Sida 1 (4)
Enstaka tillfälle/Tidsperiod
Slutet sällskap

ANSÖKAN
Ansökningsdatum

Stabsavdelningen
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/
tidsperiod till slutet sällskap
= Måste anges

Sökande
Företagets namn/Namn

Organisations-/Personnummer

Gatuadress

Telefon (även riktnr)

Postnummer

Postort

Telefax (även riktnr)

E-postadress

Sökande
Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Serveringens omfattning
Serveringen ska ske till (ange till vilka alkoholserveringen ska ske)

Beräknat antal gäster

Tillställningens art

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Högst antal personer i serveringslokalen

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkolholdrycker

Matservering
Tillagad mat som ska serveras under tillställningen (ange vad)

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

Serveringsansvarig

Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år fyllda

Förnamn

Efternamn

Datum

Personnummer

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

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)
Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik
Skriv ut blankett
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Handlingar som skall bifogas ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Beskrivning av arrangemanget; underhållning, målgrupp, åldersgräns, musik, dans.

Menyförslag som visar samtliga rätter och drycker med prissättning
Hyresavtal eller lagfart
Planritning över lokalen, inklusive markerade nödutgångar, brandsläckare, möblering samt önskad serveringsyta
Intyg om godkänt kunskapsprov för den serveringsansvarige
Förteckning över serveringspersonal: namn och personnummer
Uppgifter om kassaregister (se särskild blankett 6011)
Verksamhetsberättelse
Styrelseförteckning med personnummer
Protokoll utvisande av firmatecknare
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Kvitto på inbetald avgift för ansökan & ev. kunskapsprov

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 5 år. 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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Tillfälligt serveringstillstånd - Slutet sällskap

•

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i
företag, förening eller sammanslutning där arrangören på förhand vet vilka som kommer att
delta. För den förening som söker tillståndet gäller att man endast riktar sig till sina befintliga
och kända medlemmar, dvs. inte till personer som står utanför föreningen.

•

Vid bedömning om sällskapet är slutet beaktas följande:
o Hur man blir medlem
o Om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, såsom
gemensamt intresse.
o Omfattningen av det slutna sällskapet
o Utformning av eventuell inbjudan.

•

Ingen annonsering eller affischering får ske.

•

Vid varje tillfälle ska arrangören i förväg veta vilka som ska delta, och vid en eventuell tillsyn
kunna visa upp deltagarförteckning. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster
under pågående tillställning.

•

Söks av en förening, företag eller annat slutet sällskap som vill anordna en tillställning för sina
medlemmar.

•

Föreningen som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation med bland annat
stadgar, styrelse och medlemsförteckning.

•

Tillfälligt serveringstillstånd kan sökas för 1-10 tillfällen per år eller för en begränsad
tidsperiod av maximalt 3 (tre) månader.

•

Serveringen ska bedrivas inom en tydligt avgränsad serveringsyta, under tak eller som
uteservering som är inhägnad och klart markerad, med tillfredsställande antal sittplatser vid
bord för minst en tredjedel av totala antalet gäster.

•

Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.

•

I kommunen medges normalt servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.
Servering av spritdrycker medges normalt ej.

•

Tillstånd medges längst till kl. 01.00.

•

Sökanden ska vara både personligt och ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna prövning är de
handlingar som bifogas ansökan.

•

Sökanden ska ha beviljats tillstånd att disponera lokalen/marken

•

Tillfällig servering till slutna sällskap innebär att någon form av tillredd mat serveras, dock krävs inget
varierat utbud.
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Exempel: En förening som vill ordna middag för sina medlemmar. Eller ett företag som ordnar företagsfest för sina
anställda.

Skriv ut blankett
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Utredningsprocessen
1.

Efter att en ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald så börjar handläggaren att
gå igenom den.

2.

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.

3.

Handläggaren fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan när det gäller tillfälligt
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 Bergs kommun, Alkoholhandläggare vxl. 0687-161 00.
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Hemsida:
www.berg.se

Skriv ut blankett

