Anvisningar och blanketter
för anmälan om

verksamhet och lokaler
Innehåller Anvisningar till anmälan om ändringar i verksamhet och lokaler
Blankett 7: Anmälan om ändring av verksamhet
Blankett 4A: Beskrivning av planerad verksamhet

Anvisningar till anmälan om ändringar i
verksamhet och lokaler

Den ifyllda anmälningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas tillsammans med
bilagor till kommunens tillståndsenhet, se adress längst ner på sidan.

Vid ändringar i verksamhet eller ombyggnad av lokaler t.ex. ändrade öppettider, annan

Tillståndsenheten 2015-05-21

inriktning, målgrupp, mindre eller större eller på annat sätt förändrad serveringsyta

Anmälan om ändringar i verksamhet och/eller lokaler

Blankett

7

Beskrivning av planerad verksamhet

Blankett

4A

Ritning i A4 format över alla lokaler som hör till restaurangen, med
markering av förändringen. På ritningen markeras också vilka ytor där
gästerna får lov att vistas med alkoholdryck och eventuell uteservering.
Ange mått på uteservering om det är den som förändras eller tillkommer .
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avgift för prövningen faktureras efter handläggningen
Ytterligare komplettering kan begäras under utredningens gång.

Tillståndsenheten hämtar utöver detta in uppgifter från miljönämnden, Brandförsvaret, Polisen.
Avgift för utredning av anmälan faktureras bolaget som innehar serveringstillståndet. För information om
aktuella avgifter för anmälan se www.helsingborg.se/tillstandsenheten.
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Blankett 7

Anmälan om ändringar i verksamhet
enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)

Organisations.nr/Person.nr.

Tillståndshavare

Bolagsnamn/Namn

Adress
Postnummer och ort

Hemsida

E-post
Tel.nr

Mobil nr

Restaurangens namn

Tel.nr

Serveringsställe
Gatuadress

Anmälan avser
Anmälan ska göras om
verksamheten läggs ned
eller om avbrott görs i den,
om omfattningen förändras
eller om det sker någon
förändring i verksamheten
som är av betydelse för
tillsynen.

Postnummer

Postort

Ändrad verksamhet t.ex. ny målgrupp, annan inriktning, evenemang......................................
………………….……………………………………………………………………………………......
Ombyggnad inom befintliga lokaler som kräver bygganmälan/bygglov eller påverkar
brandsäkerheten ......................................................................................................................

Tillståndsenheten 2012-11-19

Annat ........................................................................................................................................

Övriga
upplysningar

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Anmälningsdatum

Underskrift

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett och tillhörande bilagor kommer att bli
elektroniskt registrerade och användas för ärendets behandling. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används
eller om du vill att de ska ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Tillståndsenheten.
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Blankett

4A

Beskrivning av planerad verksamhet
Bilaga till ansökan/anmälan om tillstånd för servering av alkohol
enligt 8 kap. 2§ och 11§ och 9 kap. 11§ alkohollagen (2010:1622)
Namn

Serveringsställe
Öppettider

Fredag, lördag, dag före röd
dag
Övriga dagar

Verksamhet

Lunchservering

Musikunderhållning med dj

A la carte servering

Dans

Mat för avhämtning

Spelautomater (Jack Vegas)

Hotell

Roulette, Black Jack

Konferens

Gasol

Catering av mat

Annat, beskriv

T.ex. målgrupp, inriktning, speciella arrangemang, after work, pub, bifoga gärna exempel på menyer

Beskriv
verksamheten

Beräknad omsättning per år inklusive moms

Tillståndsenheten 2016-04-18

Budgeterad
omsättning

Servering av alkohol inkl. ev. catering

kr

Servering av mat och övriga drycker

kr

Försäljning av mat för avhämtning

kr

Övrigt (t.ex. entré, garderob, spel, tobak)

kr

Total omsättning

kr
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