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Ansökan stadigvarande
serveringstillstånd
Datum

Stabsavdelningen
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) för servering av alkoholdrycker
= Måste anges

Sökande
Firmanamn/Namn

Organisations-/Personnummer

Gatuadress

Telefon (även riktnr)

Postnummer

Postort

Fax (även riktnr)

E-postadress

Ansökan avser
Nytt tillstånd

Ägarskifte

Ändrat tillstånd

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Serveringslokaler
Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske

Jämför markerad ritning betecknad (nr)

Högsta antal personer i serveringslokalen

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Serveringens omfattning
Året runt

Uteservering

Pausservering

Catering

Under perioden (fr om - t o m)

Årligen under perioden (fr om - t o m)

Servering till
Allmänheten

Slutet sällskap

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

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

BK 573-981-01

Bergs kommun © Copyright

Övriga upplysningar

Prövningsavgift betald enligt kommunens fastställda taxa (datum, kvitto ska bifogas)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

Sökandes underskrift
Namnförtydligande, firmatecknare

Namnförtydligande, firmatecknare

Telefon (även riktnr)

Skriv ut blankett
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Ansökan stadigvarande
serveringstillstånd
Stabsavdelningen
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Följande handlingar skall bifogas ansökan
1

Kvitto på betald ansökningsavgift. BG 781-2316 Ref nr. 953 311 267 157

2

Kvitto på betalt kunskapsprov. BG 781-2316 Ref nr. 953 311 267 157
eller kopia på kunskapsintyg.

Från skatteverket
3
Personbevis för enskilda personer och, i förekommande fall, ägare och styrelseledamöter i företag.
4

Bevis om att företaget är registrerat för skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.

Från bolagsverket
Personnummerutdrag som visar vilka bolag eller föreningar den sökande ingår i eller har ingått i de senaste
5
fem (5) åren.
Bevis om konkursfrihet skall finnas på samtliga med inflytande i företaget, såsom ägare, styrelseledamöter
6
och VD.
7

Registrerings- /ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får ej vara äldre än tre (3) månader.

Från miljö- och byggnadsnämnden
8

Kopia av beslut om registrering av livsmedelsanläggning.
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Övriga handlingar
Handelsbolag: Uppgifter om andelsfördelning, styrkta av kopia bolagsavtal.
9
Aktiebolag: Uppgifter om aktiefördelning, styrks med protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok.
Förening: Styrelseprotokoll med firmatecknare samt stadgar.
10

Köpe-/arrende-/hyresavtal utställt på sökande bolag(juridisk person).

11

Styrkt finansieringsplan och budget, inklusive anställda för första året.

12

Planritning över serveringslokalerna med inritad bordsplacering, bar, dansgolv och spel. Markera även
uteservering. Ange antal sittplatser inomhus och utomhus samt hur många som totalt får vistas i lokalen.

13

Anmälan om serveringspersonal (särskild blankett).

14

Menyförslag med prissättning.

15

Verksamhetsbeskrivning, t ex målgrupp, öppettider, åldergräns, underhållning, musik, dans, ordningsvakter,
spel m.m.

16

Uppgift om kassaregister (se särskild blankett 6011)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 3 år efter verksamhetens upphörande. Vi kan komma att dela
dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett
land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr.
Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Kommunstyrelsen, Box 73, 845 21 Svenstavik. 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, för att göra invändningar eller begära radering
av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når kommunens
dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten.
Skriv ut blankett
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Ansökan stadigvarande
serveringstillstånd
Stabsavdelningen
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Stadigvarande serveringstillstånd - Allmänheten
Exempel: En restaurang som vill servera alkohol i sina lokaler. Eller en restaurang som under sommaren
har en extra serveringslokal där de vill servera alkohol.
•

Kan sökas av Enskild firma, Aktiebolag, Handelsbolag, förening eller liknande.

•

Tillståndet kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

•

Alkohollagen ställer höga krav på den som söker tillståndet och lokalen där serveringen ska
vara. För att få detta tillstånd ställs krav på bl.a. personlig lämplighet, lokalernas
lämplighet, matutbud, alkoholpolitiska olägenheter och kunskap om alkohollagstiftningen.

•

Lokalen ska vara godkänd ur både livsmedels- och brandsynpunkt.

•

Gäller tills vidare eller tidsbegränsat.

•

Ett tillfredställande antal maträtter skall finnas. Som regel ska det vara minst tre förrätter, fem
huvudrätter och tre efterrätter. Efter kl 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare
rätter.

Stadigvarande serveringstillstånd - Slutet sällskap

•

Kan sökas av Enskild firma, Aktiebolag, Handelsbolag, förening eller liknande.

•

Tillståndet kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

•

Alkohollagen ställer höga krav på den som söker tillståndet och lokalen där serveringen ska
vara. För att få detta tillstånd ställs krav på bl.a. personlig lämplighet, lokalernas lämplighet
matutbud, alkoholpolitiska olägenheter och kunskap om alkohollagstiftningen.

•

Lokalen ska vara godkänd ur både livsmedels- och brandsynpunkt.

•

Gäller tills vidare eller tidsbegränsat

•

Sökande ska i förväg veta vilka som ska delta. Lokalen får inte var öppen för insläpp av nya
gäster.

•

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är antingen:
o

en s.k. klubbrättighet, det vill säga för ett visst sällskap ex. klubb, förening företag

o

en s.k. festvåningsrättighet, det vill säga tillstånd till en restaurang som på beställning driver
servering till slutna sällskap i en specifik lokal.
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Exempel: En restaurang som har en extern, mindre lokal där de vill servera mat och alkohol för slutna
sällskap. Eller en förening som har en klubblokal med servering för medlemmar.

Skriv ut blankett
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serveringstillstånd
Stabsavdelningen
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

För Catering till slutet sällskap gäller även:
•

Den lokal där serveringen ska ske ska vid varje tillfälle anmälas till och godkänns av
kommunen.

•

Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök där maten tillreds.

För Provsmakning gäller även:
Kan endast sökas av restaurangrörelse, eller av den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror
som producerats på den egna gården samt har ett stadigvarande serveringstillstånd.

•

Ska anmälas till kommunen.
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•

Skriv ut blankett
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Utredningsprocessen
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1.

Efter att en ansökan är komplett och ansökningsavgiften betald börjar
handläggaren att gå igenom den. Ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten skickas på följande remiss för yttranden om:
Skatteverket

Sökande styrelses/ägares ekonomiska
lämplighet.

Kronofogden

Kontroll av restförda skatter och avgifter.

Räddningstjänsten

Brandsynpunkt om lokalen.

Polisen

Den sökandes lämplighet samt eventuell
störning för omgivning, trafik och ordning.

Miljö & Bygg

Kökets lämplighet för tillredning av mat, risk för
olägenheter och särskild risk för människors hälsa.

2.

Därefter gör handläggaren en utredning med utgångspunkt i remissvar
och 8 kap i alkohollagen. I huvudsak är det tre områden som utreds: sökandens
lämplighet, serveringsställets lämplighet, risken för alkoholpolitiska
olägenheter. Handläggaren gör även ett besök på anläggningen.

3.

Handläggaren gör ett beslutsunderlag som lämnas till Kommunstyrelsens
arbetsutskott som fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan när det gäller
stadigvarande serveringstillstånd.

4.

Efter att ett tillstånd medgivits kan kommunen, polismyndigheten,
Skatteverket eller räddningstjänsten göra tillsyn över serveringen. Om
tillsynsman begär det skall tillståndshavaren/serveringsansvarige lämna
tillträde till lokalen.

Ansökningsavgiften:
Ansökningsavgiften betalas in till Bergs kommun Bankgiro: 781-2316
Uppge referens: 953 311 267 157
Frågor:
Om ni har funderingar så hör gärna av er till Anne Lundstedt, Alkoholhandläggare. 0687-161 18,
anne.lundstedt@berg.se
Hemsida:
www.berg.se

Skriv ut blankett

