
1(2) 

    

Strängnäs kommun 

Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

645 80 Strängnäs 

Besöksadress 

Nygatan 10, Strängnäs 

Berit.Rydberg@strangnas.se 

Direkt tel. 0152-296 56 

Rosmarie.Olsson@strangnas.se 

Direkt tel. 0152-296 57 

Tel. 0152-291 00 (vx) 

www.strangnas.se 

 

 

 

ANMÄLAN OM ÄNDRADE 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN  
För servering av alkoholdrycker enligt 
9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622) 

 

 

Tillståndshavare 
Bolagsnamn/Namn Personnummer/Organisationsnumme

r             
Adress Postadress 

            
Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

            
E-postadress   

      @       

Serveringsställe 
Namn Restaurangnummer 

            
Adress Postadress 

            

Nya ägare, bolagsmän, styrelsemedlemmar eller suppleanter samt eventuellt övriga 
upplysningar 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Namnteckning 
Ort och ansökningsdatum 

      
Behörig firmatecknare, namnteckning Namnförtydligande och befattning 
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Anvisningar till anmälan om ändrade ägarförhållanden 

 
Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig person och skickas in  

till kommunen (se adress nedan). 
 

När ansökningsblanketten inkommit skickas faktura på prövningsavgift ut. 

För uppgift om aktuell avgift, se www.strangnas.se  

 

Följande handlingar skall bifogas ansökan: 

 
1 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 förhållandena styrkas genom bolagsavtal. 

Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen 

framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. 

2 Tidigare affärsverksamhet 

Om någon företrädare varit inblandad i konkurs skall förvaltningsberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna 

kring konkursen inlämnas. 

3 Finansiering 

Sökanden skall kunna visa, styrka genom verifikationer var pengarna till restaurangförvärvet och eventuella ytterligare 

investeringar till exempel ombyggnationer 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. 

4  Kunskaper i alkoholservering 

Intyg som visar att de nya ägarna uppfyller kunskapskraven enligt 8 kap 12 § alkohollagen. 

5  Dispositionsrätt till lokal 

Sökanden skall kunna visa att rätt (fortfarande) föreligger att disponera lokalen. Detta sker genom uppvisande av 

hyreskontrakt/arrendeavtal. Om hyreskontraktet ännu inte är klart bifoga intyg från hyresvärden i avvaktan på detta. 

6  Verksamhetsinriktning 

Om restaurangens inriktning ändras med anledning av att nya ägare tillkommit, bifoga uppgifter om matutbud, dans, 

underhållning, målgrupp etc. 

7  Uppgift om antal anställda 

8  Anmälan om serveringsansvarig personal. Särskild blankett för detta finns på www.strangnas.se.  

 

GDPR-information 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnr vid enskild firma/organisationsnr , för- och 

efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din 

anmälan, utföra arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning och fullfölja vårt tillsynsansvar enligt Alkohollagen. 

 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill 

ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 

behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Tillstand@strangnas.se. 

Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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