Anvisningar och ansökningsblanketter
för ansökan om

stadigvarande serveringstillstånd
Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd
Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd
Blankett 2: Inköp av restaurangrörelse
Blankett 3: Redovisning av kapitalinsats per delägare
Blankett 4A: Beskrivning av planerad verksamhet
Blankett 5: Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer

Anvisningar till
ansökan om serveringstillstånd
Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas till stadens
tillståndsenhet, se adress nedan.
Vid ansökan om nytt tillstånd krävs att alla relevanta handlingar enligt nedanstående förteckning har
kommit till tillståndsenheten för att utredningen ska kunna påbörjas.
Vid ansökan om utökat tillstånd behöver bara sådana handlingar som berör utökningen lämnas.

Ansökan om tillstånd för servering av alkohol.

Blankett

1A

Blankett

4A

Köpeavtal för restaurangen. Undertecknat av alla parter.
Beskrivning av planerad verksamhet. Bifoga meny
Hyreskontrakt för restaurangen och eventuella tillhörande
lokaler eller lagfartsbevis om sökanden är ägare till fastigheten.

Ritning över alla lokaler som hör till restaurangen. På ritningen
markeras vilka ytor där gästerna får lov att vistas med alkoholdryck
och eventuell uteservering, A4 format. Ange mått på uteservering.

Inköp av restaurangrörelse Redovisning av var pengarna
kommer ifrån med kontoutdrag där man kan följa flödet av pengarna, se
punkter nedan

Blankett 2

Redovisning av kapitalinsats en blankett per delägare. Gäller
aktiebolag/handelsbolag/kommanditbolag, se punkter nedan

Blankett 3

▪ om det är lån från en bank krävs lånehandling
▪ kontoutdrag som visar utbetalning av lånet
▪ om det är eget sparkapital krävs kontoutdrag
▪ redovisning av var eget sparkapital kommer ifrån
▪ om det är gåva vill vi se både givarens och mottagarens kontoutdrag
▪ redovisning av var givarens pengar kommer ifrån
▪ finns avtal med ett bryggeri vill vi se avtalet och eventuella utbetalningar
▪ om det är lån från privatperson vill vi se både långivarens och
mottagarens kontoutdrag
▪ redovisning av var långivarens pengar kommer ifrån
▪ om bolaget ingår i en koncern bifogas en skiss över organisationen
så att ägarförhållandena framgår
▪ kontoutdrag från köparen som visar uttag av köpeskillingen
▪ bevis på att köpeskillingen överförts till säljaren. Bifoga eventuella
kontoutdrag eller kvitton.

Aktiebok/ bolagsstämmoprotokoll som visar ägarfördelningen
Tillståndsenheten 2015-05-18

i bolaget

Kopia på gällande tillståndsbevis från annan kommun
Anmälan av serveringsansvariga Lämnas in innan verksamheten

Blankett 5

startar
__________________________________________________________________________________________________________________ ____________________

Kunskapsprov i alkohollagen – gäller dem som inte har ett
serveringstillstånd eller har anmärkning på gällande serveringstillstånd.
Sedan den 1 januari 2011 beviljas serveringstillstånd bara till den som
godkänts vid ett skriftligt kunskapsprov som anordnas av tillståndsenheten.

Avgift för prövningen faktureras efter handläggningen
Ytterligare komplettering kan begäras under utredningens gång.
Tillståndsenheten hämtar utöver detta in uppgifter från miljönämnden, Brandförsvaret,
Polismyndigheten, Bolagsverket och Skatteverket.
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Blankett 1A

Ansökan om stadigvarande tillstånd
för servering av alkohol
enligt 8 kap. 2§ alkohollagen (2010:1622)

Nytt tillstånd

Utökat tillstånd

Utökad yta

Org.nr.

Sökande

Bolagsnamn

Adress
Postnummer och ort

Hemsida

E-post
Tel.nr

Mobil nr

Pers.nr.

Namn

Ägarandel

Driftsansvar

%

Delägare
Driftsansvarig

%
%
%
Restaurangens namn

Serveringsställe

Gatuadress

Servering till:

Ansökan avser
Spritdrycker
Tillståndsenheten 2015-05-21

Tel.nr.
Postnummer

Allmänheten

Slutna sällskap

Vin

Starköl

Postort

Annan jäst alkoholdryck
(t.ex. cider)

Catering inklusive alkohol till slutna sällskap mellan kl. 11:00 och 01:00
Anmälan om tobaksförsäljning

Ja

Nej

Serveringstider

Inomhus
(gäller inte
catering)

Året runt

Antal sittplatser i bordsavd.

Årligen under perioden

Högsta tillåtna antal personer

Serveringstider

Uteservering
(gäller inte
catering)

Året runt

Årligen under perioden

Övriga
upplysningar

Underskrift

Underskrift av
sökande/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 2

Inköp av restaurangrörelse
Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkohol
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)
Namn

Serveringsställe
OBS! Summa kostnader och summa finansiering nedan ska stämma överens.
Bifoga dokumentation som stödjer alla dina uppgifter.
Inköp av restaurangrörelsen

Kostnader
Investeringskostnader före
igångsättning

Summa

Finansiering

Den del av köpesumman som ska
betalas efter tillträdesdagen, t.ex.
låneförbindelse till säljaren av
restaurangen.
Bifoga kopia av avtal/lånerevers.
Tillgängliga pengar i bolaget, dvs.
tillgångar i kassa och bank från bolagets
tidigare verksamhet.
Bifoga utdrag ur bokföringen som
visar att tillgångarna fanns tillgängliga
vid köpet.
Ägartillskott, dvs. det belopp som
ägaren/delägarna sätter in i bolaget.
Lån från leverantör, förskott på rabatter
mm.
Bifoga kopior av avtal/lånereverser.
Banklån.
Bifoga kopior av avtal/lånereverser.
Privatlån.
Bifoga kopior av avtal/lånereverser.

kr
kr

kr

kr

kr

kr
kr

kr
kr

Eget sparkapital.
kr

Summa

Tillståndsenheten 2015-05-18

Övriga
upplysningar
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kr

Blankett 3

Redovisning av kapitalinsats per delägare
används för redovisning av delägarens inköp av
aktier/andelar i bolag och för redovisning av ägartillskott i bolag
Bilaga till ansökan/anmälan enligt
8 kap. 2§ och 9 kap. 11§ alkohollagen (2010:1622)

Restaurangens namn

Pers.nr.

Namn

Delägare
Totalt insatt belopp

Kapitalinsats

kr
Långivare

Belopp

Långivare

Belopp

Bank

Belopp

Finansiering
Banklån

Privatlån

Eget sparkapital

Bilagor och kommentarer:

Tillståndsenheten 2015-05-18






Blanketten kan användas för redovisning vid inköp av aktier/andelar i bolag och för
ägartillskott i bolag.
Lämna en blankett för varje delägare.
Bifoga lånereverser och kontoutdrag som visar eget sparkapital
Bifoga kontoutdrag som visar gjorda utbetalningar

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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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 exempel på menyer

Beskriv
verksamheten

Tillståndsenheten 2016-04-18

Beräknad omsättning per år inklusive moms

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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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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