
Ansökan om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker 

1 (2) 

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 

Året runt 

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

Postort 

E-postadress

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

Serveringens omfattning 

Serveringsperiod Typ av servering 

Kontaktperson 

Förnamn Telefon (även riktnummer) 

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal 

yta A yta B yta C yta D, 
uteservering 

Catering 

Evenemang (t.ex. festival) 

Pausservering 

Uteservering 

Roomservice 

Minibar 

Provsmakning enligt 8 kap 6 § 

Provsmakning enligt 8 kap 7 § 

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

Ansökan avser 
Nytt stadigvarande serveringstillstånd  

Nytt tillfälligt serveringstillstånd 

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

Efternamn E-postadress

Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Enstaka tillfälle (fr.o.m. - t.o.m.) ……………………………….. 



Sid 2 (2) 

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. 

Underskrift 

Servering till 

Allmänheten 

Slutet sällskap 

Beskrivning av verksamhet och inriktning 

Serveringslokalerna ska vara utrymda senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

Alkoholdrycksliknande preparat
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