ANSÖKAN
Stadigvarande serveringstillstånd

OBS! Handlingar som skall medfölja ansökan framgår av bilaga.
Ansökan avser
Nytt tillstånd

Ändring av tidigare beviljat tillstånd

Sökande
Bolagets/firmans namn

Organisationsnummer

Postutdelningsadress

Telefon

Postnummer och ort

Fax eller e-post

Serveringsställe
Serveringsställe namn

Telefon

Gatuadress

Fax

Postnummer och ort

e-post

Typ av lokal (T.ex matsal, uteservering)

Serveringens omfattning
Året runt
Allmänheten
Slutet sällskap

Av räddningstjänsten
tillåtet antal personer
i lokalen

Årligen perioden
Starköl
Vin
Starköl
Vin

Antal sittplatser vid bord

Spritdrycker
Spritdrycker

Pausservering
Catering
Andra jästa alkoholdrycker
Andra jästa alkoholdrycker

Serveringstid
Serveringen påbörjas
tidigast kl.

Serveringen avslutas
senast kl.

Normaltid enligt alkohollagen
8 kap 19 § är kl. 11.00 – 01.00

Underskrift av behörig firmatecknare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Glöm inte betala in ansökningsavgift till bankgiro 770-6229.
Nytt tillstånd 6.170 kr (I summan ingår tillsynsavgift om 470 kr som återbetalas vid eventuellt avslag).
Ändring av tidigare beviljat tillstånd (500 kr alt 1.000 kr beroende på ärendets omfattning).
Ansökan behandlas först efter det att ansökningsavgiften inbetalats.

Postadress
Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsförvaltningen
881 80 Sollefteå

Besöksadress
Djupövägen 3, Sollefteå

Telefon 0620-68 20 00 vx
Fax
0620-68 20 11

E-post
individ.omsorg@solleftea.se
Hemsida www.solleftea.se

Org.nr

Bankgiro 0770-6229

21 20 00-2437

Handlingar som ska bifogas ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
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Serveringsställe:
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste
sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet.
I ansökningsärenden är det sökanden som har bevisbördan. Det innebär att han på begäran av
tillståndsmyndigheten är skyldig att lämna in de handlingar som behövs för prövningen.
När prövningen avser en juridisk person riktas lämplighetskraven mot såväl den juridiska personen som den
eller de enskilda personer som har ett betydande inflytande i rörelsen, exempelvis VD, styrelseledamöter,
bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Det kan även bli aktuellt att pröva annan
ekonomisk intressent bakom rörelsen. Begärda handlingar ska därför alltid lämnas på samtliga
personer med inflytande i rörelsen!


Kvitto på inbetald ansökningsavgift



Intyg om kunskap i svensk alkohollagstiftning samt Branscherfarenhet



Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma etc. Beviset får
inte vara äldre än tre månader. Utfärdas av Bolagsverket tel 060-18 40 00



Uppgift om aktiefördelning i aktiebolag alt andelsfördelning i handelsbolag eller
kommanditbolag. Kopia av t ex bolagsordning, bolagsstämmoprotokoll



Registreringsbevis f-skatt för bolaget/firman. Utfärdas av Skatteverket tel 010-576 0900



Bevis om uppdrag som funktionär ur aktiebolagsregistret samt handels- och föreningsregistret.
Så kallat personnummerutdrag. Visar vilka ev aktiebolag eller andra bolag ägarna/bolagsmännen är
eller har varit verksamma i. Utfärdas av Bolagsverket tel 060-18 40 00



Konkursfrihetsbevis. Intyg som visar att ägarna/bolagsmännen etc inte är försatta i konkurs.
Utfärdas av Bolagsverket tel 060-18 40 00



Intyg om restföring. Intyg som visar om bolaget och ägarna/bolagsmännen etc resterar för
skatter/allmänna avgifter eller finns registrerade hos betalningsföreläggandeenheten. Utfärdas av
Kronofogdemyndigheten tel 0771-73 73 00



Kopia av anmälan till samhällsbyggnadskontoret om registrering av livsmedelsanläggning



Matsedel. Samhällsbyggnadskontoret ska bedöma om uppgivna maträtter kan tillagas i befintligt
kök



Köpe- eller arrendekontrakt. Kopia av original undertecknat av båda parter



Hyresavtal. Kopia av original undertecknat av båda parter



Planritning över serveringslokalerna inklusive ev uteservering.Ritningen ska vara i A4-format.
Antalet sittplatser ska vara angivet i resp serveringslokal



Finansieringsplan och budget för första årets drift.



Verksamhetsinriktning. Beskriv hur verksamheten ska bedrivas, t ex pub, dans/disco, enbart
matrestaurang, tider för öppethållande, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, automatspel etc



Intyg om tillåtet antal personer i lokalen. Utfärdas av Räddningstjänsten tel 0620-87 00 00.



Uppgift om kassaregister. Observera att kassaregistret måste vara typgodkänt enligt kraven i den
nya kassaregisterlagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2009/2010

