Ifylld blankett skickas till
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

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

Ansökan och Beslut om tillfälligt tillstånd
för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
Enligt 8 kap 2 § 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)

Ange till vem skall servering ska ske (ex föreningsmedlemmar, anställda)

Antal medlemmar/anställda som beräknas närvara vid festen

Ange matutbud

Datum för tillställningen

OBS!

Serveringstillstånd medges endast för normaltid (11.00–01.00)
Ange vilken typ av alkoholdrycker som kommer att serverar

Spritdrycker

Vin

Öl

Andra jästa alkoholdrycker
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Övriga upplysningar

Sida 1(2)

Serveringsansvarig
Namn

Personnummer

Datum för godkännande

Kunskaper
Styrelsemedelmmar eller personer med betydande inflytande som klarat kunskapsprovet med resultatet godkänd
Namn

Personnummer

Datum för godkännande

Bilagor till ansökan







Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift
Firmateckning
Kunskapsprov bevis
Föreningsstadgar (endast första gången föreningen söker)
Meny







Registreringsbevis (bolagsverket/skatteverket)
Ritning över serveringslokal
Styrelseprotokoll (inkl personnummer)
Markupplåtelse/hyresavtal/nyttjanderättsavtal
Annat

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

Underskrift
Firmatecknarens underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Uppdrag/Befattning i förening eller företag

Antal deltagande gäster

Tillstånd beviljas enligt ansökan
Kommunens underskrift

Tillstånd beviljas ej enligt ansökan (se bilaga för beslutsunderlag)
Ort och datum

Namnförtydligande

Befattning

Diarienummer
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Beslut (Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning)

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.

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

Inbetalning av ansökningsavgift
Tillståndsbeviset kan inte ges förrän kvitto för betalning av
ansökningsavgiften inkommit. Observera att avgiften inte är
en tillståndsavgift utan en prövningsavgift som skall täcka
kommunens kostnader för prövningen.
För att vi lättare ska kunna se vad inbetalningen avser ber vi er
fylla i korrekta uppgifter (bolagsnamn och organisationsnummer)
och att inbetalningen gäller tillfälligt serveringstillstånd.

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Telefon
0485-880 00

Telefax
0485-129 35

E-post
sbn@borgholm.se

Organisationsnummer
212000-0795

Bankgiro
650-5044

INBETALNING/GIRERING AVI
När du betalar med Bankernas internettjänst ange följande som meddelande:
bolagsnamn, organisationsnummer och ”Tillfälligt serveringstillstånd”

Betalnings avsändare (Bolagsnamn, postadress, texta gärna)

Betalningsmottagare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borgholms kommun
Inbetalningsavgift
(Fylls i av banken)
Från bankgironr (vid girering)

Till Bankgironr

Svenska kronor

650-5044

öre

