Ansökan
om stadigvarande serveringstillstånd
8 kap. 2§, 8 kap. 4§, 8 kap. 7§ alkohollagen

Sökande

Bolags/förenings namn:

Organisationsnummer/enskild firma personnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Kontaktperson:

Mobiltelefon:

E-post:

Ansökan
avser

Nytt tillstånd:

Cateringverksamhet slutna sällskap



Serveringsstället

ServeringsLokaler

Serveringens
omfattning



Gatuadress:

Postnummer och postort:

Telefonnummer:

Mobilnummer 1:

Restauranglokal

Uteservering





Mobilnummer 2:
Foajé med pausservering



Antal sittplatser plan 1:

Max antal personer plan 1:

Ritning med markerad serveringsyta, datum:

Antal sittplatser plan 2:

Max antal personer plan 2:

Ritning med markerad serveringsyta, datum:

Antal sittplatser uteservering:

Max antal personer uteservering:

Ritning med markerad serveringsyta datum:

Året runt


Årligen under perioden (fr.o.m. – t.o.m.)




Övriga
upplysningar



Namn:



Uteservering

Uteservering under perioden
(fr.o.m. – t.o.m.)



_

Alkoholdrycker som önskas serveras:
Andra jästa
Starköl
Vin
alkoholdrycker

Serveringstider

Provsmakning vid
tillverkningsställe



_

Servering till:
Sprit

Allmänheten





Slutet sällskap



Pausservering

Minibar

Rumsservice

Trafikservering









Mässa o liknande



söndag-torsdag:
_

fredag:
_

lördag och dag före helgdag:

söndag-torsdag:
_

fredag:
_

lördag och dag före helgdag:

Klockslag då servering startar
söndag-torsdag:
fredag:
och avslutas i foajén eller
_
_
annan plats.
Restauranglokalen är under ombyggnad och beräknas vara klart datum:

lördag och dag före helgdag:

Klockslag då servering startar
och avslutas i restaurangens
lokaler
Klockslag då servering startar
och avslutas på uteserveringen

_
_
_

Nybyggnation, beräknas vara klart datum:
Annat:

Medgivande

I och med att ansökan lämnas in medger jag också att lämnade uppgifter och andra personuppgifter registreras hos
tillståndsenheten. Jag medger också kontroll av företaget och dess fysiska personer samt långivare och andra
personer med inflytande i företaget. Kontrollen kan komma att ske genom tillståndsenhetens registerslagning
och/eller genom förfrågan hos annan myndighet. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen, GDPR. Uppgifterna kommer endast att användas för det ändamål som ansökan avser.

2018-015-06

Ort och datum:

Underskrift

Underskrift av sökanden med rätt att teckna bolag:

Namnförtydligande och titel:

Ansökan skickas eller lämnas till: Säffle kommun, Socialförvaltningen, 661 80 Säffle
Postadress
SÄFFLE KOMMUN
Socialförvaltningen
661 80 SÄFFLE

Besöksadress
Industrigatan 10
E-post social@saffle.se

Telefon/fax
Tfn
0533-68 16 77
Vxl
0533-68 10 00

Bankgiro-Org.nr.
Bankgiro 294-7935
Org.nr.
212 000-1900

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Det är den sökande som ska visa att den sökande är lämplig att inneha serveringstillstånd enligt alkohollagen 8
kapitlet 12§
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.
Den här sidan gör det enklare att få en överblick, både för dig som söker och för oss som ska handlägga din
ansökan. Nedan i tabellen ser du vilka handlingar/dokument/intyg som ska bifogas ansökan för att kommunen ska
kunna behandla din ansökan. Om det är några oklarheter kan du kontakta alkoholhandläggare för att få hjälp. Läs
också Ansökningar om serveringstillstånd som finns på Säffle kommuns hemsida.
Markera varje bifogad handling med aktuell bokstav i vänster spalt!

Handling/blankett

Myndighet/annat där
uppgiften finns att få

B

Bevis på inbetald ansökningsavgift,
se hemsidan för bankgiro m.m.
Aktiebok el liknande som visar ägare
till bolaget samt styrelse.

C

Köpekontrakt av bolag

Sökande bolag/organisation

D

Finansiering,
köp av bolag eller uppstart.

Fyll i blankett D

E

Hyreskontrakt /arrendeavtal

Fastighetsägare/markägare

F

Dispositionsrätt av lokal och/eller
allmän mark.
Ritningar, A4-format, i skala
Antal ritn:
1:100 och med markerad
serveringsyta. Alla
serveringsytor, även uteserver.
Registreringsbevis livsmedelsanläggning.

Polisen, allmän mark.
Fastighetsägare/markägare.

I

Inriktning/affärsidé

Sökande bolag/organisation

J

Budget första året.

Fyll i blankett J

K

Meny

Sökande bolag/organisation

Kunskap i alkohollagstiftningen,
godkänt prov sedan tidigare:

Sökande/kommun

A

G
H

Datum på
handling

Kvitto, kontoutdrag, sökande
Sökande bolag

Fastighetsägare/kommunen

Kommunens miljöenhet

Person 1:

L
2018-05-06

Person 2:
Person 3:

M

Polistillstånd vid verksamhet med dans eller
konserter

Polisens tillståndsenhet

-Om det saknas utrymme på blanketten för att skriva information som du vill ha med så bifoga ett löst
blad med den informationen.
-Handläggningstid för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd är 6 - 8 veckor från det att
ansökan är komplett.
-Handläggningstid räknas från det att ansökan är komplett och avgiften är betald.

