläggare på miljöenheten, 
Ängelholms kommun. Anmälan ska göras via e-post till nedanstående 
handläggare, datumen avser när handläggaren är i tjänst: 

jeanette.gustafsson@engelholm.se 22/12, 28-29/12 

            Solveig.AhlbinBerg@engelholm.se 23/12 

            hanna.sillfors@engelholm.se 30/12 

För återöppnande mellan perioden 30/12-10/1, så behöver du gör  
anmälan senast 30/12. 

• Gällande Take away och hemkörning av mat: För att underlätta 
matförsäljningen för serveringsställen under utrymningstiden som stället 
har stängt för gäster 20:30-21:30 så har Länsstyrelsen gjort bedömningen att 
matförsäljning av take away ändå kan ske, om maten levereras utanför 
stället och de sker på ett sätt så att smittspridning inte sker och trängsel inte 
uppstår. Detta undantag gällande matförsäljning av take away gäller så länge 
begränsningsreglerna avseende öppettider råder. 
 

• Gällande antal gäster i ett sällskap: Folkhälsomyndigheten sänker 
maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta personer till fyra personer. 
Detta gäller från och med 24 december. 

Läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar om förbudet, trängsel och avstånd på 
serveringar på Folkhälsomyndighetens hemsida: 

Folkhälsomyndighetens hemsida 

 

Ta hand om er och era gäster! 
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