
ANSÖKAN OM 
PAUSSERVERINGSTILLSTÅND  

 

 
Insändes till 

Sölvesborgs kommun 
Kommunkansliet 
Alkoholhandläggaren 
294 80 SÖLVESBORG 
Telefon 0456-81 61 21 
E-post kommunkansli@solvesborg.se 

Sökande (juridisk person) måste ha fyllt 20 år för att få ansöka om ett serveringstillstånd. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden för vår behandling är 

myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för ändamålet och då kommunen kan ha 

en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 

med andra parter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

 

Tillståndshavare: Namn: 
 

Orgnr/persnr: 

Adress: 
 

Telefon/mobil: 

Postadress: 
 

Kontaktperson: 

E-post: 
 

 

Serveringsställe: Namn: 
 

Adress: 
 

Postadress: 

Serveringens 
omfattning:  

Stadigvarande  Under följande period:  Tillfällig under följande datum: 

 
 

 Till allmänheten  Till slutet sällskap 

Brandsäkerhet: Lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt: 
 
Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och 
utrymningsvägar är dimensionerade för. Lös inredning får inte blockera utrymningsväg eller 
möjligheten att ta sig till utrymningsväg. Utrymningsväg ska vara utmärkt samt fri i hela sin 
sträckning och leda ut ur byggnaden eller till en annan säker plats. Dörrar i utrymningsväg ska 
enkelt kunna öppnas utan nyckel, kod eller liknande. Brännbart material ska skyddas från utrustning 
eller föremål som kan orsaka antändning. Användning av lättantändligt material ska undvikas, 
speciellt viktigt nära varma eller brinnande föremål eller på väggar eller i tak. Handbrandsläckare 
eller liknande ska finnas lättåtkomliga. Släckutrustning får inte uppvisa några skador eller andra 
funktionsbrist. 
 
 

 Sökande har förvissat sig om att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt för den 

verksamhet som ska bedrivas. 

Serveringen 
avser följande: 

Serveringstid (tänk på att pausservering endast avser 
en kortare serveringstid mellan två akter/framträder):        
 
 

Serveringslokaler (ex. foajé):  

 

Drycker: 
 

  Vin 

  Starköl 

  Andra jästa alkoholdrycker (ex. cider) 

 
Tänk på att även alkoholfria alternativ måste erbjudas. 

Underskrift: 
 
 
 

Underskrift av sökande: Namnförtydligande/befattning: Datum: 

mailto:kommunkansli@solvesborg.se


ANSÖKAN OM 
PAUSSERVERINGSTILLSTÅND  

 

 
Bifoga till ansökan: 

Markupplåtelseavtal och/eller intyg om dispositionsrätt över lokal. 

Verksamhetsbeskrivning, dvs. vad för typ av pausservering rör det sig om: ex. i samband med teater, 

konsert eller liknande? Till vilken målgrupp riktar sig pausserveringen? 

Ritning över lokal.  

Registreringsbevis från Bolagsverket. Se följande länk: http://www.bolagsverket.se/sok/2.517?q=registreringsbevis 

Kopia på befintligt serveringstillstånd alternativt intyg/betyg om branschvana. 

Är du en ny krögare, som saknar serveringstillstånd och/eller intyg om branschvana? I sådana 

fall måste även ett kunskapsprov i alkohollagstiften avläggas. Kontakta Tillstånds- och 

tillsynsenheten för mer information. Det går även att läsa mer om kunskapsprovet på 

Folkhälsomyndighetens hemsida, se följande länk: http://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-

alkohollagstiftning/allman-information/ 

 

Vid stadigvarande pausserveringstillstånd ska även följande bifogas: 

Kopia av köpe-, hyres- och/eller arrendeavtal. 

Anmälan om serveringsansvariga personer (se särskild blankett). All personal som är 

serveringsansvarig ska vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrd via bemanningsföretag. 

Protokoll från bolagsstämma där det framgår vem som tecknar firma och aktiefördelningen mellan 

bolagsmännen alternativt kopia på aktiebok (om den juridiska personen är ett aktiebolag). 

Finansieringsplan: Uppgift om vilken bank som har anlitats. Vid finansiering genom banklån ska 

lånehandlingar bifogas. Om rörelsen finansieras med egna medel (eget sparande) ska detta styrkas. 

Vid finansiering genom lån från privatperson ska handlingar bifogas som utvisar från vem pengarna 

kommer samt att pengarna satts in på företagets eller den enskildas konto. Till ansökan ska dessutom 

bifogas ett kontoutdrag från företagskontot (minst tre månader tillbaka i tid) där det framgår att 

verksamheten innehar tillräckliga medel för att kunna driva rörelsen. 

Bevis om uppdrag som funktionär (historik om person) från Bolagsverket som visar vilka aktiebolag 

och/eller handelsbolag bolagsmännen är och har varit verksamma i. (Detta ska bifogas även om Ni 

tidigare inte varit verksam i något bolag). Se följande länk: 

http://www.bolagsverket.se/be/sok/bevis/uppdrag-1.4310 

F-skattebevis samt moms- och arbetsgivarregistrering från skatteverket. Se följande länk: 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer.4.76a43be412206334b89800052908.html 

 

 

 

Registreringsbevis från Skatteverket rörande kassaregister (Lagen om kassaregister m m 2007:592). 

Ev. tillstånd från Polisen avseende offentlig tillställning (vid danstillställning, mässor och dylikt). Se 

följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/ 
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