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ANSÖKAN 
om tillstånd för servering av alkoholdrycker

BÅSTADS KOMMUN 
Barn- och Utbildningsnämden 
0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Postadress  Besöksadress  Webbadress   Telefon, Telefax 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00,  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  0431-770 20

Sökande

Ansökan avser

Nytt tillstånd Utvidgning i tillstånd Tillfälligt tillstånd

Serveringsställe

Serveringslokaler

Serveringensomfattning

Året runt Pausservering

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl Vin Spritdrycker

Servering till
Allmänheten Slutet sällskap

Serveringstider

Övriga upplysningar

Sökandens underskrift

Namnteckning

Firmanamn/Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

Organisations/personnummer E-postadressTelefon (även riktnr) Fax (även riktnr)

Namn

Utdelningsadress Postnummer Postort

Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske (matsal, bar uteservering e.d)

Jämför ritning Högsta antal personer i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Årligen under perioden (fr o m - t o m) Under perioden (fr o m - t o m)

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas

Prövningsavgift betald (datum, kvitto bifogas)

Namnförtydligande Telefon 

Ansökningdatum
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269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  0431-770 20

Kopia av undertecknat köpe- eller arrendeavtal

Intyg om utbildning i alkohollagen

Planritning i två exemplar (A4-format) över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar

Registreringsbevis för mervärdersskatt/ intyg att anmälan är inlämnad

Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital

Tidigare och/ eller nuvarande tillståndsbevis

Personummerutdrag från bolagsverket som visar vilka aktiebolag och handelsbolag ni bolagsmännen är och har varit
versamma i.

Uppgifter om aktiefördelning i aktiebrev/ andelsfördelning i handlesbolag

Registreringsbevis

Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc

Kopia av sökandens hyreskontrakt /undetecknat av bägge parterna)

Anmälan om ansvarig personal (namn och personnummer)

Bifogade handlingar

Övrigt
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