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

Ansökan/anmälan om 
stadigvarande ändring i 
ett gällande 
serveringstillstånd

Stadigvarande 
ändring avser

Sprit-      Stark-            Andra jästa alkohol-       Utökat dryckes-            
       sortiment:  drycker öl drycker (t.ex. cider)

       Utökad
        serveringsyta     

Bifoga ritning av
hela serveringsytan i 
A4-format  

Antal sittplatser Maxantal i lokalen

Ange vilken lokal som avses

       Utökad
        serveringstid    

Servering inomhus önskas 
påbörjas klockan

Servering inomhus önskas 
avslutas klockan

Servering i uteservering önskas 
påbörjas klockan

Servering i uteservering önskas
avslutas klockan

       Uteservering
Servering i uteservering önskas
påbörjas klockan

Servering i uteservering önskas
avslutas klockan

        Allmänheten Slutet sällskap          Utökad krets för slutet sällskap 
(bifoga underlag)

        Fortsatt tillstånd efter prövotid

         Annat
Specificera

Övriga
upplysningar

Underskrift
Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Ansökningsdatum

Tillämpligt lagrum
Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller hon avser att påbörja verksamheten. Anmälan ska också göras om 
verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska 
detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.
Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. Alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 
11 §.
Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
När din anmälan om ändrade ägarförhållanden har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som 
sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om ändrade ägarförhållanden. 
Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning.
På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag hittar du även 
kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/

Tillståndshavare

Organisationsnummer Telefonnummer

Tillståndshavare

E-postadress

Serveringsställe
Serveringsställets namn Restaurangnummer

Gatuadress

Vin

http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Serveringstillstand/Avgifter-och-handlaggningstid-for-serveringstillstand-for-alkohol/
http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Serveringstillstand/Blanketter-for-serveringstillstand/#listrad_4
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