
ANSÖKAN OM GEMENSAMT 
SERVERINGSUTRYMME 

 

Insändes till 

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

Sökande (juridisk person) OBS! Samtliga aktörer som önskar utnyttja den gemensamma 

serveringsytan måste sedan tidigare ha ett beviljat serveringstillstånd. Sökande måste ha fyllt 20 år för 

att få ansöka om ett serveringstillstånd. 

Tillståndshavare Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe 

   

   

   

   

   

   
Gemensam serveringsyta 

Gemensam serveringsyta, där alkoholservering önskas ske 
 
 

Adress 
 
 

Högst antal personer på serveringsytan, fylls i vid                                                 
stadigvarande ansökan: 
 
 

Antal sittplatser på serveringsytan, fylls i vid 
stadigvarande ansökan:                                                                                                

 

Serveringens omfattning 

Servering önskas ske  Året runt  

  Årligen under en viss tidsperiod Datum fr.o.m. 
 
 

Datum t.o.m. 

  Enstaka tillfällen eller period Datum fr.o.m. 
 
 

Datum t.o.m. 

Servering ska ske till och avse 
 
 

 

 Allmänheten 

   Slutet sällskap 

 
 Spritdrycker 

   Vin 

   Starköl 

 Andra jästa alkoholdrycker, ex. 

cider 
 
Tänk på att även alkoholfria alternativ 
måste erbjudas. 

 

Serveringstider  

Normal serveringstid enligt alkohollagen är mellan kl. 11.00 och 01.00 men det är kommunen som beslutar under vilka 

tider alkoholdrycker får serveras. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Önskemål om serveringstider: 
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ANSÖKAN OM GEMENSAMT 
SERVERINGSUTRYMME 

Påbörjas tidigast:  Avslutas senast klockan: 

Övriga upplysningar: 
 
 
 

 

Underskrift 

Firmatecknarens underskrift Namnförtydligande Organisationsnr/personnr Ansökningsdatum 

    

    

    

    

    

    

    

 

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: 

Ritning över den gemensamma ytan. 

Verksamhetsbeskrivning, dvs. kort skildring över hur upplägget med ytan är tänkt. Är det i samband 

med ett speciellt arrangemang? Hur kontrolleras ordning och nykterhet på ytan? 

Markupplåtelseavtal och/eller intyg om dispositionsrätt av lokal. 

Meny (tillredd mat måste tillhandahållas under hela serveringstiden från samtliga tillståndshavare) 

Registreringsbevis från Bolagsverket för respektive tillståndshavare. Se följande länk: 

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

Kopia på befintligt tillståndsbevis för respektive tillståndshavare. 

Eventuellt intyg om godkänt samlingstält samt anmälan om samlingstält om detta ska nyttjas på den 

gemensamma serveringsytan. Anmälningsblankett finns på följande länk: 

http://media.raddning.com.loopiadns.com/2012/02/Samlingstält.pdf 

Eventuellt anmälan om gasolhantering om detta ska nyttjas i samband med festival. 

Anmälningsblankett finns på följande länk: http://media.raddning.com.loopiadns.com/2012/02/Gasol-under-festival.pdf 
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