
Ansökan om tillstånd för 
servering av alkoholdrycker 
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Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker 

Sökande 

Organisationsnummer 

Företag 

Postort 

Postnummer 

Telefon (även riktnummer) E-postadress 

Serveringsställe 

Utdelningsadress 

Utdelningsadress 

Namn 

Telefon (även riktnummer) 

Restaurangnummer 

Postnummer 

Serveringslokaler 

Högsta antal personer i serveringslokalen/erna 

Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske 

Serveringens omfattning 

Året runt 

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

Catering 

Evenemang (t.ex. festival) 

Postort 

E-postadress 

Under perioden (fr.o.m. - t.o.m.) ……………………………….. 

Roomservice 

Pausservering 

Serveringsperiod Typ av servering 

Provsmakning enligt 8 kap 6 § 

Minibar 

Kontaktperson 

Förnamn Telefon (även riktnummer) 

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal 

yta A yta B yta C yta D, 
uteservering 

Uteservering Provsmakning enligt 8 kap 7 § 

Ansökan avser 

 Nytt stadigvarande serveringstillstånd 

 Nytt tillfälligt serveringstillstånd 

Ändrat serveringstillstånd, diarienummer ............................................................ 

Efternamn E-postadress 

Mörbylånga kommun

386 80 Mörbylånga

kommun@morbylanga.se, 0485-470 00
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Underskrift 

Datum och sökandens underskrift Namnförtydligande 

Övriga upplysningar 

Prövningsavgift betald enligt kommunens fastställda taxa (datum, kvitto bifogas) 

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00 - 01.00 om inte annat har beslutats) 

Serveringstider 

Alkoholdrycker som önskas serveras 

Starköl 

Vin 

Spritdrycker 

Andra jästa alkoholdrycker 

Sökanden ska ha avlagt kunskapsprov om svensk alkohollagstiftning innan tillstånd meddelas. Detta görs hos kommunen. 

Servering till 

Allmänheten 

Slutet sällskap 

Beskrivning av verksamhet och inriktning 

Serveringslokalerna ska vara utrymda senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

Alkoholdrycksliknande preparat

Mörbylånga kommun
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Handlingar som ska bifogas en ansökan om serveringstillstånd

Bolag, firma, förening eller stiftelse

Registrerings- eller ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.

Uppgift om aktiefördelning i aktiebolag. Kan styrkas genom protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok.

Uppgift om andelsfördelning i handelsbolag. Styrks genom kopia av bolagsavtal.

Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.

Bevis från Bolagsverket som visar vilka bolag eller föreningar som sökanden ingår i eller har ingått i de senaste fem åren.

Uppgifter från Bolagsverket gällande konkursfrihet och att näringsförbud inte föreligger. Bevisen får inte vara äldre än tre månader.

Kopia på skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Bevis om att företaget är registrerat för skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.

Fullmakt att teckna firma om detta inte framgår av registreringsbevis.

Senast fastställda årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag eller motsvarande uppgifter för övriga företagsformer.

Senaste årsmötesprotokoll med uppgifter om styrelsens sammansättning och ledamöternas namn och personnummer.

Dokumentation gällande kunskapsprovet eller annan handling som styrker att den sökande har de kunskaper om alkohollagstiftningen som lagen förutsätter.

Anmälan om serveringsansvarig personal samt anställningsbevis för dessa.

Kvitto på inbetald prövningsavgift.

Företagets drogpolicy (i förekommande fall).

Serveringsstället

Köpehandling.

Arrende- eller hyresavtal.

Uppgift om bygglov (i förekommande fall).

Planritningar över kök och serveringsytor, i det senare fallet både inom- och utomhus. Bordsplaceringen ska ritas in och det gäller även eventuella barer, 
dansgolv samt spel. Antalet sittplatser ska anges både inom- och utomhus samt även det totala antalet personer som samtidigt får vistas i lokalerna.

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt kopia av anmälan om livsmedelshantering tillsammans med en beskrivning över livs-medelshanteringen.

Brand- och utrymningssäkerhet

Ett serveringsställe måste vara lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. I samverkan med Räddningstjänsten har därför kraven på en dokumentation av 
brandskyddet skärpts. Finns det sedan tidigare en sakkunnigt framställd brandskyddsdokumentation går det bra att använda denna om förhållandena i lokalen 
för övrigt inte har ändrats.

Bygglov, beakta att rätt bygglov finns för verksamheten.

Alla ritningar ska vara skalenliga och vissa av de följande punkterna kan med fördel märkas ut på ritningen.

Uppskattning av personantal utifrån lokalens förutsättningar.

Utrymningsvägar, antal och utformning.

Gångavstånd från till utrymningsvägar inom lokalen.

Brandskyddskontroll, godkänt protokoll gällande im-rökkanal.

Dörrar samt beslag, slagriktning och nödbeslag samt dörrhandtag.

Mörbylånga kommun



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Bolag, firma, förening eller stiftelse

Registrerings- eller ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.

Uppgift om aktiefördelning i aktiebolag. Kan styrkas genom protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok.

Nödbelysning, vägledande markeringar, utrymningsskyltar med mera.

Brandtekniska avskiljningar, köksdelen mot publika ytor med mera.

Släckutrustning, handbrandsläckare med mera.

Ytskikt, omslutande väggar och tak i lokalen.

Gasolhantering, tillstånd ska sökas av nya ägare/nyttjanderättshavare.

Finansiering och budget

En grundförutsättning är att allt kapital som används för att köpa eller starta en rörelse ska redovisas. Detta gäller även kapital som används för en om- eller 
tillbyggnad.

Handlingar som styrker varifrån investerat kapital kommer, till exempel lånehandlingar och kontoutdrag.

Kopior av eventuella leverantörsavtal.

Budget för första årets drift med intäkter och utgifter fördelade på serverad mat, eventuell hämtmat, starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker, eventuella 
spel.

Verksamheten

Beskrivning av driften, rollfördelning för personer som ingår i ett bolag, antal anställda med angivande av arbetsuppgift, anställningsform samt 
sysselsättningsgrad.

En egen verksamhetsbeskrivning ska ingå i ansökan. Den ska ge en tydlig bild av hur serveringsverksamheten ska bedrivas och omfatta frågor om öppettider, 
åldersgränser, målgrupp, underhållning, ordningsvakter med mera.

Menyer som omfattar både mat och dryck. Matutbudet ska beskrivas i form av förrätter, huvudrätter och efterrätter.

Om ansökan avser ett ändrat eller utvidgat serveringstillstånd

Grundförutsättningen är att den aktuella förändringen ska vara tydligt beskriven och dokumenterad oavsett om förändringen rör bolaget eller firman, 
personkretsen, serveringsstället eller verksamhetens inriktning och omfattning.
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