Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker
Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.
Följande uppgifter ska framgå av ansökan:











Uppgifter om sökande
Ansökan avser
Serveringsställe
Serveringslokaler
Serveringens omfattning
Serveringstider
Underskrift av firmatecknare
Anmälan om serveringsansvariga
Finansiering av verksamheten
Till ansökan ska även bifogas bilagor enligt förteckning (se sid. 5)

Innan handläggningen påbörjas av socialnämndens tjänstemän ska prövningsavgiften
vara betald. Prövningsavgiften ska betalas in till Enköpings kommun postgiro 7 07 27-3.
Märk betalningen med ditt sökandenamn samt socialförvaltningen.
Först sker en utredning av ärendet med genomgång av handlingarna, kontakter och
besök med och hos sökanden. Ärendet skickas (remitteras) till polismyndigheten för att
kontrollera om sökande finns med i misstankeregistret och till skatteverket för att
kontrollera att sökande inte har skatteskulder. Socialnämnden kan också skicka
förfrågningar till andra berörda myndigheter både inom och utom kommunen. Slutligen
ska ärendet avgöras i form av beslut av delegerad tjänsteman eller i socialnämnden.
Ansökan skall undertecknas av behörig person och sändas till:
Socialförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping
Upplysningar lämnas av handläggare:
Maria Gustafsson
Tfn: 0171-62 51 90
E-post: maria.gustafsson-soc@enkoping.se
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ANSÖKAN
om tillstånd för servering/provsmakning av
alkoholdrycker
Enligt 8 kapitlet 2 paragrafen alkohollagen
(2010:1622)

Namn

Org nr/
pnr

Adress
Tfn

Sökande

Postnummer

Postort

Fax nr

E-post

Nytt tillstånd

Ansökan
avser

Ändrat tillstånd

Cateringverksamhet

Tillfälligt tillstånd, allmänheten

Provsmakning

Gemensam serveringsyta

Namn

Serveringsställe

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske

Serveringslokaler

Jämför markerad ritning betecknad

Året runt
Serveringens
omfattning

Högsta antal pers i
serveringslokaler

Årligen under perioden (fr o m
- t o m)

Allmänheten

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Under perioden (fr om - t o m)

Pausservering
Slutet sällskap

Alkoholdryck
Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Klockslag för serveringens start respektive avslut (11.00 - 01.00 om inte annat beslutas)

Serveringstider
Prövningsavgift betald
(datum, bifoga kvitto)

Övriga
upplysningar

Underskrift av sökanden

Namnförtydligande/titel

Ansökningsdatum

Underskrift

Postadress:
Enköpings kommun
745 80 ENKÖPING

Besöksadress:
Telefon handläggare: Telefax:
Postgiro
Org.nr
Kungsgatan 69 C 0171 – 62 51 90
0171-62 51 70 7 07 27 - 3 21 20 00 – 0282
E-post socialforvaltningen@enkoping.se
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ANMÄLAN
om utsedda serveringsansvariga personer
enligt 8 kapitlet 18 paragrafen alkohollagen (AL)

ANMÄLARENS UPPGIFTER
Tillståndshavare/
sökande
Serveringsställe

Org.nr/personnummer

Namn

Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Serveringsansvarig

Postnummer

Postort

Namn

Personnummer

personal
(samtliga vid
anmälningstillfället,
även
tidigare anmälda)

Underskrift av
anmälare
(8 kap 18 § AL)

Underskrift

Namnförtydligande/titel

Datum

Socialnämndens anteckningar
Registrering

Anteckning

Signum

Utdrag ur alkohollagen
”Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över
8 kap 18 § AL
serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det
(2010:1622)
sista gäller dock inte vid rumsservering. 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.
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett
bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som
är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som
förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med
serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger
med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.”
Postadress:
Enköpings kommun

Besöksadress:
Kungsgatan 69 C

Telefon handläggare:
0171 – 62 51 90

Telefax:
0171-62 51 70

Postgiro
7 07 27 - 3

Org.nr
21 20 00 – 0282
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745 80 ENKÖPING

E-post socialforvaltning@enkoping.se

FINANSIERING AV RESTAURANGVERKSAMHET

INKÖP

OMBYGGNAD

ARRENDE

ÄNDRADE ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Sökande (tillståndshavare): ……………………………………………………………Org.nr ………………………..
Restaurangens namn: …………………………………………………………………………………………………….
Köpeskilling: ………………………………………………………………………………………………………………..
Ombyggnadskostnad: …………………………………………………………………………………………………….
Arrendekostnad:……………………………………………………………………………………………………………
Övrigt finansieringsbehov: ……………………………………………………………………………………………….

Datum

Typ av finansiering

Belopp

Bilaga nr

Hela finansieringsbehovet ska styrkas med handlingar, t ex lånehandlingar, kontoutdrag som
visar egna medel, inkomstdeklarationer m.m., enligt vad kommunen begär. Om privata långivare
används ska kontoutdrag eller motsvarande lämnas in även för långivaren. Kommunen
kontrollerar bland annat långivarens möjlighet att låna ut medel hos skatteverket.
Om finansiering inte på ett trovärdigt sätt kan styrkas kan kommunen avslå ansökan.
Detsamma gäller om begärda handlingar inte redovisas.
_______

Postadress:
Enköpings kommun
745 80 ENKÖPING

Besöksadress:
Kungsgatan 69 C

Telefon handläggare:
0171 – 62 51 90

Telefax:
Postgiro
Org.nr
0171-62 51 70 7 07 27 - 3
21 20 00 – 0282
E-post socialforvaltning@enkoping.se
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BILAGOR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄNHETEN

Följande handlingar skall bifogas ansökan. Utredning inleds först när ansökan är komplett.
Registreringsbevis för bolag eller enskild firma från Bolagsverket. Beviset från inte vara
äldre än 3 månader
F-skattsedel, momsregistreringsbevis, uppgift om registrering som arbetsgivare
Uppgifter om ägarförhållanden. Är sökanden aktiebolag bifogas bolagsstämmeprotokoll eller utdrag
ur aktiebok. Är det fråga om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållanden styrkas genom
bolagsavtal. Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna organisationsskiss där ägarförhållanden mellan
de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare
Personnummerutdrag från Bolagsverket, som visar i vilka bolag som den sökande är verksam i eller har
varit.
Konkursfrihetsbevis avseende bolag och delägare
Köpeavtal/arrendeavtal
Hyresavtal utställt på sökandebolaget (juridiska personen)
Planritning över serveringslokalerna med inritad bordsplacering, bar och dansgolv. Markera även eventuell
uteservering. Ange antal sittplatser inomhus och utomhus
Handling som styrker varifrån investerat kapital kommer, t ex kontoutdrag, banklånehandling
Ekonomiska uppgifter. Budget för första årets drift
Beskrivning av verksamhetens inriktning. Beskrivningen skall ange huvudsaklig målgrupp, underhållning,
dans, spel m.m.
Beskrivning av driften, rollfördelning av personer ingående i sökandebolaget, antal anställda
Meny/matsedel
Godkänt kunskapsprov i alkohollagen utfärdat hos kommunen eller annat intyg på kunskap om
alkohollagstiftningen
Anmälan av serveringsansvariga (se särskild blankett)
Registrering av livsmedelslokal, kopia av riskklassning av livsmedelshantering där ansökan gäller för
”högrisk” (Miljö & byggnadsavd.)
Bevis om uppehållstillstånd för utländsk medborgare
Kopia på betald prövningsavgift för aktuell ansökan
____________
Tänk på att lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
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