ANMÄLAN
om serveringslokal 8 kap 4 § alkohollagen
(2010:1622)

Tillståndshavare

Bolag/Namn

Orgnr/ persnr

Adress

Tel nr

Postadress

Fax nr

E-postadress

Restaurangnummer

Namn

Gatuadress

Ort

Serveringslokal
Lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt

intyg om brandsäkerhet

polisens yttrande

Avtal/medgivande/dispositionsrätt lokal

annat ………………………………………..

Datum

Mat som ska serveras

Datum/matutbud
Typ av tillställning

(Bröllop, födelsedag, firmafest e.t.c.)

Underskrift av sökanden

Gästantal

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Godkännande
Serveringslokalen godkänns
Annat beslut
Kommunens
beslut
Underskrift av beslutsfattare

Namnförtydligande

Datum

Dina lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För
mer information gå till sista sidan - Information om personuppgifter.
Varbergs kommun
Socialförvaltningen
432 80 VARBERG

Tel 0340-880 00
Webbplats:www.varberg.se

Bankgiro 595-8624
Org nr 212000-1249

Anmälan om serveringslokal för cateringföretag
Prövningsavgift
Prövningsavgift för godkännande av serveringslokal vid catering är:
- 1 000 kr första gången ett cateringföretag anmäler en serveringslokal.
- 500 kr vid varje efterföljande tillfälle, då samma cateringföretag anmäler samma lokal.
Avgiften ska betalas in på Varbergs kommuns bankgirokonto 595-8624 i samband med att
anmälan lämnas in. Följande kontosträng ska anges vid inbetalningen 798-311-267-7836-88450.
Kvitto på inbetald avgift ska lämnas tillsammans med anmälan.
Bilagor
Bilagor som ska bifogas anmälan om serveringslokal:
- Intyg från Räddningstjänsten om brandsäkerhet.
Om anmälan avser en privat lokal behövs ej detta.
- Avtal, medgivande eller dispositionsrätt att använda lokalen.
- Ev yttrande från polisen.
Bilagorna ska lämnas in tillsammans med anmälan.

Information om behandling av personuppgifter
För att använda denna blankett kommer du att behöva ange följande personuppgifter:
-

Personnummer
Namn
Postadress
Telefonnummer
E-postadress

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende
som uppstår när du använder denna blankett.
Behandling av uppgifter under en tid
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under
den tid som det finns behov av att behandla dem.
I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av personuppgifterna ske i ett system
som är i intern drift i Varbergs kommun.
Rättsligt stöd
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna blankett är:
•

Allmänt intresse eller myndighetsutövning

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna blankett är
Socialnämnden, e-postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880
00
Mer information
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Varbergs kommuns hemsida:
www.varberg.se/personuppgifter

