Ansökan om serveringstillstånd
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Tillstånd enligt 8 kap. 2§ alkohollagen (2010:1622)
för Servering av alkoholdrycker
Skickas till:

Överkalix Kommun
Kommunstyrelsen
956 81 Överkalix

Ansökningsdatum: _______________________
Ansökan avser:
Nytt tillstånd

Tillfälligt tillstånd

Ägarbyte

Ändring i tillstånd

Sökande
Företagets namn/Namn

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress (Gata, box etc)

Ansvarig firmatecknare

Postnummer och postort

e-postadress

Telefonnummer

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Utdelningsadress (Gata, box etc)

Kontaktperson

Postnummer och postort

e-postadress

Telefonnummer

Servering av alkoholdrycker till
Allmänheten

Slutet sällskap

Catering

Pausservering

Provsmakning

Serveringslokaler
Utrymme inom vilka servering ska ske

Högst antal personer i lokalen

Antal sittplatser i bordsavdelning

Uteservering, antal personer och antal sittplatser
Jämför markerad ritning betecknad (nr)

Rumsservering

Gemensamt serveringsutrymme

Serveringens omfattning
Årligen under perioden (datum)

Året runt

Dag/period (datum)

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Alkoholhaltiga preparat

Klockslag då servering får påbörjas respektive senast skall avslutas. Ange även för eventuell uteservering. (11.00-01.00 om ej annat beslutas)

Övriga upplysningar
Leverans och förvaring av alkohol (tillfälligt serveringstillstånd)
Övrigt

Avgift enligt taxa (Avgift se overkalix.se)
Inbetalas på BG 757-9311, Överkalix kommun,
Ange ”Serveringstillstånd”

Kvitto bifogas

Datum enligt kvitto

Sökandens underskrift
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande, befattning

Telefon

Notera att ansökan i de flesta fall behöver ytterligare upplysningar för att kunna handläggas, se sidan 2.
Behandling av personuppgifter
Överkalix kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen).
För mer information se Överkalix kommuns hemsida; www.overkalix.se/gdpr/

Ansökan om serveringstillstånd

Sida 2 av 2

Tillstånd enligt 8 kap. 2§ alkohollagen (2010:1622)
för Servering av alkoholdrycker

Handlingar som ska bifogas med ansökan
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift
Registreringsbevis från Bolagsverket
Uppgifter om ägarförhållanden. Aktiebok/andelsfördelning i handelsbolag, bolagsmän,
personer med inflytande över restaurangdriften
Konkursfrihetsbevis – Bolagsverket
Registerutdrag, persons uppdrag – Bolagsverket
Registreringsbevis från skattemyndigheten gällande F-skatt, mervärdesskatt och
arbetsgivaravgift
Köpekontrakt – om företagsrörelsen är köpt/ förvärvad
Dispositionsrätt till lokalen
Finansieringsplan
Budget
Likviditetsbudget för 8 veckor
Verksamhetsbeskrivning
Ritningar – måttsatta och skalenliga
Registrering av livsmedelsanläggning
Meny
Intyg om kunskap i alkohollagen.
Serveringsansvarig personal

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift
Registreringsbevis från Bolagsverket
Uppgifter om ägarförhållanden. Aktiebok/andelsfördelning i handelsbolag, bolagsmän,
personer med inflytande över serveringen
Dispositionsrätt till lokalen
Verksamhetsbeskrivning
Ritningar – måttsatta och skalenliga
Registrering av livsmedelsanläggning
Meny
Intyg om kunskap i alkohollagen
Serveringsansvarig personal

Mera information om serveringstillstånd finns på overkalix.se.
Du kan även välja att söka via kommunens e-tjänst.

