ANSÖKAN/BESLUT OM TILLFÄLLIGT
SERVERINGSTILLSTÅND
SÖKANDE
Namn:

Organisations-/personnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Postnummer:

Postort:

E-post:

Telefon:

Serveringsansvarig:

Personnummer:

SERVERINGSSTÄLLE
Namn:

Telefon:

Adress:

Postnummer:

Postort:

SERVERINGENS OMFATTNNG
Servering ska ske till:

☐ Allmänheten

☐ Slutet sällskap

☐ Uteservering

Typ av evenemang (t.ex. 50-årsfest, bröllop):

Beräknat antal gäster:

Alkoholdrycker som ska serveras

☐ Starköl

☐ Vin ☐ Spritdrycker

Serveringstid inomhus:

☐ Andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider)

Serveringstid utomhus:

Datum för servering:

UNDERSKRIFT AV SÖKANDE
Ort:

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

BESLUT (FYLLS I AV TILLSTÅNDSMYNDIGHETEN)
☐ Tillstånd beviljas enligt ansökan
☐ Tillstånd beviljas ej

☐ Tillstånd beviljas med villkor (se bilaga)
Underskrift:

Beslutsdatum och stämpel:

Reviderad 20160502

Namnförtydligande/befattning:

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kan komma att registreras i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors dataregister, för
att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. Personuppgiftsansvarig är Täby kommun.
Ni har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran gratis få information om personuppgifter som rör Er behandlas eller inte.
Tillsynsmyndigheten är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har
behandlats lag- eller författningsenligt.

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Växel
08-578 663 00

Ett samarbete mellan
Täby · Vaxholm ·Lidingö
Norrtälje · Vallentuna

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

E-post
miljokontoret@srmh.se

Fax
08-758 15 76

Serveringstillstånd

Anvisningar till ansökan
om tillfälligt tillstånd för
servering av
alkoholdrycker till
allmänheten
Den ifyllda anmälningsblanketten ska
undertecknas av behörig person och
skickas in till tillståndsenheten. En avgift
för ansökan tas ut enligt gällande taxa.
Handläggningstiden är beroende av att
sökanden lämnar in begärda handlingar.
Vid en komplett ansökan beräknas
ansökningstiden vara 1 månad. Saknas
uppgifter eller handlingar kan beslut i
ärendet inte fattas alternativt meddelas
avslag på ansökan. Var därför noga med
att bifoga samtliga uppgifter och
handlingar som efterfrågas.
Remissförfarande med andra myndigheter
tillämpas.
Följande handlingar ska bifogas
ansökan
Registreringsbevis. För det fall sökanden
är en förening ska stadgar, styrelseprotokoll (vem som tecknar föreningens
firma ska framgå) samt senaste
årsmötesprotokoll bifogas.
Dispositionsrätt till lokalen Sökanden ska
kunna visa (exempelvis) hyreskontrakt
eller arrendeavtal. Vid arrangemang
utomhus ska handling om markupplåtelse
bifogas.

Ritning i A4-format över lokalen.
Serveringsytan ska vara klart markerad på
ritningen. Avser ansökan uteservering ska
även denna yta vara markerad på
ritningen. Markera med färgpenna så att
det tydligt framgår vad som är
serveringsyta. Olämpliga
serveringsområden som toaletter och kök
ska inte tas med i den inritade
serveringsytan.
Kunskaper i alkohollagstiftningen.
Sökanden ska kunna uppvisa kunskaper i
alkohollagen. Om sökanden har ett
gällande serveringstillstånd i dag ska
tillståndsbevis bifogas. Om
serveringstillstånd saknas måste ett
kunskapsprov i alkohollagen genomföras.
Bokning av provtillfälle sker efter att
ansökan inkommit till tillståndsenheten.
Om Folkhälsomyndighetens kunskapsprov
avlagts med godkänt resultat inom en
treårsperiod ska intyg om detta uppvisas.
Evenemangets art. Närmare beskrivning
över vilken typ av arrangemang som
kommer att anordnas. Ingår serveringen i
ett större evenemang med andra
huvudmän ska ni även lämna en skriftlig
beskrivning över detta evenemang. Ni ska
även bifoga eventuella avtal mellan er och
huvudarrangören.
Vid frågor om ansökan kontakta
Tillståndsenheten på SRMH
08-578 66300 (växel)

Matutbud Beskriv vilken mat som kommer
att serveras. Lagad eller på annat sätt
tillredd mat ska finnas att tillgå under hela
den tid som servering av alkoholdrycker
pågår, likaså ska lättdrycker finnas att
tillgå i tillfredställande urval och
omfattning.

Södra Roslagens miljö- och

Postadress

Hemsida

Växel

hälsoskyddskontor

183 80 Täby

www.srmh.se

08-578 663 00

Ett samarbete mellan
Täby · Vaxholm ·Lidingö
Norrtälje · Vallentuna

Besöksadress

E-post

Fax

Kemistvägen 8, Täby

miljokontoret@srmh.se

08-758 15 76

Serveringstillstånd

Anvisningar till ansökan
om tillfälligt tillstånd för
servering av
alkoholdrycker till slutet
sällskap
Den ifyllda anmälningsblanketten ska
undertecknas av behörig person och
skickas in till tillståndsenheten. En avgift
för ansökan tas ut enligt gällande taxa.
Handläggningstiden är beroende av att
sökanden lämnas in begärda handlingar.
Vid en komplett ansökan beräknas
ansökningstiden vara ca 10 dagar. Saknas
uppgifter eller handlingar kan beslut i
ärendet inte fattas alternativt meddelas
avslag på ansökan. Var därför noga med
att bifoga samtliga uppgifter och
handlingar som efterfrågas.
Remissförfarande med andra myndigheter
tillämpas.
Följande handlingar ska bifogas
ansökan
Registreringsbevis. För det fall sökanden
är en förening ska stadgar,
styrelseprotokoll (vem som tecknar
föreningens firma ska framgå) samt
senaste årsmötesprotokoll bifogas.

Ritning i A4-format över lokalen.
Serveringsytan ska vara klart markerad på
ritningen. Avser ansökan uteservering ska
även denna yta vara markerad på
ritningen. Markera med färgpenna så att
det tydligt framgår vad som är
serveringsyta. Olämpliga
serveringsområden som toaletter och kök
ska inte tas med i den inritade
serveringsytan.
Kunskaper i alkohollagstiftningen.
Sökanden ska kunna uppvisa kunskaper i
alkohollagen. Om sökanden har ett
gällande serveringstillstånd i dag ska
tillståndsbevis bifogas. Om
serveringstillstånd saknas måste ett
kunskapsprov i alkohollagen genomföras.
Bokning av provtillfälle sker efter att
ansökan inkommit till tillståndsenheten.
Om Folkhälsomyndighetens kunskapsprov
avlagts med godkänt resultat inom en
treårsperiod ska intyg om detta uppvisas.
Vid frågor om ansökan kontakta
Tillståndsenheten på SRMH
08-578 66300 (växel)

Dispositionsrätt till lokalen. Sökanden ska
kunna visa (exempelvis) hyreskontrakt
eller arrendeavtal. Vid arrangemang
utomhus ska handling om markupplåtelse
bifogas.
Matutbud. Beskriv vilken mat som kommer
att serveras.

Södra Roslagens miljö- och

Postadress

Hemsida

Växel

hälsoskyddskontor

183 80 Täby

www.srmh.se

08-578 663 00

Ett samarbete mellan
Täby · Vaxholm ·Lidingö
Norrtälje · Vallentuna

Besöksadress

E-post

Fax

Kemistvägen 8, Täby

miljokontoret@srmh.se

08-758 15 76

