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ANSÖKAN - BESLUT 
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka 
tillfälle/tidsperiod till allmänheten 

 

 

 

ANSÖKNINGSUPPGIFTER  

Sökande 
Org nr / 
pnr 

 Namn 
 

 

 Tel nr  Adress 

 
 

 Fax nr  

 
  

 e-post  

 
  

Hemsida  

 

Serverings- 
ställe 

Namn 
 
 

 
 

Gatuadress 
 
 

Postnummer och postort 
 
 

Serveringens 
omfattning 

Servering skall ske till (ange till vilka alkoholservering skall ske) 
 
 

 Tillställningens art 
 
 

Beräknat antal gäster 

 Alkoholdrycker som önskas serveras  
 

Starköl   Vin  Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker   
 

Matservering 

 

Tillagad mat som skall serveras under tillställningen 
 
 

Serveringstid 
 

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

Datum 

Serverings- 
ansvarig 

Personnummer och namn (skall vara minst 20 år fyllda) 
 
 

Tidigare 
beslut 
 

Datum och diarienummer för senaste beslut som meddelats för samma serveringsställe till slutet sällskap 
 
 

Sökandens 
underskrift 

Underskrift av sökanden 
 
 
 

Namnförtydligande/titel 

 
Ansökningsdatum 

 

 
 

BESLUT – Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun 
 

Registrering 

 

Inkommet datum 
 
 

Diarienummer 

 
Kommunens 
beslut 

 Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen 

 Tillstånd beviljas ej med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen 

 Annat beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Underskrift av beslutsfattare 
 
 
 

Namnförtydligande/befattning 
 
 

Beslutsdatum 
 
 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
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Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker  

till allmänheten 

 
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: 

                            

 Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (enbart medborgare i land som inte tillhör EU). 
 

 Handelsbolagsavtal eller kommanditbolagsavtal. 
 

 Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning, aktiebok. 
 

 Planritning över restaurangens lokaler, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad som 
      är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord. 

  

 Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall t ex ange  
 öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, 
      dans och spel. 
 

 Intyg som visar att sökanden uppfyller kunskapskraven enligt 8 kap 12 § alkohollagen. 
 

 Anmälan om serveringsansvariga personer, blankett finns på www.strangnas.se 
 

 Kopia av hyreskontrakt för lokal, där serveringen skall bedrivas alternativt bevis om 
      äganderätt till fastigheten.  
 

 Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal för den verksamhet som ni söker serveringstillstånd för 
 

 Finansieringsplan, budget och likviditetsbudget för första årets drift. Bifoga ev. låne- 
      handlingar. Är detta 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. 
 

 Bryggeriavtal 
 
 
 

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 ansökan om tillstånd, 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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