Anvisningar och ansökningsblanketter
för ansökan om

tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten
för etablerade krögare
Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Blankett 1B: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Blankett 4B: Beskrivning av planerad verksamhet
Blankett 5: Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer

Anvisningar till ansökan om
tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Sökanden är etablerad krögare

Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas till stadens
tillståndsenhet, se adress nedan.
Ansökan ska göras senast 6 veckor
faktureras den som söker tillståndet.
Följande handlingar måste skickas in
kan behandlas:

innan tillställningen ska äga rum. Avgift för prövningen

innan ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol

Blankett

1B

Blankett

5

Blankett

4B

till allmänheten

Anmälan om serveringsansvariga personer.
Kopia på gällande tillståndsbevis från annan kommun
Beskrivning av evenemanget.
Ritning över alla lokaler som hör till serveringsstället. På ritningen
markeras vilka ytor där gästerna får lov att vistas med alkoholdryck
och eventuell uteservering. A4 format.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

Kunskapsprov i alkohollagen – gäller dem som har anmärkning
på gällande serveringstillstånd.

Avgift för prövningen faktureras efter handläggningen.

Tillståndsenheten 2015-05-21

Ytterligare komplettering kan begäras under utredningens gång.

OBS! När en krögare i Helsingborg, som redan är etablerad i staden, vill utöka sin
serveringstid vid ett eller ett par enstaka tillfällen i redan godkänd serveringslokal,
räcker det att lämna in en ifylld och behörigt underskriven ansökan.
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Blankett 1B

Ansökan om tillstånd
för servering av alkohol
vid enstaka tillfälle/tidsperiod
till allmänheten
enligt 8 kap. 2§ alkohollagen (2010:1622)

Sökande

Organisations nr/ Pers nr

Bolagsnamn/Namn

Tel.nr

Adress

Mobilnr
Hemsida
E-post

Serveringsställe

Namn

Tel.nr

Serveringens
omfattning

Alkoholdrycker som önskas serveras

Gatuadress

Starköl

Postnummer och postort

Vin

Sprit*

Annan jäst alkoholdryck (t.ex. cider)

* Serveringstillstånd för tillfälliga arrangemang riktade till allmänheten beviljas endast för cider, starköl och vin,
inte sprit. Undantag kan göras, till exempel för partihandlares provsmakning i samband med matmarknad,
mässa och liknande arrangemang.

Serveringstid

Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas

Datum

OBS! Tillfälliga
tillstånd beviljas längst
till kl. 01:00 enligt
stadens riktlinjer.

Matutbud
OBS!
Om du lagar och/eller
serverar maten själv
behöver du en
livsmedelsregistrering
hos miljöförvaltningen.

Tillståndsenheten 2015-05-21

Sökandens
underskrift

Vem lagar maten?
Vem serverar maten?
Maträtter som kommer att serveras är följande:

Underskrift av sökanden/firmatecknare

Namnförtydligande

Ansökningsdatum

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

4B

Beskrivning av planerad verksamhet

Tillståndsenheten 2015-05-18

Serveringsställets
namn
Hur många gäster
får plats? Antal
sittplatser?
Hur beräknas
antalet gäster?
Var och av vem
görs legkontroll?

beskriv

beskriv

Hur har personal
överblick över
serveringen, inne
och ute?

beskriv

Hur är
serveringen
avgränsad?

beskriv

Hur har ni tänkt
säkra ordning och
nykterhet?

beskriv

Hur har ni tänkt
bemanna
arrangemanget?

beskriv

Vad är ordningsvakts/entrévärds
uppgift?
Har ni tänkt ha
rabatterbjudanden
på alkohol, lättdrycker och mat?

beskriv

Hur blir balansen i
marknadsföring
och prissättning
(ordinarie pris) mellan
mat, lättdrycker &
alkoholdrycker?

beskriv

beskriv

Övriga
synpunkter
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Blankett 5

Anmälan om utsedda
serveringsansvariga personer
enligt 8kap. 18 § alkohollagen (2010:1622)

Tillståndshavare
/ sökande
Serveringsställe

Org.nr. / Pers.nr.

Bolagsnamn / Namn

Namn

Tel.nr till anmälaren

Gatuadress

Serveringsansvarig
personal

Postnummer

Namn

Postort

Personnummer

OBS!
Samtliga vid
ansökningstillfället,

även
tidigare anmälda,
även ägare ska anges om
de är serveringsansvariga.

Underskrift
Anmälare

Underskrift

Namnförtydligande

Tillståndsenheten 2012-11-19

Anteckningar – socialnämnden i Helsingborgs stad
Anteckning
Registrering

Datum

Signatur

*8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622)
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och
vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha
fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och
omständigheterna i övrigt.
Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för
serveringen av alkoholdrycker.

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett 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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