Ifylld blankett skickas till
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Tel: 0485 - 880 00
Telefon/ Besökstid vardagar 8.00 – 16.00

Anmälan och beslut om serveringslokal för
cateringtillstånd
Enligt 8 kap 4 och 17§§ alkohollag (2010:1622)
Sökande
Namn/Företag

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer/Postort

Mobiltelefon

E-post

Serveringsställe
Anläggningens fastighetsbeteckning

Anläggningens namn (ex restaurangens namn)

Anläggningens adress

Kontaktperson

Post nr och postort

Telefon till kontaktperson

Serveringens omfattning
Tillställningens art (exempelvis bröllop, födelsedagsfest eller dyl)

Antal deltagande gäster

Datum för tillställning

Servering påbörjas (klockslag)

Servering avslutas (klockslag)

Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt

Ej tidigare anmäld och godkänd lokal (intyg om brandsäkerhet bifogas) Privat lokal
Tidigare anmäld och godkänd lokal. Datum för godkännande av lokalen

Avgift
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige i
Borgholms kommun. Aktuell taxa hittar du på vår hemsida borgholm.se

Underskrift
Sökandes underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Beslut (Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning)
sbn‐alk-serveringslokal cate 2015-09

Antal deltagande gäster

Serveringslokalen godkänns
Kommunens underskrift

Serveringslokalen godkänns ej enligt anmälan (se bilaga för beslutsunderlag)
Ort och datum

Namnförtydligande

Befattning

Diarienummer
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Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms
kommun. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga
uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för samhällsbyggnadsförvaltningen är samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms
kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
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