ANSÖKAN OM STADIGVARANDE
SERVERINGSTILLSTÅND
Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
för servering av alkoholdrycker.

Vid frågor kontakta Alkoholhandläggaren
0660-882 27
0660-881 96

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

073-275 28 14
070-190 01 05

Sökande

* Obligatorisk uppgift

Namn/Företagets namn *

Person-/Organisationsnummer *

Adress *

Postnummer *

Telefon (även riktnummer) *

Telefon arbete (även riktnummer)

E-post

Ort *

Telefon mobil

Fax

Ansökan avser *
Ägarskifte

Nytt tillstånd

Catering till slutna
sällskap

Ändring i tillstånd

Uppgifter om servering
Serveringsställe/cateringkök *

Restaurangnummer *

Adress *

Postnummer *

Ort *

Lokaler där alkoholservering skall ske *

Lokal markerad på ritning med datum

Högsta antal personer i serveringslokaler

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Serveringens omfattning *
Klockslag då servering på respektive avslutas (11.00 – 01.00 om ej annat anges)

Serveringens typ

Årligen under perioden (from – tom)

Året runt

Under perioden (from – tom)

Pausservering

Serveringens inriktning *

Allmänheten

Slutet sällskap

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker
ex. äppelcider, päroncider

Övrigt

Sökande underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Jag vill ta emot skrivelser/ beslut i ärendet via:

E-post

Brev

E-post adress/er: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………… ……..
Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Postgiro

Samhällbyggnads
förvaltningen
Miljö –och hälsosenheten
SE–891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 (växel)

12 58 90–4

Org.nr
212000–2445

Förvaltningens e-postadress
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Fax
0660-164 88

Bankgiro
188–4774
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Samtliga handlingar skall medfölja ansökan
Registeruppgift
Detta är grunden för hela ansökan. Innan det har insänts kan prövningen ej påbörjas. Om registeruppgift ännu ej erhållits
kan, i avvaktan, nyregistrerings-/ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även
eventuell generalfullmakt bifogas.

Ägarförhållanden
Dessa förhållanden skall vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag kan exempelvis bolagsstämmeprotokoll eller aktiebok
bifogas. Är det frågan om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållanden strykas genom bolagsavtal. Om bolaget
ingår i en koncern bifoga en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår och vilka
fysiska personer som slutgiltigt är ägare.

Förfoganderätt till lokal
Sökande skall kunna visa att rätt föreligger att disponera lokalen. Detta sker exempelvis genom uppvisande av
hyreskontrakt/arrendeavtal. Om hyreskontraktet ännu inte är klart bifoga intyg från hyresvärden i avvaktan på detta.

Intyg om branscherfarenhet, arbetsbetyg och meritförteckning
Här efterfrågas ägarnas tidigare erfarenhet av alkoholservering och eller utbildning vid restaurangskola. Observera att
uppgifterna skall vara styrkta och att det skall ha varit fråga om erfarenhet där anställningsförhållande förelegat. Det skall
även framgå av intygen/betygen vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad.

Bekräftelse på registrering av livsmedelsanläggning från Samhällsbyggnadsnämnden
Att livsmedelslokalen är anmäld hos miljöinspektörerna på bygg – och miljöenheten.

Bevis om Räddningstjänstens godkännande av lokalen
Här efterfrågas Räddningstjänstens godkännande av lokalen för restaurang verksamhet.

Verksamhetsinriktning (matservering, underhållning, teater, dans etc.)
Bifoga uppgifter om mat utbud (meny), dans, underhållning, målgrupp etc.

Planritning över lokal och eventuella uteserveringar och drinkbar
De serveringslokaler som skall omfattas av serveringstillstånd skall vara tydligt markerade på ritningen.

Registeruppgift för mervärdesskatt, arbetsgivarintyg, att anmälan är inlämnad till skattemyndigheten.
Information om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag.
Finansiering
Sökanden skall kunna visa genom verifikationer var pengarna till restaurangförvärvet och eventuella ytterligare
investeringar till exempel om byggnationer kommer ifrån.
Bifoga köpeavtal samt eventuella lånehandlingar. Är det eget kapital som använts skall det redovisas var detta
erhållits/funnits tidigare. Är det fråga om privata långivare skall det framgå varifrån denna eller dessa personer erhållit
utlånade medel. Personnummer avseende privat långivare skall återfinnas på lånehandling.
Bifoga även kvittenser på köpeskilling.

Tidigare affärsverksamhet
Detta redovisas genom att samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget
bifogar utdrag från Bolagsverket dels ur aktiebolagsregistret, dels ur handels- och föreningsregistret. Rekvireras från
Bolagsverket.
Konkursfrihetsbevis för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget.
Om någon företrädare varit inblandad i konkurs skall förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna
kring konkursen inlämnas. Rekvireras från Bolagsverket.
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