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Anvisningar för ansökan om serveringstillstånd 
 
I alkohollagen finns de regler som berör tillstånd att servera alkohol. Det är den sökandens 
ansvar/uppgift att ta fram fakta och underlag för tillståndsmyndighetens prövning.  
 
 
 
Ansökan ska innehålla nedanstående handlingar  
 

 Ansökningsblankett. Undertecknad av behörig person - firmatecknare  

 Registreringsbevis från Bolagsverket, ej äldre än 3 månader  

 Konkursfrihetsbevis avseende bolag och (del)ägare Bolagsverket  

 Personnummerutdrag från Bolagsverket som visar i vilka aktiebolag och 
handelsbolag bolagsmän/ägare är och har varit verksamma   

 Personbevis - inte äldre än 3 månader - för sökande i enskild firma eller 
för samtliga bolagsmän i handelsbolag/aktiebolag innehållande uppgifter 
om personnummer, namn, senaste folkbokföringsdatum och folkbok-
föringsadress  

 Intyg från kronofogdemyndigheten som visar att bolag och bolags-
män/ägare ej är restförda under de senaste tre åren. Finns registrering 
skall registerutdrag lämnas. Intyg får inte vara äldre än 3 månader 

 Registreringsbevis från Skatteverket för F-skatt, arbetsgivare och moms 

 Kopia på skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket 

 Kopia på preliminära deklarationer inlämnade till Skatteverket 

 Kopia av undertecknat hyreskontrakt  

 Kopia av undertecknat köpe- eller arrendeavtal på lokal och inredning 

 Meritförteckning (blankett) 

 Ekonomisk beräkning (blankett) 

 Finansiering (blankett) 

 Ritning över serveringsstället med serveringslokaler och inritad köksut-
rustning samt eventuell uteservering 
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 Verksamhetsbeskrivning, samt angivet om verksamheten skall innehålla 
dans, underhållning, spel m.m. 

 Meny 

 Anmälan av serveringansvariga (namn och personnummer) (blankett) 

 Kopia av besiktningsprotokoll eller motsvarande från räddningstjänsten 

 Kopia av, eller annat som styrker att anmälan gjorts till Miljökontoret om 
att servering av livsmedel skall påbörjas.  

 Bevis om uppehållstillstånd för utländsk medborgare som kommer från 
icke EU-land 

 Ev intyg om avklarat kunskapsprov om alkohollagstiftning 

 Kvitto/bevis om inbetald ansökningsavgift 
 
 
 
 
 

Ansökan om serveringstillstånd skickas till: Timrå kommun, Socialkontoret, 861 82 Timrå Kommun 
eller: sociala@timra.se. För administrativa frågor ring 060-16 31 00. 

 
Blanketter hittar du via hemsidan www.timra.se, se Självservice 

 
Avgifter betalar du in till: Timrå kommuns bankgiro: 5672-9387. Ange även 6100 0000.31160.26700 

Bifoga kvitto/betalningsbekräftelse till din ansökan. 
 

Timrå kommun anlitar Sundsvalls enhet för serveringstillstånd för utredningar och tillsyn.  
Frågor om serveringstillstånd kan ställas till handläggare: 

Ruth Jonsson, 060-19 10 73  Urban Edlund, 060-19 12 06 


