
Ansökan 

enligt 8 kap. 2§ alkohollagen (2010:1622) 
om tillstånd till servering av alkoholdrycker 

Sökande Nytt tillstånd Ändring av tillstånd 
Org.nr Namn Telefon 

Adress Fax 

Postnr Ort E-post 

Serveringsställe 
Namn Telefon 

Gatuadress Fax 

Postnr Ort 

Ansökan avser 
Stadigvarande tillstånd Enstaka tillfälle/period 

Datum     

Pausservering Trafikservering Catering med alkohol Provsmakning (tillverkare) 
Provsmakning (partihandlare) Gemensam serveringsyta 

Slag av alkoholdryck 
Spritdrycker Vin Starköl Andra jästa alkoholdrycker 

Gästkategori 
Allmänheten Slutet sällskap 

Säsong/period Uteservering 
Året runt Året runt 
Årligen mellan och   Årligen mellan och  

Serveringstider 
Fredag, lördag, helgaftnar -- Övriga dagar -- 

 OBS text även på baksida. 

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Datum 

Övriga upplysningar 



 
 
 
 
Bifogade handlingar 
 
□ Anmälan om ansvarig personal (namn och personnummer) 

 
□ Kopia av undertecknad köpe- eller arrendeavtal 

 
□ Kopia av sökandens hyreskontrakt (undertecknat av bägge parter) 

 
□ Intyg om genomfört kunskapsprov i alkohollagen 

 
□ Bevis om miljöförvaltningens godkännande av lokalen 

 
□ Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc 

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

 
□ Registreringsbevis 

 
□ Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad 

 
□ Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag 

 
□ Finansieringsplan med verifikationer över investerat capital 

 
□ Personnummerutdrag från Bolagsverket som visar vilka aktiebolag och handelsbolag Ni/bolagsmännen är 

och har varit verksamma i 
 
□ Intyg från kronofogden som visar att Ni/bolagsmännen/ägarna och bolag ej är restförda (OBS! Detta gäller 

även andra bolag Ni är och har varit verksamma i 
 
□ Tidigare och/eller nuvarande tillståndsbevis 

 
 

 
Övrigt 
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