ANSÖKAN
om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker enligt
alkohollagen (2010:1622), 8 kap 2 §

Namn
Org nr/pnr
Adress
Tel nr

Sökande

Postnr

Postort

Fax nr

E-post

Ansökan
avser

Nytt tillstånd

Ändrat tillstånd

Cateringverksamhet

Tillfälligt tillstånd, allmänheten

Provsmakning

Gemensam serveringsyta

Namn

Serveringsställe

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon till serveringsställe inkl riktnummer

Mobilnummer till serveringsstäle

Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske

Serveringslokaler

Jämför markerad ritning betecknad

Året runt
Serveringens
omfattning

Högsta antal pers i serveringslokaler

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

Allmänheten

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Under perioden (fr om – t o m)

Pausservering

Slutet sällskap

Alkoholdryck

Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas (11.00 - 01.00 om ej annat beslutas)

Serveringstider
Prövningsavgift betald
(datum, bifoga kvitto)

Övriga
upplysningar

Underskrift av sökanden

Namnförtydligande/titel

Underskrift

St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

www.skurup.se
kansli@skurup.se

Ansökningsdatum

Checklista
För ansökan om
serveringstillstånd till
allmänheten

Serveringsställets namn: ____________________________________________________
Handlingar som ska bifogas ansökan:
•

Kopia av undertecknat köpe-, arrendeavtal eller hyreskontrakt samt kvitto på att köpeskilling
enligt köpeavtal är betald i förekommande fall

•

Handling som styrker sökandens kunskaper om alkohollagen. Kunskapsprov genomförs hos
kommunen innan tillstånd meddelas

•

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till Myndighetsenheten för miljö ska vara
gjord. Lokalen ska vara godkänd för tillagning och servering av mat och dryck i tillräcklig
omfattning

•

Verksamhetsbeskrivning: inriktning, öppettider, matutbud, målgrupp, åldersgräns, dans,
underhållning, etc

•

Planritning över lokalen inklusive inritad bordsplacering, uteservering och i förekommande
fall bar, dansgolv och spel

•

Registreringsbevis för bolag eller enskild firma från Bolagsverket

•

Ägarförhållanden/uppgifter om aktiefördelning aktiebok/protokoll från bolagsstämma. Om
sökanden är en förening ska detta styrkas med styrelseprotokoll och stadgar

•

Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad till skattemyndighet
(registrering för skatt, moms och arbetsgivaravgift)

•

Finansieringsplan (uppgifter om hur förvärvet av rörelsen finansierats) med verifikationer över
investerat kapital och lånehandlingar i förekommande fall

•

En budget för första årets drift (resultat- likviditetsbudget) inkl omsättning av alkoholhaltiga
drycker under första året

•

Utdrag från Bolagsverket, som visar vilka bolag och/eller föreningar som sökanden är och har
varit verksamma i de senaste fem åren

•

Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt

•

Meny som visar vilken tillrädd mat som erbjuds. Mat ska kunna serveras under hela
serveringstiden. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

•

Anmälan om serveringsansvarig personal

•

Kopia på inbetald ansökningsavgift
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