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ÄLVSBYNS KOMMUN ANSÖKAN 

Samhällsbyggnadskontoret om tillstånd enligt 8 kap 1 § Alkohollagen 

942 85 ÄLVSBYN (2010:1622) för servering av alkoholdrycker 
 

Ansökan avser  

Nytt tillstånd/ägarskifte 

 

Utökning/utvidgning 

 

Ändring i tillstånd 

Sökande Namn (fysisk person:efternamn,förnamn, juridisk person firmanamn Person-/orgnr 

Gatuadress Tfn nr 

Postnummer och postadress Fax 

Restaurangnummer 10 siffror 

Serveringställe Namn Tfn nr 

Gatuadress Fax 

Postnummer och postadress 

Serveringslokaler Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske 

Jmf markerad ritning 
betecknad 

Högsta antal pers i serveringslokaler Antal sittplatser i matsal 

Serveringens 

omfattning 

Året runt Årligen under perioden (from - tom) Under perioden (from – tom) 

Alkoholdrycker som önskas serveras 

 

Starköl Vin Spritdrycker Jästa drycker 

 

Alkoholdrycksliknande preparat  
 

Servering till 

 

Allmänheten Slutet sällskap 

Serveringstider Klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas (11.00-01.00 om ej annat beslutas) 

GDPR Älvsbyns kommun värnar om din personliga integritet genom att behandla dina personuppgifter i 

enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR, 2016/679) bestämmelser 

 

Underskrift 

Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum 
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BILAGOR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER 
 

Följande handlingar skall bifogas ansökan 

 

Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara 
äldre än tre månader. 

 
Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes lämpligen genom protokoll från 
bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok. 

 
Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes lämpligen genom kopia av 
bolagsavtal. 

 
Köpeavtal/arrendeavtal. Hyresavtal. 

 
Planritning över serveringslokalerna med bordsplacering. 

 

Handling som styrker sökandes kunskaper om alkohollagen. Kunskaperna kan 
lämpligen styrkas av betyg/intyg från genomgången utbildning i alkohollagen eller 
meritförteckning som visar att sökanden arbetat med servering av alkoholdrycker i 
Sverige. 

 
Bevis om livsmedelsregistrering. 

 
Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Finansieringsplan och budget för första årets drift. 

Handling som styrker varifrån investerat kapital kommer. 

Bevis om att företaget är registrerat i arbetsgivarregistret. 

Bevis om momsregistrering. 

Uppehållstillstånd (gäller endast utländsk medborgare från land som inte tillhör EU) 

Anmälan om serveringsansvarig personal. 

Beskrivning av verksamhetens inriktning. Beskrivningen skall t ex ange tider för 
öppethållande, matutbud, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans, 
spel mm. 

 

Kopia kvitto på inbetald ansökningsavgift. 

Uppgift om kassaregister. 


