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Ansökan om tillstånd för
servering av alkoholdrycker
Timrå kommun
Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
060-16 31 00
Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

Ansökan avser
Nytt stadigvarande serveringstillstånd

............................................................Ändratserveringstillstånd,diarienummer

Nytt tillfälligt serveringstillstånd

Sökande
Företag

Postnummer

Organisationsnummer

Postort

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Utdelningsadress
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Kontaktperson
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Serveringsställe
Namn

Möjligt restaurangnummer

Utdelningsadress

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

E-postadress

Postort

Serveringslokaler
Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske

Högsta antal personer i serveringslokalen/erna

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal
yta A

yta B

yta D,

yta C

uteservering

Serveringens omfattning
Serveringsperiod

Typ av servering

Året runt

Catering

Roomservice

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

Evenemang (t.ex. festival)

Minibar

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

Pausservering

Provsmakning enligt 8 kap 6 §

Uteservering

Provsmakning enligt 8 kap 7 §

Sid 2 (3)

Timrå kommun

Servering till
Allmänheten
Slutet sällskap
Beskrivning av verksamhet och inriktning

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl

Spritdrycker

Vin

Andra jästa alkoholdrycker

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

Serveringslokalerna ska vara utrymda senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
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Övriga upplysningar

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

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

Underskrift
Datum och sökandens underskrift

Namnförtydligande
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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



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 folkbokföringsadress



Kopia av undertecknat hyreskontrakt



Meritförteckning (blankett) https://e-tjanster.timra.se/alkoholservering-meritforteckning



Ekonomisk beräkning (blankett) https://e-tjanster.timra.se/serveringstillstand-ekoberakning



Finansiering (blankett) https://e-tjanster.timra.se/serveringstillstand-finansiering



Ritning över serveringsstället med serveringslokaler och inritad köksut- rustning samt
eventuell uteservering



Verksamhetsbeskrivning, samt angivet om verksamheten skall innehålla dans, underhållning,
spel m.m.



Meny



Anmälan av serveringansvariga (namn och personnummer) (blankett)
https://e-tjanster.timra.se/serveringsansvariga-anmalan



Kopia av besiktningsprotokoll från räddningstjänsten eller brandskyddsdokumentation.



Anmälan gjort till miljökontoret om att servering av livsmedel skall börjas. (blankett/e-tjänst)
https://e-tjanster.timra.se/livsmedel-anmalan-andring



Eventuellt intyg om avklarat kunskapsprov om alkohollagstiftningen



Kvitto/bevis om inbetald ansökningsavgift

Ansökan om serveringstillstånd skickas till: Timrå kommun, miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå Kommun
eller: miljo@timra.se.
Avgifter betalar du in till: Timrå kommuns bankgiro: 5672-9387. Ange referens: Serveringstillstånd.
Bifoga kvitto/betalningsbekräftelse till din ansökan.
Frågor om serveringstillstånd kan ställas till miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 31 93.

