
ANSÖKAN OM 
CATERINGTILLSTÅND TILL 
SLUTET SÄLLSKAP  

 

 
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. 

 

Bifoga till ansökan: 

Verksamhetsbeskrivning, dvs. vad för typ av catering kommer det att röra sig om? Ex. i samband med 

kalas, jubileum, i en vip-avdelning, bröllop, begravning etc.  

Registreringsbevis från Bolagsverket. Se följande länk: 

http://www.bolagsverket.se/sok/2.517?q=registreringsbevis 

Registrering från Miljöförbundet avseende anmälan av livsmedelsanläggning (det ska här framgå att 

restaurangen är registrerad för cateringverksamhet). Se följande länk: http://www.miljovast.se/1394 

Kopia på befintligt serveringstillstånd alternativt intyg/betyg om branschvana. 

Vid nyansökan, alltså där sökande saknar serveringstillstånd sedan tidigare, ska även följande 

handlingar bifogas: 

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

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

bolagsmännen, alternativt en kopia på aktieboken. 

Tillståndshavare 
 
 
 
  

Namn: 
 

Orgnr/persnr: 

Adress: 
 

Telefon/mobil: 

Postadress: 
 

Kontaktperson: 

E-post: 
 

 

Alkoholdrycker 
 Spritdrycker  

 Vin 

 Starköl 

 Andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider) 

 

Tänk även på att erbjuda alkoholfria alternativ 

 

 

Övriga upplysningar: 

Underskrift 
 
 

Underskrift av sökande: Namnförtydligande/befattning: Datum: 

mailto:kommunkansli@solvesborg.se
http://www.bolagsverket.se/sok/2.517?q=registreringsbevis
http://www.miljovast.se/1394


ANSÖKAN OM 
CATERINGTILLSTÅND TILL 
SLUTET SÄLLSKAP  

 

 
Bevis om uppdrag som funktionär (historik om person) från Bolagsverket för samtliga bolagsmän 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 

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

serveringsansvarig ska vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrd via bemanningsföretag.  

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). 

 

OBS! Det är endast tillåtet att inom ramen för sitt cateringtillstånd servera alkoholdrycker till ett 

slutet sällskap. Det är också viktigt att lokalen dit tillståndshavaren avser att catera anmäls in 

till kommunens Tillståndsenhet, detta eftersom serveringutrymmet måste vara brandsäkert. 

Speciell blankett för endast anmälan av lokal finns hos Tillståndsenheten eller på kommunens 

hemsida.  

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/ 
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