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ANSÖKAN A2 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
(Avser även tillfällig utökning/utvidgning av gällande tillstånd) 8 kap. 2§ 
(2010:1622) 

Ansökan avser 

 Festival eller liknande 
 Pausservering 
 Utökad serveringstid/utökad serveringsyta/utökat sortiment 

Sökande 
Bolag/Sökande Organisationsnr/Personnr 

Adress Postnr och ort 

Kontaktperson Kontaktpersonens roll i bolaget 

E-postadress Telefonnr 

Serveringsställe (Restauranglokal, plats, föreningslokal eller liknande där serveringen ska ske) 
Namn Restaurangnr 

Adress Postnr och ort 

E-postadress Telefonnr 

Serveringens omfattning 
Tillstånd söks för servering av alkoholdrycker Datum 

 Vid enstaka tillfälle (ange datum):  
Under perioden (fr o m-t o m) 

Tillstånd söks för servering av 
 Spritdrycker 

 Starköl 

 Vin 
 Andra jästa alkoholdrycker 

Tillstånd söks för servering av alkoholdrycker i restauranglokal (fr o m-t o m) 
 Under normaltid (11:00-01:00)  Under annan tid 

Tillstånd sök för servering av alkoholdrycker på uteservering (fr o m-t o m) 
 Under normaltid (11:00-01:00)  Under annan tid 

Serveringslokaler (lokaler där alkoholservering ska ske) – Ritning i 2 exemplar ska bifogas 

 Restauranglokal 
 Foajé med pausservering 

 Uteservering 
 Annan serveringslokal 

Max antal gäster inomhus Antal sittplatser inomhus Max antal gäster på uteservering Antal sittplatser på uteservering 



Sid 2 (3) 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
(Avser även tillfällig utökning/utvidgning av gällande tillstånd) 8 kap. 2§ 
(2010:1622) 

Ansökan avser 

Bolag/
Sökande 

Organisationsnr/
Personnr 

Övriga upplysningar 

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig 
hittar du på vår webbsida, www.stromstad.se/personuppgifter

Underskrift 

Datum och underskrift * Namnförtydligande* 

Checklista (C2), se nästa sida 

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i kommunens dataregister. 
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CHECKLISTA C2 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
(Avser även tillfällig utökning/utvidgning av gällande tillstånd) 8 kap. 2§ 
(2010:1622) 

Ansökan avser 

Bolag/Sökande Organisationsnr/Personnr 

Checklista 

Följande handlingar ska bifogas ansökan 
Bilaga Bilagenr 

 Beskrivning av verksamheten B5 

 Meny B6 

 Styrkande av kunskaper i alkohollagen B7 

 Anmälan av serveringsansvarig B8 

 Planritning i två exemplar (A4-format) över serveringsyta 

 Kopia av hyreskontrakt eller markupplåtelse (undertecknat av båda parter) 

 Kopia av tillstånd från polisen att använda allmän mark 

 Kopia av kvitto på erlagd prövningsavgift 

Dessutom för sökande som inte har stadigvarande serveringstillstånd i Strömstads kommun 
Bilaga Bilagenr 

 Registreringsbevis för bolag eller enskild firma (inte äldre än tre månader) 

 Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag (styrks lämpligen genom protokoll från 
bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok) 

 Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag (styrks lämpligen genom kopia av 
bolagsavtal) 

 Bevis att företaget är registrerat i arbetsgivarregistret och i momsregistret (F-
skattebevis) 

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i kommunens dataregister. 


	Tom sida
	Tom sida

	Logga: 
	forvaltning: Strömstads kommun, miljö- och byggförvaltningen
	Adress: 452 80 Strömstad
	mail: mbn@stromstad.se, 0526-190 00
	Option: 


