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Handlingar som skall lämnas i samband med ansökan om servering av spritdrycker, vin
och starköl.
Checklista:
Intyg på kunskaper i alkohollagen
Ansökan om serveringstillstånd (blankett bifogas)
Beskrivning av verksamhetens inriktning (koncept). Meny, serveringsform, öppethållande,
dans, underhållning, spel osv.
Registrerings- eller firambevis. Beviset får ej vara äldre än tre månader.
Personbevis för sökanden i enskild eller för samtliga i handelsbolag/aktiebolag.
Beviset får inte vara äldre än tre månader.
Protokoll från bolagsstämma där det framgår vem som tecknar firma samt aktiefördelning.
Ni/bolagsmännen är och har varit verksamma i.
Personnummerutdrag från bolagsverket som visar vilka aktiebolag och handelsbolag
Bevis från tingsrätten om konkursfrihet (anges som regel på personbeviset).
F-skattebevis från lokala skattekontoret
Momsregistreringsbevis från lokala skattekotoret
Bevis om registrering i arbetsgivarregistret från lokala skattekontoret
Betyg och intyg som visar branschvana för tillståndshavare.
Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas)
Bestyrkta kopior av köpe- och hyres-/arrendeavtal.
Finansierings- och driftsplan. Uppgift på vilken bank som anlitas.
Uppgift om revisor om detta inte framgår av registreringsbeviset.
Uppgift från miljökontoret om att lokalerna är godkända enligt livsmedelslagstiftningen.
Kommunen begär yttrande från miljökontoret i samband med utredning.
Uppgift räddningstjänsten om att lokalerna är godkända enligt brandskyddslagstiftningen.
Kommunen begär yttrande från räddningstjänsten i samband med utredning.
Kopia på kvitto på inbetald ansökningsavgift
Den juridiska personen (aktiebolag eller handelsbolag) måste alltid anges. Vid ansökan av
enskild person (enskild firma) måste det fullständiga firmanamnet anges.
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Ingen beställning av alkoholdrycker kan göras innan sökanden erhållit serveringstillstånd från
kommunen.

Handlingar som skall bifogas ansökan om tillstånd för tillfällig servering av
alkoholdrycker till allmänheten.
Handlingar som styrker rätten till markupplåtelse eller disposition av lokal
Ritning över serveringsstället
Uppgift om antal sittplatser
Matsedel
Godkännande från miljökontoret
Betyg eller intyg som stärker branschvana samt kunskaper i alkohollagstiftningen.
Uppgifter om serveringsansvariga
Kvitto på erlagd avgift

Kommunen begär alltid yttranden från polismyndigheten.
Kontakta din handläggare för mer information samt om vilka handlingar som kan vara
aktuella för just din ansökan.

