
ANSÖKAN-BESLUT 

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

vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap 

Sökande 
Org nr/ 
pnr 

Namn 

Tel nr Gatuadress 

Fax nr Postnummer och ort 

Serverings-
ställe 

Namn 

Gatuadress Postnummer och postort 

Lokal 

Serveringens 
omfattning 

Beskrivning av arrangemang Beräknat antal gäster 

Matutbud 

Alkoholdrycker som önskas serveras

 Spritdrycker  Vin  Starköl  Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 
tid 

Datum/period för arrangemanget Fr.o.m klockan T.o.m klockan 

Serverings- 
ansvarig 

Namn, adress och telefonnummer Personnummer 

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Ansökningsdatum 

BESLUT – med stöd av delegation från myndighetsnämnden

Tillstånd beviljas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för servering av spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap 

Datum/period ……………………… mellan klockan …….…och klockan …………. 

 Ansökan avslås. Motivering i bilaga 

Diarienummer 

Villkor 

Underskrift av beslutsfattare Beslutsfattare Beslutsdatum 



BILAGA TILL ANSÖKAN
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) för servering av alkoholdrycker 

vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten 

Serveringens 
omfattning

Beskrivning av arrangemang: 

Antal gäster: 

Ritning av serveringsområdet bifogas: 

Bilaga nr: 
Matutbud 

Serverings- 
tid

Datum/period för arrangemanget Fr.o.m klockan T.o.m klockan 

Serverings- 
ansvarig 

Namn, adress och telefonnummer Personnummer 

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Ansökningsdatum 

• Remiss kommer att skickas till Polismyndigheten och enheten för livsmedel inom verksamheten miljö 
kommer att höras.



BILAGA TILL ANSÖKAN
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) för servering av alkoholdrycker 

vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten 

Tillkommande uppgifter för krögare som inte har serveringstillstånd i Båstads kommun 

Kunskapsprov Kopia på bevis över godkänt resultat kunskapsprov  
bilaga nr:

Kopia på tillståndsbevis från annan kommun: 

bilaga nr:

Ägande Förteckning över  delägare:  

bilaga nr:

Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag och 
kommanditbolag: 

bilaga nr:: 

Kopia på aktiebok om bolaget är ett aktiebolag:  

Bilaga nr: 

• Remisser kommer att skickas till Polismyndigheten och Skattverket.
• Enheten för livsmedel inom verksamheten miljö kommer att höras.
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