ANSÖKAN
om tillstånd för servering/provsmakning av
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622)

Bolag/Sökande

Org nr/pnr

Adress

Tel nr

Sökande

Postnr

Fax nr

Postort

E-post

Ansökan
avser

Nytt tillstånd
Ägarskifte
Cateringtillstånd

Ändrat/utvidgat tillstånd
Uteservering
Provsmakning

(endast slutet sällskap)

Namn

Serveringsställe

Tillfälligt tillstånd, allmänheten
Pausservering
Gemensam serveringsyta
Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske

Serveringslokaler

Jämför markerad ritning betecknad

Året runt
Serveringens
omfattning

Högsta antal pers i serveringslokaler

Årligen under perioden

Under perioden

Allmänheten
Alkoholdryck

Starköl

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal
Enstaka
tillfälle

Slutet sällskap
Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas (11.00 - 01.00 om ej annat beslutas)

Serveringstider
Prövningsavgift betald
(datum)

Övriga
upplysningar
Underskrift av sökanden (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Ansökningsdatum

Underskrift
Dataskyddsförordningen (GDPR)
I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med
myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att kommunen ska kunna fullgöra sitt
tillsynsansvar.
Varbergs kommun
Socialförvaltningen
432 80 VARBERG

Tel 0340/880 00
Hemsida www.varberg.se

Bankgiro 595-8624
Org nr 212000-1249

ANSÖKNINGSANVISNINGAR
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap
Ansökan kan ske via e-tjänst på kommunens hemsida eller på avsedd blankett som undertecknas av
behörig person och sänds till Varbergs kommun, Socialförvaltningen, Uppdragsavdelningen,
432 80 Varberg.
Handläggningstiden är ca 3 månader från komplett ansökan.
Prövningsavgift faktureras enligt nedan.
Stadigvarande tillstånd
Ändrat/utvidgat stadigvarande tillstånd
Tillfälligt utvidgat stadigvarande tillstånd
Tillstånd catering till slutna sällskap
Tillstånd catering till slutna sällskap
Stadigvarande provsmakningstillstånd
Tillstånd för gemensam serveringsyta
Kunskapsprov

8 700 kr
4 600 kr
3 300 kr
5 400 kr - Sökande med stadigvarande
serveringstillstånd
7 500 kr – Sökande utan stadigvarande
Serveringstillstånd
7 500 kr
7 600 kr
1 600 kr - Inklusive två omprov

Följande handlingar ska bifogas ansökan
• Intyg om godkänt kunskapsprov - högst 3 år gammalt.
• Personbevis för sökande/styrelseledamöter - högst 3 månader gammalt.
• Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (för medborgare utanför EU)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registreringsbevis från Bolagsverket – högst 3 månader gammalt.
Bevis om behörig firmatecknare, om det inte framgår av registreringsbeviset.
Aktiebok (Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning)
Handelsbolagsavtal.
Ritning över restaurang och ev. uteservering. (Markera antal bord och sittplatser samt bardisk om
sådan finns. Ange maximalt personantal för lokalen.)
Bevis att köket registrerats som livsmedelsanläggning av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Verksamhetsbeskrivning. (Öppettider, åldersgränser, målgrupp, matutbud, underhållning, dans,
spelmaskiner, tobaksautomat m.m.)
Hyresavtal/arrendeavtal för serveringslokal eller bevis om äganderätt till fastighet.
Köpeavtal för restaurangverksamheten.
Byggnadslov (Vid nybygge eller ändrad verksamhet)
Meritförteckning för sökande.
Anmälan om serveringsansvariga personer. (Namn och personnummer)
Finansieringsplan
Resultaträkning

Varbergs kommun
Socialförvaltningen
432 80 VARBERG

Tel 0340/880 00
Hemsida www.varberg.se

Bankgiro 595-8624
Org nr 212000-1249

