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

Samhällsbyggnadskontoret

ANSÖKNINGSUPPGIFTER
Sökande

Org nr
/ pnr
Tel nr

Namn
Adress

Fax nr
e-post
Hemsida
Serveringsställe

Namn
Gatuadress

Serveringslokaler

Serveringens

Postnummer och postort

Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske
Jämför markerad ritning
betecknad

Högsta antal pers i
serveringslokaler

Året runt

Pausservering

Uteservering

Antal sittplatser i bordsavd/
matsal

Catering

omfattning
Årligen under perioden (fr om - t o m)

Under perioden (fr om - t o m)

Servering till
allmänhete
Slutet sällskap
Alkoholdrycker som önskas serveras

Serveringstider

Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

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

På uteservering

Övriga
upplysningar

Underskrift av Underskrift
behörig
firmatecknare

Strängnäs kommun
Miljöenheten
645 80 Strängnäs

Besöksadress
Nygatan 10, Strängnäs

Namnförtydligande, titel

Berit.Rydberg@strangnas.se
Direkt tel. 0152-296 56
Carin.Berglund@strangnas.se
Direkt tel. 0152-296 57

Ansökningsdatum

Tel. 0152-291 00 (vx)
Fax 0152-296 05
www.strangnas.se

ANSÖKNINGSANVISNINGAR
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Samhällsbyggnadskontoret

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker
Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas till
kommunen (se adress nedan).
När ansökningsblanketten inkommit till Socialkontoret skickas faktura på prövningsavgift
ut.
Följande handlingar ska bifogas ansökan:
• Personbevis för sökande: Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.
-

Enskild firma: Innehavare prokurist
Handelsbolag: Bolagsman
Kommanditbolag: Komplementär, kommanditdelägare
Aktiebolag: VD, ordförande, ledamot, suppleant

• Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (enbart medborgare i land som inte tillhör EU).
• Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskilda firma. Beviset får inte vara

äldre än tre månader.

• Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna

firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset.

• Handelsbolagsavtal eller kommanditbolagsavtal.
• Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning, aktiebok.
• Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket.
• Planritning över restaurangens lokaler, helst i A4-format. Av ritningen ska framgå vad

som är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord.

• Kopia av bevis på registrering av livsmedelsanläggning från miljöenheten,

samhällsbyggnadsnämnden.

• Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen ska

exempelvis ange öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud,
underhållning, dans och spel.

• Intyg som visar att sökanden uppfyller kunskapskraven enligt 8 kap 12 § alkohollagen.
• Anmälan om serveringsansvarig personal, formulär finns på www.strangnas.se
• Kopia av hyreskontrakt för lokal där serveringen ska bedrivas, alternativt bevis

om äganderätt till fastigheten.

• Kopia av köpekontrakt eller arrendeavtal för den rörelse vartill rättighet söks.
• Finansieringsplan, budget och likviditetsbudget för första årets drift. Bifoga eventuella

lånehandlingar. Eget kapital som använts ska redovisas genom att ange var kapitalet
funnits tidigare eller mottagits från. Är det fråga om privata långivare ska det framgå varifrån
denna eller dessa personer fått utlånade medel. Personnummer avseende privat
långivare ska finnas på lånehandling.

• Kopia av skatte- och avgiftsanmälan.
• Registerutdrag från Skatteverket där det bland annat framgår att sökanden är godkänd för F-skatt.
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Miljöenheten
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