
Haparanda stad - Tillstånd alkohol och tobak

Ansökan om serveringstillstånd permanent

Ansökan avser

Ansökan avser

Nytt tillstånd

Ägarskifte

Ändring i tillstånd

Serveringsställe

Namn*

Restaurangnummer*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Telefon*

Serveringslokaler*

Högsta antal personer*

Antal sittplatser *

Företagsuppgifter

Firmanamn*

Kontaktperson

Organisationsnummer*

Adress*

Postnummer*

Ort*
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Telefon

E-post

Telefon mobil

Serveringens omfattning

Serveringstider*

Typ av servering

Året runt

Pausservering

Årligen under perioden

Under perioden

Serveringens inriktning*

Allmänheten

Slutet sällskap

Önskade alkoholdrycker*

Starköl

Vin

Spritdrycker

Betalningsdatum

Datum

Samtliga handlingar skall medfölja ansökan

Registeruppgift från Bolagsverket

Ägarförhållanden

Förfoganderätt till lokal

Intyg om utbildning i svensk alkohollagstiftning, branscherfarenhet, och meritförteckning

Bevis om miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande av lokalen

Verksamhetsinriktning (matservering, underhållning, teater, dans etc)

Planritning över lokal och eventuella uteserveringar och drinkbar

Registeruppgift för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad till skattemyndigheten, F-skatt

Information om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag

Finansiering

Intyg från kronofogden

Tidigare affärsverksamhet
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Övrigt

De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter 
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade 
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Informationstext för formuläret

Informationstext för formuläret

Det här formuläret använder du för att ansöka om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) 
för servering av alkoholdrycker.

Ansökan avser

Ange vad ansökan avser.

Serveringsställe

Ange uppgifter om serveringsstället.

Företagsuppgifter

Ange uppgifter om företaget som söker serveringstillstånd.

Serveringens omfattning

Ange uppgifter om serveringens omfattning. 

Betalningsdatum

Ange datum när prövningsavgiften har betalats in.

Ifyllnadsstöd för blanketten

Ansökan avser

Klicka i en eller flera rutor.

Nytt tillstånd

Klicka i en eller flera rutor.

Ägarskifte

Klicka i en eller flera rutor.

Ändring i tillstånd

Klicka i en eller flera rutor.

Serveringslokaler

Ange de lokaler där alkoholservering skall ske. Bifoga också en ritning där lokalerna markeras. Märk 
ritningen med datum.

Högsta antal personer

Ange det högsta antalet personer som tillåts befinna sig i serveringslokalerna.

Antal sittplatser 

Ange antalet sittplatser i bordsavdelning/matsal.

Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer.

Telefon

Ange även riktnummer.

Serveringstider

Ange de klockslag då servering påbörjas respektive avslutas (kl. 11.00-01.00 om inte annat anges). 
Ange tiden i formatet TT.MM. Notera också om serveringstiderna är olika under veckans olika dagar.

Typ av servering

Klicka i en eller flera rutor.

Året runt
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Klicka i en eller flera rutor.

Pausservering

Klicka i en eller flera rutor.

Årligen under perioden

Ange datum från och med till och med i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Under perioden

Ange datum från och med till och med i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Serveringens inriktning

Klicka i en eller flera rutor.

Allmänheten

Klicka i en eller flera rutor.

Slutet sällskap

Klicka i en eller flera rutor.

Önskade alkoholdrycker

Ange de alkoholdrycker önskar serveras genom att klicka i en eller flera rutor.

Starköl

Ange de alkoholdrycker önskar serveras genom att klicka i en eller flera rutor.

Vin

Ange de alkoholdrycker önskar serveras genom att klicka i en eller flera rutor.

Spritdrycker

Ange de alkoholdrycker önskar serveras genom att klicka i en eller flera rutor.

Datum

Ange datum för betald prövningsavgift. Bifoga även kvitto.

Registeruppgift från Bolagsverket

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 styrkas 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 utbildning i svensk alkohollagstiftning, branscherfarenhet, 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.

Bevis om miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande av lokalen

Här efterfrågas miljöförvaltningens godkännande av lokalen för tillagning och servering av mat.

Verksamhetsinriktning (matservering, underhållning, teater, dans etc)

Bifoga uppgifter om matutbud (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.

Finansiering
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Sökanden skall genom verifikationer kunna visa var pengarna till restaurangförvärvet och eventuella 
ytterligare investeringar, exempelvis ombyggnationer, kommer ifrån. 

Bifoga köpeavtal samt eventuella lånehandlingar. Är det eget kapital som använts skall det redovisas 
var detta erhålltis/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.

Intyg från kronofogden

Intyget visar att Ni/bolagsmännen/ägarna och bolag ej är restförda. (OBS! Detta gäller även andra 
bolag Ni är och varit verksamma i).

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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Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som behandlas 

 Namn 
 Adress 
 E-postadress 
 Personnummer 
 Telefonnummer 
 Mobilnummer 
 Fastighetsbeteckning 

 
Ändamålet med behandlingen 
 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som 
framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem 
som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 
 
Laglig grund för behandlingen 
 

 En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. 
Hänvisning till Alkohollagen (SFS 2010:1622). 

 
Lagringstid 
 

 För evigt 
 
Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen 
 
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till 
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida:  
( http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal ) för mer information 
om hur du lämnar klagomål. 
 
Personuppgiftsansvarig 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
kommunen@haparanda.se  

 

 

 




