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Socialförvaltningen

Anvisningar för ansökan om permanent serveringstillstånd
I alkohollagen, som gäller från 1995, finns regler som berör tillstånd att servera alkohol. Det är den
sökandens ansvar/uppgift att ta fram fakta och underlag inför tillsynsmyndighetens prövning. Bifoga
kopia av kvitto på prövningsavgift med ansökan. Om inte prövningsavgift betalas behandlas inte ansökan.



Uppgift om kunskaper/erfarenheter inom alkohollagstiftningens område. Bifoga betyg/intyg
beträffande utbildning/praktisk yrkeserfarenhet på detta område och ev. övrig arbetslivserfarenhet (särskild blankett; Meritförteckning) finns på www.harnosand.se/blanketter eller beställs på tel 0611-348300



Personbevis för sökande i enskild firma eller för samtliga bolagsmän i handelsbolaget/aktiebolag innehållande uppgifter om personnummer, namn, senaste folkbokföring och folkbokföringsadress. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Beställes hos



Intyg fån kronofogdemyndigheten som visar att bolag och bolagsmän/ägare ej är restförda
under de senaste ter åren. Finns registrering skall registerutdrag lämnas. Intyg får inte vara
äldre än tre månader. Beställes hos



Registrerings- eller firmabevis (motsvarande). Beviset får inte vara äldre än tre månader.



Anmälan av serveringsansvariga personer

blankett finns på www.harnosand.se/blanketter eller beställs på

tel 0611-348300



Bevis om att företaget är registrerat i arbetsgivarregistret samt för F-skatt och mervärdesskatt
(eller kopia av anmälan).



Personnummerutdrag från Bolagsverket (f.d. PRV) som visar vilka aktiebolag och handelsbolag
Ni/bolagsmännen är och har varit verksamma i.



Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag.



Planritning i två exemplar över serveringsstället (A4-format).
Antalet sittplatser för gäster markeras på ritningen, likaså placering av kök och ev. drinkbar.



Permanent uppehållstillstånd för utländsk medborgare.



Finansieringsplan (särskild blankett)



Godkännande av hälsoskyddsmyndigheten enligt livsmedelslagen att lokalerna får användas
som livsmedelslokaler.



Intyg av hälsoskyddsmyndigheten att serveringsstället har ett välrustat restaurangkök, godkänt
för allsidig matlagning.
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Godkännande från räddningstjänsten om serveringsstället bedöms lämplig för sitt ändamål ur
brandsäkerhetssynpunkt.



Meny/matsedel



Kopia av hyresavtal



Kopia av undertecknat köpe- eller arrendeavtal på lokal och inredning.



Ekonomiska uppgifter; sammanställning gällande delägare, långivare etc.



Beskrivning av verksamhetens inriktning avseende öppethållande, matutbud, offentliga
danstillställningar, åldersgränser, underhållning och förekomster av spel av olika slag samt hur
dörrvaktsfrågan avses lösas etc.



Utdrag ur polisregister; beställes hos Rikspolisstyrelsen.



Uppdrag som funktionär med historik (beställs hos bolagsverket)

(särskild blankett)

Ansökningsblanketten skall vara undertecknad av behörig person och sändas till:
Härnösands kommun
Socialförvaltningen
871 80 Härnösand
Avgiften för prövning skall inbetalas innan ansökan kan behandlas. Aktuellt belopp skall således vara
insatt på Härnösands kommuns bankgirokonto 5576-5218.

Ansökningsavgifter fr.o.m. 2011-01-01
Nyansökan (20 % av prisbasbeloppet)

−
−
−
−

Nyetablering
Ägarskifte
Arrenden
Betydande förändrade ägarförhållanden

Utvidgade tillstånd (13 % av prisbasbeloppet)

−
−
−
−

8.900 kr

5.785 kr

Slag av dryck
Ombyggnad
Utökade serveringslokaler
Uteserveringar

Utökade serveringstider (7 % av prisbasbeloppet)

3.115 kr

Tillfälliga tillstånd servering till allmänheten (14 % av prisbasbeloppet)
Tillfälliga tillstånd mer än en dag, från och med dag 2 och
därpå följande
Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten som inkommer senare
än 1 månad innan planerat evenemang sker:

6.230 kr

Tillfälliga tillstånd servering till slutna sällskap �

1.000 kr/dag
10.000 kr
600 kr
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Ansökningsavgifter antagna av Kommunfullmäktige enligt protokoll 2010-06-14, § 76 (KS 09/151.206)
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