
KALLELSE 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Plats och tid för 
sammanträdet KS-rummet, Stadshuset plan 3, Borgholm, 2023-01-25, klockan 09:00. 

Lars Ljung /  Elin Nilsson Walldén 
Ordförande  Sekreterare 

 0485-88 142 

Förslag på justerare: Marcel van Luijn med Börje Ekstam som ersättare. 

Förslag på plats och tid för  
justeringen: Stadshuset plan 2, Borgholm 2023-01-31 klockan 13:00. 
___________________________________________________________________________ 

ÄRENDEN Sid 

1 Godkännande av kallelse och dagordning 

2 Anmälan av jäv 

3 Val av justeringsdatum och justeringsperson 

4 Redovisning av delegationsbeslut, miljö- och byggnadsnämnden, 
information 

5 Handlingar för kännedom till miljö- och byggnadsnämnden. 
information 

6 Statistik byggenheten december 2021/2022 2023/1 

7 Planprioriteringar, information 2023/4 

8 Attestlista miljö- och byggnadsnämnden 2023 2023/3 

9 Länsstyrelsens revision på alkohol, tobak, folköl och rökfria miljöer 10-2022-00189

10 Anh Hung Chinarestaurang AB, meddelande om erinran enligt 
alkohollagen (2010:1622) 

77-2022-00172

11 BÖDA KRONOPARK 2:114 Bygglov för nybyggnad av hotell 2022/1243 

12 Övriga frågor och information 

Kallelsen är maskad enligt 21 kap
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).



Tjänsteskrivelse  2023-01-16 
 
 

 
Elin Nilsson Walldén 
Nämndsekreterare 

Till miljö- och byggnadsnämnden  

  
Telefon: 0485-880 00 | kommun@borgholm.se | www.borgholm.se 

            Borgholms kommun, Box 52 387 21 Borgholm | Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10  | Sida 1 (1) 

 Tjänsteskrivelse, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att godkänna kallelsen med tillhörande dagordning då den har tillställts ledamöterna sju 

veckodagar före sammanträdesdagen.  

Ärendebeskrivning 
Enligt § 12 i Reglemente med allmänna bestämmelser för nämnder KF 2022-12-12 § 200 

ska kallelsen vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 

ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 

sammanträdet senast fem (5) veckodagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller 

på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. 



Tjänsteskrivelse  2023-01-16 
 

 
 
Elin Nilsson Walldén 
Nämndsekreterare 

Till miljö- och byggnadsnämnden  

  
Telefon: 0485-880 00 | kommun@borgholm.se | www.borgholm.se 

            Borgholms kommun, Box 52 387 21 Borgholm | Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10  | Sida 1 (1) 

Tjänsteskrivelse, anmälan av jäv 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att konstatera att XX/ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Jäv är enligt 6 kap 28 § kommunallagen när en person är partisk i ett ärende eller när det 

finns någon annan särskild omständighet som gör att personens opartiskhet kan ifrågasättas.  

Det finns enligt 6 kap 30 § kommunallagen en skyldighet att självmant anmäla jäv och det 

kan ske till ordföranden före eller på sammanträdet. 

 



Tjänsteskrivelse  2023-01-16 
 

 
 
Elin Nilsson Walldén 
Nämndsekreterare 

Till miljö- och byggnadsnämnden  

  
Telefon: 0485-880 00 | kommun@borgholm.se | www.borgholm.se 

            Borgholms kommun, Box 52 387 21 Borgholm | Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10  | Sida 1 (1) 

Tjänsteskrivelse, val av justeringsdatum och 
justeringsperson 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Marcel van Luijn (M) och som 

ersättare Börje Ekstam (V). 

att protokollet justeras tisdag 2023-01-31 kl 13:00 i Stadshuset, Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Justering av protokollet ska enligt 5 kap 69 § kommunallagen ske senast fjorton dagar efter 

sammanträdet. 



Tjänsteskrivelse  2023-01-16 
 

 
 
Elin Nilsson Walldén 
Nämndsekreterare 

Till miljö- och byggnadsnämnden  

  
Telefon: 0485-880 00 | kommun@borgholm.se | www.borgholm.se 

            Borgholms kommun, Box 52 387 21 Borgholm | Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10  | Sida 1 (1) 

Tjänsteskrivelse, redovisning av delegationsbeslut miljö- 
och byggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga den till handlingarna (se 

bilagor). 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har det yttersta ansvaret för sin verksamhet. Enligt 6 kapitlet 

37 § och 7 kapitlet 5-8 §§ i kommunallagen (SFS 2017:725) får en nämnd, med vissa 

undantag, delegera till ett utskott, en förtroendevald i nämnden eller en anställd i kommunen 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Beslut som är fattade med stöd av delegation skall redovisas till miljö- och 

byggnadsnämnden. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista byggenheten 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

LOV-Lovärende 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-08 

KÖPINGS TALL 4:4 Förhandsbesked för 
nybyggnad av bostadshus 
permanentboende 

B 2022-001316 Utan vidare handläggning 2022-001749 
2022-12-28 

2022-12-28 Sökande 

Johan Per Anders Hagsgård 

Körsbärsgatan 10 

417 28 Göteborg 

Emma Rosblad 

KÖPINGS TALL 4:4 

Avsluta 

Beslut 
 

Delegat 

2023-01-09 

ÅSTAD 2:12 Bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus 

B 2023-000038 Utan vidare handläggning 2023-000036 
2023-01-12 

2023-01-12 Sökande 

Emma Bergström 

ASTRI TAUBES TORG 4 LGH 1204 

121 34 ENSKEDEDALEN 

Lovis Moreau 

ÅSTAD 2:12 

Avsluta 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-20 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende och flytt av byggnad samt 
rivning av befintligt bostadshus 

B 2022-001347 Bygglov beviljas 2022-001712 
2022-12-19 

2022-12-19 Sökande 

Niki Anna Märta Nicola Valinger 

Karlbergsvägen 43 B Lgh 1102 

113 37 Stockholm 

Emma Rosblad 

KOLSTAD 8:7  

SKINNHORVAGATAN 5 Bygglov 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-03 

DJUPVIK 1:161 Bygglov för tillbyggnad 
av fritidshus 

B 2022-001299 Bygglov beviljas 2022-001722 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Lars-Göran Argus 

RÖHÄLLAVÄGEN 61 

386 95 FÄRJESTADEN 

Lovis Moreau 

DJUPVIK 1:161 

Bygglov 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-16 

BINNERBÄCK 2:61 Bygglov för 
nybyggnad av fritidshus 

B 2022-001343 Bygglov beviljas 2022-001742 
2022-12-27 

2022-12-27 Sökande 

Anders  Mårtensson 

Bruksvägen 10 

39351 Kalmar 

Emma Rosblad 

BINNERBÄCK 2:12 

Bygglov 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-21 

ALVEDSJÖ 7:45 Bygglov för nybyggnad 
av fritidshus 

B 2022-001629 Bygglov beviljas 2022-001747 
2022-12-28 

2022-12-28 Sökande 

Andreas Midestad 

Klarinettgatan 12 

58950 Linköping 

Lovis Moreau 

ALVEDSJÖ 7:45 

Bygglov 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista  

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-08-17 

Bygglov för nybyggnad av 
industribyggnad 

B 2022-000974 Bygglov beviljas 2023-000019 
2023-01-09 

2023-01-09 Sökande 

Västra Sörby Kultursnickeri AB 

Västra Sörbys bygata 6 

387 92 Borgholm 

Emma Rosblad 

VÄSTRA SÖRBY 7:26  

VÄSTRA SÖRBYS BYGATA 6 Bygglov 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-11 

RÄLLA TALL 6:11 Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

B 2022-001200 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2022-001724 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Roger Johansson 

STORA RÖRSVÄGEN 18 

386 95 FÄRJESTADEN 

David Nyberg 

RÄLLA TALL 6:11 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-14 

RENGEKULLA 1:3 Bygglov för 
tillbyggnad av bostadshus fritidsboende 

B 2022-001217 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2022-001752 
2022-12-29 

2022-12-29 Sökande 

Patrick Wiberg 

Unionsgatan 1 

392 53 Kalmar 

Emma Rosblad 

RENGEKULLA 1:3 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-21 

KNÄPPINGE 10:2 Bygglov för 
nybyggnad av nätstation 

B 2022-001349 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000017 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

E.on Energidistribution AB 

Box 735 

291 27 Kalmar 

Kent Svensson 

KNÄPPINGE 10:2  

STACKETORPSVÄGEN 20 Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-02 

SAMMELSTORP 1:24 Bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus 

B 2022-001592 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000025 
2023-01-10 

2023-01-10 Sökande 

Ingvar Alm 

LGH 1302 THORE 

CHRISTOFFERSGATAN 2 B 
371 33 KARLSKRONA 

David Nyberg 

SAMMELSTORP 1:24 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-09 

KÄLLA 1:1 Bygglov för nybyggnad av 
nätstation N157453 

B 2022-001595 Bygglov med startbesked 
beviljas 

2023-000027 
2023-01-10 

2023-01-10 Sökande 

Eon Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

David Nyberg 

KÄLLA 1:1 

Bygglov / Startbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-09 

VÄSTRA HONUNGSTORP 1:2 Bygglov 
för nybyggnad av nätstation N157456 

B 2022-001599 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000028 
2023-01-10 

2023-01-10 Sökande 

Eon Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

David Nyberg 

VÄSTRA HONUNGSTORP 1:2 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-24 

Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad och garage 

B 2022-001375 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000029 
2023-01-10 

2023-01-10 Sökande 

Per Magnus Birger Ekholm 

NORRBÖDAGATAN 109 

387 73 LÖTTORP 

David Nyberg 

NORRBÖDA 1:33  

NORRBÖDAGATAN 114 Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-09 

VI 2:2 Bygglov för nybyggnad av 
nätstation N157452 

B 2022-001598 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000039 
2023-01-13 

2023-01-13 Sökande 

Eon Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

David Nyberg 

VI 2:2 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-20 

LERKAKA 5:3 Bygglov för nybyggnad av 
nätstation N157493 

B 2022-001626 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000041 
2023-01-13 

2023-01-13 

Emma Rosblad 

LERKAKA 5:3 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-09 

NYBY 7:4 Bygglov för nybyggnad av 
nätstation N157454 

B 2022-001597 Bygglov med startbesked 
beviljas 

2023-000042 
2023-01-13 

2023-01-13 Sökande 

Eon Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Emma Rosblad 

NYBY 7:4 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-09 

KVARNSTAD S:1 Bygglov för 
nybyggnad av nätstation N157451 

B 2022-001594 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000043 
2023-01-13 

2023-01-13 Sökande 

Eon Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Emma Rosblad 

KVARNSTAD S:1 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-09 

NYBY 3:10 Bygglov för nybyggnad av 
nätstation N157455 

B 2022-001596 Bygglov med startbesked 

beviljas 

2023-000044 
2023-01-13 

2023-01-13 Sökande 

Eon Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Emma Rosblad 

NYBY 3:10 

Bygglov / Startbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2023-01-03 

ÖSTRA GREDA 3:8 Bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad 
samt installation av eldstad 

B 2023-000016 Bygglov med startbesked 
beviljas 

2023-000045 
2023-01-13 

2023-01-13 Sökande 

Staffan Bogg 

SPÄRRINGEVÄGEN 9 

583 91 VIKINGSTAD 

Lovis Moreau 

ÖSTRA GREDA 3:8 

Bygglov / Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-01-27 

TOR 7  Bygglov för tillbyggnad av 
bostadshus permanentboende 

B 2022-000117 20% reducering 2022-001701 
2022-12-14 

2022-12-14 Sökande 

Eva Maria Kristina P Cellton 

Villavägen 234 

137 38 Västerhaninge 

Lovis Moreau 

TOR 7  

SÖDRA ESPLANADEN 1 Debitering 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-01 

HORN 1:150 Anmälan om nybyggnad 
av komplementbyggnad samt 
installation av eldstad 

B 2022-001031 100% reducering 2022-001706 
2022-12-15 

2022-12-15 Sökande 

Niklas Gunhamn 

Fulltofta 4138 

242 94 Hörby 

Lovis Moreau 

HORN 1:150  

HORNS KUSTVÄG 16 Debitering 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-06 

DJUPVIK 1:67 Bygglov för nybyggnad 
av mast 

B 2022-001051 20% reducering 2022-001738 
2022-12-23 

2022-12-23 Sökande 

On Tower Sweden AB c/o Tammp AB 

Löparevägen 1 

294 39 Sölvesborg 

Andreas Törnblom 

DJUPVIK 1:67  

DJUPVIKSGATAN 49 Debitering 

Beslut 
 

Delegat 

2022-05-24 

SÖDRA BÄCK 4:1 Förhandsbesked för 
nybyggnad av bostadshus 
permanentboende 

B 2022-000701 80% reducering 2023-000011 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Joakim Johansson 

Sjöbergs Gata 10D 

386 30 Färjestaden 

David Nyberg 

SÖDRA BÄCK 4:1  

BÄCKVÄGEN 18 Debitering 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-08 

DALBY 1:16 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i uterum 

B 2022-001582 2022-001709 
2022-12-16 

2022-12-16 Sökande 

Anders Hansson 

Pulpetgränd 5 

611 36 Nyköping 

Andreas Törnblom 

DALBY 1:16  

TALLSKOGSVÄGEN 4 Föreläggande 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-01-27 

NORRA GÄRDSLÖSA S:4 Bygglov för 
nybyggnad av transformatorstation 

B 2022-000142 Slutbesked utfärdas 2022-001693 
2022-12-13 

2022-12-13 Sökande 

E.on Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Sökande 

E.on Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

David Nyberg 

NORRA GÄRDSLÖSA S:4 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2021-12-01 

NORRA GÄRDSLÖSA 22:1 Bygglov för 
nybyggnad av nätstation 

B 2021-001602 Slutbesked utfärdas 2022-001696 
2022-12-14 

2022-12-14 Sökande 

E.on Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Sökande 

E.on Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Kent Svensson 

NORRA GÄRDSLÖSA 22:1 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2021-12-01 

NORRA GÄRDSLÖSA 1:4 Bygglov för 
nybyggnad av nätstation 

B 2021-001599 Slutbesked utfärdas 2022-001698 
2022-12-14 

2022-12-14 Sökande 

E.on Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Sökande 

E.on Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Kent Svensson 

NORRA GÄRDSLÖSA 1:4 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-11 

GÄSTGIVAREN 16 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i bostadshus permanentboende 

B 2022-001075 Slutbesked utfärdas 2022-001708 
2022-12-15 

2022-12-15 Sökande 

Tobias Gustav Ahlgren 

Markgatan 3 A 

387 34 Borgholm 

Kent Svensson 

GÄSTGIVAREN 16 

Slutbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 



 

 

Sidan 6 av 17 

Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-20 

TALGOXEN 2 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i bostadshus permanentboende 

B 2022-001235 Slutbesked utfärdas 2022-001713 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Albin Robert Erner Johansson 

Tessins Väg 3 

387 33 Borgholm 

Andreas Törnblom 

TALGOXEN 2  

TESSINS VÄG 3 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-08-09 

KÖPINGS TALL 8:9 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 

B 2022-000933 Slutbesked utfärdas 2022-001716 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Lise-Lotte Svedberg 

HALLANDSGATAN 36 

382 31 NYBRO 

David Nyberg 

KÖPINGS TALL 8:9 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2020-11-18 

Bygglov för ändrad användning av lada 
till fritidshus 

B 2020-001290 Slutbesked utfärdas 2022-001717 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Ida Westerlund 

BRYGGVÄGEN 17 LGH 1504 

117 71 STOCKHOLM 

Emma Rosblad 

KNISA 2:26 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-29 

RÖRSBERG 1:18 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i bostadshus fritidsboende 

B 2022-001152 Slutbesked utfärdas 2022-001718 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Peter Schlyter 

Karsholmsgatan 4 

216 19 Malmö 

David Nyberg 

RÖRSBERG 1:18  

ISGÄRDEVÄGEN 12 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2021-02-28 

Bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus 

B 2021-000271 Slutbesked utfärdas 2022-001727 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

SUSANNE AGNETA NORGREN 

Kalkugnsvägen 6b 

38775 Byxelkrok 

Eva Nahlman 

BÖDA-TORP 4:31 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-28 

BÖDA-TORP 1:18 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 
bostadshus fritidsboende 

B 2022-001286 Slutbesked utfärdas 2022-001729 
2022-12-21 

2022-12-21 

David Nyberg 

BÖDA-TORP 1:18 

Slutbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2019-06-24 

SAMMELSTORP 1:36 Anmälan av 
bygglovsbefriade åtgärder för 
nybyggnad av förråd 

B 2019-000476 Slutbesked utfärdas 2022-001730 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Tage Grönholm 

STRANDVÄGEN 14 

365 33 LESSEBO 

Eva Nahlman 

SAMMELSTORP 1:36 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-09 

LERKAKA 16:3 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i bostadshus permanentboende 

B 2022-001073 Slutbesked utfärdas 2022-001732 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Oscar Karl-Johan Savehed 

Lerkaka 41 

386 94 Färjestaden 

Lovis Moreau 

LERKAKA 16:3  

LERKAKA 41 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-12 

ENERUM 2:65 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i bostadshus permanentboende 

B 2022-001082 Slutbesked utfärdas 2022-001733 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Lennart Bohlin 

Hagskogsvägen, 280, 280 

387 75 Byxelkrok 

Lovis Moreau 

ENERUM 2:65  

HAGSKOGSVÄGEN 280 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-28 

HAVREN 3 Anmälan installation/ändring 
av eldstad 

B 2022-001285 Slutbesked utfärdas 2022-001734 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Anna-Carin Andersson 

HAVREVÄGEN 6 

387 36 BORGHOLM 

Lovis Moreau 

HAVREN 3 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-12 

HIMMELSBERGA 3:5 Anmälan 
installation av eldstad 

B 2022-001615 Slutbesked utfärdas 2022-001735 
2022-12-22 

2022-12-22 Sökande 

Jacob Ihre 

HIMMELSBERGA BYGATA 15 

387 93 BORGHOLM 

David Nyberg 

HIMMELSBERGA 3:5 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-05-16 

Grankulla 4:8 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 

B 2022-000655 Slutbesked utfärdas 2022-001736 
2022-12-22 

2022-12-22 Sökande 

Kerstin Stenberg 

FOLKUNGAVÄGEN 3 C LGH 1003 

611 34 NYKÖPING 

David Nyberg 

GRANKULLA 4:8 

Slutbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2021-06-18 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
permanentboende 

B 2021-000885 Slutbesked utfärdas 2022-001740 
2022-12-23 

2022-12-23 Sökande 

Jonas Åman 

TALLKOTTSVÄGEN 10 

138 36 ÄLTA 

Eva Nahlman 

NORRBÖDA 2:36 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-13 

JÄMJÖ 11:1 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i bostadshus fritidsboende 

B 2022-001326 Slutbesked utfärdas 2022-001741 
2022-12-23 

2022-12-23 Sökande 

Lotta Natalie Catarina Fredriksson 

Telefonvägen 18 Lgh 1201 

126 37 Hägersten 

David Nyberg 

JÄMJÖ 11:1  

JÄMJÖ BYGATA 2 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-06-28 

TORPET 2  Bygglov för tillbyggnad av 
garage samt fasadändring av tak 

B 2022-000808 Slutbesked utfärdas 2022-001744 
2022-12-28 

2022-12-28 Sökande 

Kurt Åke Valentin Nilsson 

Rågvägen 18 

387 36 Borgholm 

Emma Rosblad 

TORPET 2  

RÅGVÄGEN 18 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-25 

HALLNÄS 3:2 Anmälan om installation 
av eldstad i bostadshus 
permanentboende 

B 2022-001131 Slutbesked utfärdas 2022-001745 
2022-12-28 

2022-12-28 Sökande 

Gunnar Erik Norberg 

Hallnäsgatan 100 

387 70 Löttorp 

Emma Rosblad 

HALLNÄS 3:2  

HALLNÄSGATAN 100 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-19 

Anmälan installation/ändring av eldstad 
bostadshus fritidsboende 

B 2022-001345 Slutbesked utfärdas 2022-001756 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

Thomas Sandgren 

Varvsgatan 4 Lgh 1101 

392 51 Kalmar 

Lovis Moreau 

VANSERUM 6:11  

ÖLANDS BÄCKVÄGEN 12 Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-21 

STÖRLINGE 34:3 Anmälan installation 
av eldstad 

B 2022-001627 Slutbesked utfärdas 2022-001757 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

Jan Kjellberg 

STÖRLINGE 37 

387 93 BORGHOLM 

Lovis Moreau 

STÖRLINGE 34:3 

Slutbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-14 

HÖGSRUM 20:4 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad 

B 2022-001222 Slutbesked utfärdas 2022-001758 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

Dag Hultqvist 

HÖGSRUMSVÄGEN 48 

387 92 BORGHOLM 

Lovis Moreau 

HÖGSRUM 20:4 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-13 

ÅKETORP 5:10 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 

B 2022-001086 2022-001759 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

Fredrik Wennberg 

ÅKETORPSVÄGEN 7 

387 94 BORGHOLM 

Emma Rosblad 

ÅKETORP 5:10 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-16 

FÖRA 3:28 Anmälan installation/ändring 
av eldstad 

B 2022-001099 Slutbesked utfärdas 2022-001760 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

Kenny Hultholm 

SPINDELPLAN 2 LGH 1001 

611 57 NYKÖPING 

Emma Rosblad 

FÖRA 3:28 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-21 

HALLNÄS 13:3 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 

B 2022-001120 Slutbesked utfärdas 2022-001761 
2022-12-30 

2022-12-30 

Emma Rosblad 

HALLNÄS 13:3 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-15 

ÄRTAN 2 Anmälan installation/ändring 
av eldstad 

B 2022-001096 Slutbesked utfärdas 2023-000001 
2023-01-03 

2023-01-03 Sökande 

Claes Lundhquist 

KORNVÄGEN 3 

387 36 BORGHOLM 

David Nyberg 

ÄRTAN 2 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-18 

FOLKESLUNDA 1:8 Anmälan om 
installation/ändring av eldstad/rökkanal 
i bostadshus permanentboende 

B 2022-001228 Slutbesked utfärdas 2023-000002 
2023-01-03 

2023-01-03 Sökande 

Eva Möller 

Folkeslunda Bygata 22 

386 94 Färjestaden 

David Nyberg 

FOLKESLUNDA 1:8  

FOLKESLUNDA BYGATA 22 Slutbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2021-08-06 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende 

B 2021-001048 Slutbesked utfärdas 2023-000005 
2023-01-03 

2023-01-03 Sökande 

Kim Fast 

DALSTIGEN 10 

555 94 JÖNKÖPING 

Kent Svensson 

HÖGSRUM 5:77 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-13 

PERSNÄS-SANDVIK 1:51 Anmälan 
installation eldstad 

B 2022-001605 Slutbesked utfärdas 2023-000008 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Nils Gunnar Nicklasson 

SÖDRA LÅNGGATAN 10 

387 70 LÖTTORP 

Emma Rosblad 

PERSNÄS-SANDVIK 1:51 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-06 

ÄPPLERUM 5:37 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 
bostadshus permanentboende 

B 2022-001054 Slutbesked utfärdas 2023-000009 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Linnéa Folkerheim 

CIKORIAVÄGEN 11 

387 94 BORGHOLM 

David Nyberg 

ÄPPLERUM 5:37 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2021-02-23 

Anmälan installation/ändring av eldstad 
bostadshus fritidsboende 

B 2021-000255 Slutbesked utfärdas 2023-000010 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Pär Ohlsén 

RÖNNERUMSVÄGEN 72 

387 92 BORGHOLM 

Eva Nahlman 

HÖGSRUM 4:19 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-06-16 

SOLBERGA 1:13 Bygglov för nybyggnad 
av mur 

B 2022-000773 Slutbesked utfärdas 2023-000012 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Steinar Syversen 

VINKELGATAN 29 

575 37 EKSJÖ 

Kent Svensson 

SOLBERGA 1:13 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2019-01-31 

Bygglov för nybyggnad av garage 

B 2019-000082 Slutbesked utfärdas 2023-000016 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Anders Olsén 

RODDAREVÄGEN 11 A 

393 59 KALMAR 

Emma Rosblad 

ENERUM 1:53 

Slutbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-21 

SAMMELSTORP 1:24 Anmälan attefall 
nybyggnad 

B 2022-001255 Slutbesked utfärdas 2023-000031 
2023-01-11 

2023-01-11 Sökande 

Ingvar Alm 

LGH 1302 THORE 

CHRISTOFFERSGATAN 2 B 
371 33 KARLSKRONA 

David Nyberg 

SAMMELSTORP 1:24 

Slutbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2021-08-06 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende 

B 2021-001048 Interimistiskt slutbesked 
utfärdas 

2022-001707 
2022-12-15 

2022-12-15 Sökande 

Kim Fast 

DALSTIGEN 10 

555 94 JÖNKÖPING 

Kent Svensson 

HÖGSRUM 5:77 

Slutbesked 
Interimistiskt 

Beslut 
 

Delegat 

2021-12-27 

 Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende samt installation av 
eldstad 

B 2021-001697 Interimistiskt slutbesked 

utfärdas 

2022-001746 
2022-12-28 

2022-12-28 Sökande 

Per Svante Hellstadius 

Krakel Spektakels Gata 1 Lgh 1301 

168 70 Bromma 

Emma Rosblad 

HÖGBY-SANDBY 4:17  

AXEL DANIELS GATA 6 Slutbesked 
Interimistiskt 

Beslut 
 

Delegat 

2020-12-18 

LÖTTORP 3:33 Bygglov för ny- till- och 
ombyggnad av skola samt rivningslov 
för tre byggnader 

B 2020-001427 Interimistiskt slutbesked 

utfärdas 

2022-001748 
2022-12-28 

2022-12-28 Sökande 

BORGHOLMS KOMMUN 

BOX 52 

387 21 BORGHOLM 

Emma Rosblad 

LÖTTORP 3:33 

Slutbesked 
Interimistiskt 

Beslut 
 

Delegat 

2021-04-14 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende samt installation av 
eldstad 

B 2021-000506 Interimistiskt slutbesked 
utfärdas 

2022-001751 
2022-12-29 

2022-12-29 Sökande 

Lena Malin Linnéa Bard 

KRINGELVÄGEN 2 B LGH 1203 

151 33 SÖDERTÄLJE 

Emma Rosblad 

LOFTA 1:40  

SIGNES VÄG 4 Slutbesked 
Interimistiskt 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-22 

RÄLLA TALL 6:56 Anmälan om 
nybyggnad av komplementbyggnad 

B 2022-001362 Startbesked beviljas 2022-001700 
2022-12-14 

2022-12-14 Sökande 

Gunnar Fors 

Skördevägen 90 

121 33 Enskededalen 

David Nyberg 

RÄLLA TALL 6:56  

SOLHÄLLSVÄGEN 3A Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-05-26 

BÖDA-TORP 12:7 Bygglov för 
nybyggnad av bostadshus 
permanentboende samt installation av 
eldstad 

B 2022-000711 Startbesked beviljas 2022-001703 
2022-12-14 

2022-12-14 Sökande 

Björn Nils Gustavsson 

Broby 4 

736 92 Kungsör 

Emma Rosblad 

BÖDA-TORP 12:7  

GRÄSHOPPSVÄGEN 7 Startbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-24 

Anmälan attefall nybyggnad gäststuga 
samt attefallstillbyggnad 

B 2022-001373 Startbesked beviljas 2022-001705 
2022-12-15 

2022-12-15 Sökande 

Per Möller 

LAGNÖVÄGEN 42 

134 32 GUSTAVSBERG 

David Nyberg 

BORGHOLM 11:52 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-01 

TINGS ENE 1:31 Bygglov för rökkanal 
med ändring av fasad i bostadshus 
permanentboende 

B 2022-001563 Startbesked beviljas 2022-001711 
2022-12-16 

2022-12-16 Sökande 

Helen Märta Carlesjö 

Furuhällsvägen 1 

387 36 Borgholm 

Andreas Törnblom 

TINGS ENE 1:31  

FURUHÄLLSVÄGEN 1 Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-21 

SAMMELSTORP 1:24 Anmälan attefall 
nybyggnad 

B 2022-001255 Startbesked beviljas 2022-001714 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Ingvar Alm 

LGH 1302 THORE 

CHRISTOFFERSGATAN 2 B 
371 33 KARLSKRONA 

David Nyberg 

SAMMELSTORP 1:24 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-02 

HÖGSRUMS-VEDBY 2:6 Bygglov för 
ändrad användning av bostadshus 
permanentboende samt installation av 
eldstad 

B 2022-001566 Startbesked beviljas 2022-001715 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Greger Evald Johansson 

VEDBYGATAN 23 

387 92 BORGHOLM 

Andreas Törnblom 

HÖGSRUMS-VEDBY 2:6 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-12 

HIMMELSBERGA 3:5 Anmälan 
installation av eldstad 

B 2022-001615 Startbesked beviljas 2022-001719 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Jacob Ihre 

HIMMELSBERGA BYGATA 15 

387 93 BORGHOLM 

David Nyberg 

HIMMELSBERGA 3:5 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-22 

DJUPVIK 1:161 Anmälan attefall 
tillbyggnad bostadshus fritidsboende 

B 2022-001366 Startbesked beviljas 2022-001721 
2022-12-20 

2022-12-20 Sökande 

Lars-Göran Argus 

RÖHÄLLAVÄGEN 61 

386 95 FÄRJESTADEN 

Lovis Moreau 

DJUPVIK 1:161 

Startbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-28 

BÖDA-TORP 1:18 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 
bostadshus fritidsboende 

B 2022-001286 Startbesked beviljas 2022-001728 
2022-12-21 

2022-12-21 

David Nyberg 

BÖDA-TORP 1:18 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-12 

GRUSTAGET 3:3 Anmälan installation 
av eldstad 

B 2022-001614 Startbesked beviljas 2022-001731 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Daniel Hägglund 

GULLVIVEGATAN 4 D 

386 32 FÄRJESTADEN 

Lovis Moreau 

GRUSTAGET 3:3 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2021-08-05 

SOLBERGA 4:11 Bygglov för ändrad 
användning av restaurang till 
sommarlägenheter 

B 2021-001043 Startbesked beviljas 2022-001739 
2022-12-23 

2022-12-23 Sökande 

Bostadsrättsföreningen SOLHYDDAN 

c/o EKONOMIHUSET PÅ ÖLAND AB 

TULLGATAN 23 
387 34 BORGHOLM 

Ulf Grandin 

SOLBERGA 4:11 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-21 

STÖRLINGE 34:3 Anmälan installation 
av eldstad 

B 2022-001627 Startbesked beviljas 2022-001743 
2022-12-27 

2022-12-27 Sökande 

Jan Kjellberg 

STÖRLINGE 37 

387 93 BORGHOLM 

Lovis Moreau 

STÖRLINGE 34:3 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-12 

TORPAREGÄRDE 1:3 Anmälan 
installation eldstad 

B 2022-001611 Startbesked beviljas 2022-001750 
2022-12-28 

2022-12-28 Sökande 

Marcus Forssén 

SJÖÅKRAVÄGEN 36 B LGH 1201 

564 31 BANKERYD 

Lovis Moreau 

TORPAREGÄRDE 1:3 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-13 

PERSNÄS-SANDVIK 1:51 Anmälan 
installation eldstad 

B 2022-001605 Startbesked beviljas 2022-001753 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

Nils Gunnar Nicklasson 

SÖDRA LÅNGGATAN 10 

387 70 LÖTTORP 

Emma Rosblad 

PERSNÄS-SANDVIK 1:51 

Startbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-20 

KYRKETORP 6:3 Anmälan installation av 
eldstad 

B 2022-001621 Startbesked beviljas 2022-001754 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

Eva Jonasson 

TUNNBINDAREVÄGEN 50 

388 30 LJUNGBYHOLM 

Lovis Moreau 

KYRKETORP 6:3 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-22 

STORA RÖR 1:2 Anmälan 
installation/ändring av eldstad förråd 

B 2022-001636 Startbesked beviljas 2022-001755 
2022-12-30 

2022-12-30 Sökande 

MARKUS PERSSON 

STORA RÖRSVÄGEN 23 

386 95 FÄRJESTADEN 

Lovis Moreau 

STORA RÖR 1:2  

STORA RÖRSVÄGEN 23 Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-29 

PERSNÄS-SANDVIK 1:13 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 

B 2022-001651 Startbesked beviljas 2023-000007 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Mikael Marklund 

IGELKOTTSVÄGEN 68 

167 57 BROMMA 

Emma Rosblad 

PERSNÄS-SANDVIK 1:13 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-13 

KNÄPPINGE 7:7 Anmälan ändring av 
eldstad 

B 2022-001606 Startbesked beviljas 2023-000013 
2023-01-04 

2023-01-04 Sökande 

Nils Gösta Egon Pettersson 

KLOCKARE GRÄND 7 

387 96 KÖPINGSVIK 

Kent Svensson 

KNÄPPINGE 7:7 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-15 

DJUPVIK 1:71 Anmälan attefall 
nybyggnad gäststuga 

B 2022-001608 Startbesked beviljas 2023-000018 
2023-01-05 

2023-01-05 Sökande 

Christer Öberg 

STOHAGSGATAN 21 

641 34 KATRINEHOLM 

David Nyberg 

DJUPVIK 1:71 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-28 

VEDBORM 3:94 Anmälan 
installation/ändring av eldstad 
bostadshus permanentboende 

B 2022-001645 Startbesked beviljas 2023-000021 
2023-01-09 

2023-01-09 Sökande 

Linus Hedberg 

Vedbormsvägen 146 

38773 Löttorp 

David Nyberg 

VEDBORM 3:94 

Startbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2023-01-02 

FÖRA 6:32 Anmälan attefall nybyggnad 
gäststuga 

B 2023-000011 Startbesked beviljas 2023-000032 
2023-01-11 

2023-01-11 Sökande 

Ann Melander 

Åkarvägen 

13834 Älta 

David Nyberg 

FÖRA 6:32 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2021-05-03 

Anmälan om nybyggnad av 
komplementbyggnad 

B 2021-000632 Startbesked beviljas 2023-000033 
2023-01-11 

2023-01-11 Sökande 

Helena Margareta Ottevi 

Neptunusvägen 10 

393 51 Kalmar 

Eva Nahlman 

RÄLLA TALL 6:29  

STORA RÖRSVÄGEN 12 Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2020-05-26 

SVEA 2 Bygglov för nybyggnad av 
garage/förråd 

B 2020-000505 Startbesked beviljas 2023-000035 
2023-01-12 

2023-01-12 Sökande 

Jerker Silverstrand 

KUNGSGATAN 10 

387 32 BORGHOLM 

Kent Svensson 

SVEA 2 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-20 

Anmälan ändring som påverkar 
brandskyddet flerbostadshus 

B 2022-001622 Startbesked beviljas 2023-000037 
2023-01-12 

2023-01-12 Sökande 

BORGHOLMS KOMMUN 

c/o BORGHOLMS KOMMUN BOX 52 

387 21 BORGHOLM 

Lovis Moreau 

STENHUGGAREN 9  

SKEPPAREGATAN 12 Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-11-22 

SÖDRA GÄRDSLÖSA 18:2 Anmälan 
attefall tillbyggnad bostadshus 
permanentboende 

B 2022-001368 Startbesked beviljas 2023-000038 
2023-01-12 

2023-01-12 Sökande 

Kenneth Nilsson 

Södra Gärdslösa 18 

387 93 Borgholm 

Lovis Moreau 

SÖDRA GÄRDSLÖSA 18:2 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-09 

BORGHOLM 13:13 Anmälan attefall 
nybyggnad komplementbyggnad 

B 2022-001604 Startbesked beviljas 2023-000048 
2023-01-16 

2023-01-16 Sökande 

Elisabeth Mittel 

7 RUE DE PONT REMY 

L-2423 LUXEMBOURG 

Lovis Moreau 

BORGHOLM 13:13 

Startbesked 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-06-08 

SKÄFTEKÄRR 1:15 Bygglov för 
nybyggnad av förrådsbyggnad, toalett 
och utställningshall 

B 2022-000748 Startbesked beviljas 2023-000049 
2023-01-16 

2023-01-16 Sökande 

Fornverkstan 

Grankullavägen 176 

38775 Byxelkrok 

Emma Rosblad 

SKÄFTEKÄRR 1:15 

Startbesked 

Beslut 
 

Delegat 

2022-10-31 

TROSNÄS 9:9 Bygglov för nybyggnad 
av bostadshus fritidsboende 

B 2022-001293 Inom rätt tid 2022-001725 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Max Haxton 

MELLANVÄGEN 5 A 

756 45 UPPSALA 

Andreas Törnblom 

TROSNÄS 9:9 

Överklagande / 
rättidsprövning 

Beslut 
 

Delegat 

2022-09-06 

DJUPVIK 1:67 Bygglov för nybyggnad 
av mast 

B 2022-001051 Inom rätt tid 2023-000020 
2023-01-05 

2023-01-05 Sökande 

On Tower Sweden AB c/o Tammp AB 

Löparevägen 1 

294 39 Sölvesborg 

Elin Nilsson Wallden 

DJUPVIK 1:67  

DJUPVIKSGATAN 49 Överklagande / 
rättidsprövning 

SK-Strandskydd 
Beslut 
 

Delegat 

2022-11-30 

HÖGBY-VEDBY 5:12 
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus 

B 2022-001562 Positivt 2022-001702 
2022-12-14 

2022-12-14 Sökande 

Sven Stefan Molin 

STORA VÄGEN 40 

194 68 UPPLANDS VÄSBY 

Helene Wertwein Haavikko 

HÖGBY-VEDBY 5:12 

Strandskyddsdispens 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-08 

BORGHOLM 11:62 Strandskyddsdispens 
för ledningsdragning bostadshus 
fritidsboende 

B 2022-001578 Positivt 2022-001723 
2022-12-21 

2022-12-21 Sökande 

Jonas  Olsson 

Södra långgatan 56 

392 31 Kalmar 

Helene Wertwein Haavikko 

BORGHOLM 11:62 

Strandskyddsdispens 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-20 

STORA ISTAD 2:2 Strandskyddsdispens 
för ledningsdragning 

B 2022-001625 Positivt 2023-000030 
2023-01-11 

2023-01-11 Sökande 

E.ON Energidistribution AB 

Box 735 

392 34 Kalmar 

Helene Wertwein Haavikko 

STORA ISTAD 2:2 

Strandskyddsdispens 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Delegationslista 

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp 

from: 2022-12-13 

tom:  2024-01-16 

Beslut 

Intressent Utfall Beslut Datum 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-20 

BÖDA-TORP 9:38 Strandskyddsdispens 
för byggnation i efterhand 

B 2022-001628 Positivt 2023-000034 
2023-01-11 

2023-01-11 

Helene Wertwein Haavikko 

BÖDA-TORP 9:38 

Strandskyddsdispens 

TILLSYN-Tillsyn 

Beslut 
 

Delegat 

2022-07-06 

KYRKETORP 6:5 Åtgärder utförda utan 
lov Ianspråkstagande av mark/ 
uppställning av skylt 

B 2022-000856 Avskrivs 2022-001726 
2022-12-21 

2022-12-21 

Andreas Törnblom 

KYRKETORP 6:5 

Avskrivning 

Beslut 
 

Delegat 

2020-09-14 

Åtgärder utförda utan lov Uppförande 
av plank 

B 2020-000894 Avvisas 2022-001692 
2022-12-13 

2022-12-13 

Andreas Törnblom 

MÅLAREN 20  

STYRMANSGATAN 6 Avvisas 

Beslut 
 

Delegat 

2022-12-05 

Strandskydd 

B 2022-001568 2023-000022 
2023-01-09 

2023-01-09 

Helene Wertwein Haavikko 

BÖDA-TORP 9:38  

GULLEBÄCKSVÄGEN 7 Överklagande / 
rättidsprövning 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 
 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 



Elin Nilsson Walldén

Delegationslista miljöenheten Händelse - Händelsedatum: '2022-12-
13...2023-01-16';
Händelsekategorikod: 'BES'; Status:
'Allmän handling'; Beslutsnummer:
'>=0'; Riktning: 'Upprättad;Utgående'

Miljö-och byggnadsnämnden, Miljöenheten

Händelsedatum: Händelsekategorikod: BES

Händelse

Diarienummer Datum Beslutsnummer Fastighet Rubrik Handläggare

MBN-2023-33 2023-01-13 DB-2023-12 FAGERUM 1:4 Beslut om
försiktighetsmått

Einat Karpestam

MBN-2023-33 2023-01-12 Anmälan om installation av värmepumpsanläggning FAGERUM 1:4

MBN-2023-31 2023-01-12 DB-2023-11 CUBA 2 Riskklassning Mikael Suni

MBN-2023-31 2023-01-12 Riskklassning CUBA 2

MBN-2022-1425 2023-01-11 DB-2023-8 HÖGBY-SANDBY
5:5

Beslut om förbud Anna Stjärndahl
Bäck

MBN-2022-1425 2022-12-01 Tillsyn av enskild avloppsanläggning HÖGBY-SANDBY 5:5

MBN-2022-1362 2023-01-11 DB-2023-9 SÖDRA
GÄRDSLÖSA 18:2

Beslut om tillstånd
Enskild
avloppsanläggning

Mattias Lilliehorn

MBN-2022-1362 2022-11-08 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning SÖDRA GÄRDSLÖSA
18:2

MBN-2022-1360 2023-01-11 DB-2023-10 SÖDRA
GÄRDSLÖSA 9:8

Beslut om tillstånd
Enskild
avloppsanläggning

Mattias Lilliehorn

MBN-2022-1360 2022-11-08 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning SÖDRA GÄRDSLÖSA 9:8

MBN-2023-11 2023-01-10 DB-2023-5 BORGHOLM 8:16 Riskklassning Mikael Suni

MBN-2023-11 2023-01-10 Riskklassning BORGHOLM 8:16

MBN-2022-1131 2023-01-10 DB-2023-6 HÖGENÄS 3:5 Beslut om tillstånd
enskild
avloppsanläggning

Alexander
Mihlzén

MBN-2022-1131 2022-10-06 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning HÖGENÄS 3:5

1 (3)



Händelse

Diarienummer Datum Beslutsnummer Fastighet Rubrik Handläggare

MBN-2022-751 2023-01-10 DB-2023-7 HUSVALLA 2:31 Beslut om tillstånd
enskild
avloppsanläggning

Mattias Lilliehorn

MBN-2022-751 2022-07-08 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning HUSVALLA 2:31

MBN-2022-696 2023-01-09 DB-2023-4 RÄPPLINGE 7:13 Beslut om tillstånd
enskild
avloppsanläggning

Alexander
Mihlzén

MBN-2022-696 2022-06-29 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning RÄPPLINGE 7:13

MBN-2022-1409 2023-01-04 DB-2023-2 BORGHOLM 11:1 Beslut om
försiktighetsmått

Einat Karpestam

MBN-2022-1409 2022-11-24 Ombyggnation Borgholms reningsverk BORGHOLM 11:1

MBN-2020-1939 2023-01-04 DB-2023-3 HÄSSLEBY 1:7 Rättidsprövning Åsa Mårtensson

MBN-2020-1939 2020-12-04 Anmälan om miljöfarlig verksamhet HÄSSLEBY 1:7

MBN-2020-764 2023-01-03 DB-2023-1 RÄPPLINGE-
STRANDTORP 3:4

Beslut om MSA Anna Stjärndahl
Bäck

MBN-2020-764 2020-05-26 M - ENSKILT AVLOPP TILLSTÅNDSPRÖVNING RÄPPLINGE-
STRANDTORP 3:4

MBN-2022-1357 2022-12-29 DB-2022-282 ÖSTRA GREDA 6:11 Beslut om tillstånd
enskild
avloppsanläggning

Alexander
Mihlzén

MBN-2022-1357 2022-11-07 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning ÖSTRA GREDA 6:11

MBN-2022-355 2022-12-20 DB-2022-280 MOSSBERGA 1:3 Beslut Mattias Lilliehorn

MBN-2022-355 2022-04-04 Tillståndsprövning för enskild avloppsanläggning MOSSBERGA 1:3

MBN-2022-1309 2022-12-22 DB-2022-281 GILLSBY 1:10 Beslut om tillstånd
enskild
avloppsanläggning

Christina Larsson

MBN-2022-1309 2022-10-19 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning GILLSBY 1:10

MBN-2022-1356 2022-12-19 DB-2022-278 FAGERUM 3:29 Beslut om tillstånd
enskild
avloppsanläggning

Mattias Lilliehorn

MBN-2022-1356 2022-11-07 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning FAGERUM 3:29

MBN-2022-1365 2022-12-19 DB-2022-279 HÖGBY-SANDBY
1:4

Beslut om tillstånd
enskild
avloppsanläggning

Mattias Lilliehorn

2 (3)



Händelse

Diarienummer Datum Beslutsnummer Fastighet Rubrik Handläggare

MBN-2022-1365 2022-11-09 Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning HÖGBY-SANDBY 1:4

MBN-2022-1107 2022-12-16 DB-2022-277 HÖRNINGE 4:13 Förlängt tillstånd för
schaktning inom VSO

Mia Olsson
Hedman

MBN-2022-1107 2022-09-28 Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde HÖRNINGE 4:13

3 (3)



Delegationsbeslut för serveringstillstånd och 
tobaksförsäljningstillstånd Oktober- december 2022

Dnr. Ärende Namn på serveringsställe Utfall Handläggare

51-2022-00169 Återkallat serveringstillstånd Klinta köket Återkallat Martina Olsson

Ansvarigt företag Org nr. Datum

Klinta Camping i Köpingsvik AB 556738-4820 2022-10-24

Dnr. Ärende Namn på serveringsställe Utfall Handläggare

2022-00084 Återkallat tobaksförsäljningstillstånd Klinta camping Återkallat Martina Olsson

Ansvarigt företag Org nr. Datum

Klinta Camping i Köpingsvik AB 556738-4820 2022-10-24

Dnr. Ärende Namn på serveringsställe Utfall Handläggare

51-2022-00188 Återkallar serveringstillstånd Café Sjöstugan Återkallat Martina Olsson

Ansvarigt företag Org nr. Datum
Annelie Dahlberg 611127-2925 2022-11-22

Dnr. Ärende Namn på serveringsställe Utfall Handläggare

97-2022-00080 Återkallat serveringstillstånd Löttorps Bykrog Återkallat Jens Andersson

Ansvarigt företag Org nr. Datum

Löttorps Bykrog AB 556532-1782 2022-12-29

Dnr. Ärende Namn på serveringsställe Utfall Handläggare

07-2022-00186 Inre-tillsyn Varning Nya Strandbaden kök o bar Varning Jens Andersson

Ansvarigt företag Org nr. Datum

Kapten Lindsttröm Catering AB 556913-7770 2022-12-29

Dnr. Ärende Namn på serveringsställe Utfall Handläggare
01-2022-00173 Inre tillsyn- erinran Djupviks Bykrog Erinran Martina Olsson



Ansvarigt företag Org nr. Datum
Djupvik 53 AB 559151-8443 2022-12-28



Tjänsteskrivelse  2023-01-16 
 
 

 
 
Elin Nilsson Walldén 
Nämndsekreterare 

Till miljö- och byggnadsnämnden  

  
Telefon: 0485-880 00 | kommun@borgholm.se | www.borgholm.se 

            Borgholms kommun, Box 52 387 21 Borgholm | Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10  | Sida 1 (1) 

Tjänsteskrivelse, handlingar för kännedom till miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisningen an inkomna meddelanden och lägga den till handlingarna 

(se bilagor).  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har enligt förvaltningslag 2017:900 det yttersta ansvaret för sin 

verksamhet. Därför ska inkomna meddelanden och handlingar som bör komma till nämnden 

för kännedom redovisas vid nämndssammanträdena. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2023-01-02 B 2023-000006 

Handläggare 

Linda Wimmergren 
0485-88 000 

Lanmäteriet 

Lantmäteriet 2023 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Halltorp ga:4 Rättelsebeslut 

Startdatum 

Anteckning 

Lantmäteriet, beslutsdatum 2023-01-11, ärendenummer H2075.  
Rättelsebeslut av förättningskarta enligt § 36 förvaltningslagen angående 
gemensamhetsanläggning Halltorp GA:4. 

Händelse 

2023-01-12 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2023-01-12 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200424034 Inkommen 

2023-01-12 Karta KAR. ID: 200424035 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 

miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 

Beslut från annan myndighet

Meddelandelista byggenheten



Sidan 2 av 9 

Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2022-12-05 B 2022-001568 

Handläggare 

Gunilla Rask 

BÖDA-TORP 9:38 (GULLEBÄCKSVÄGEN 7) 

Strandskydd 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet, Meddelande 

Startdatum 

Anteckning 

Länsstyrelsen beslut 2023-01-10 Ärende 505-213-2023 
Överklagande av beslut om tillsynsavgift; nu fråga om avskrivning 
Länsstyrelsen avskriver ärendet från fortsatt handläggning. 
Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun har den 7 december 2022 beslutat att 
förelägga Susanne Andersson att ta bort upplagda stenmassor från strandskyddat område på 
Böda-Torp 9:38 i Borgholms kommun samt att ta ut en tillsynsavgift om 3 952 kronor. 

Händelse 

2023-01-10 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2023-01-10 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200423759 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 

miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2022-11-03 B 2022-001293 

Handläggare 
  
Jacob Petersson 
 
 

TROSNÄS 9:9 

TROSNÄS 9:9 Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet, Länsstyrelsen 

Startdatum 

Anteckning 

Länsstyrelsen  
2022-12-28 
Ärendebeteckning 
403-10677-2022 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun (nämnden) beslutade den 9 december 2022 
att bevilja bygglov för nybyggnad av bostadshus/fritidshus på fastigheten Trosnäs 9:9 i Borgholms 
kommun, diarienummer B 2022–001293. Av beslutet framgår att en avgift om 33 568 kronor 
kommer att debiteras i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade taxan. Av handlingarna 
i ärendet framgår att bygglov tidigare sökts och beviljats men att detta håller på att löpa ut. En ny 
bygglovsansökan har därför gjorts och bygglov har beviljats. Vid granskning av ärendet 
uppmärksammades att den tidigare bedömningen om storleken inte stämmer överens med 
inlämnade ritningar, varpå det har justerats till den aktuella storleken. Avgiften har dock inte 
reducerats eftersom byggnaden till stor del är uppförd och då fel ytor redovisats i ärendet. En viss 
reduktion för handläggningsfaktor har däremot skett. 
Max Haxton (klaganden) har överklagat nämndens beslut i den del som rör avgiften för bygglovet. 
Han yrkar att avgiften, som det får förstås, sätts ner. Till stöd för överklagandet har han anfört i 
huvudsak följande. Eftersom ett tidigare bygglovsbeslut håller på att löpa ut beslutade han sig, 
efter rekommendation, att söka ett nytt bygglov. Det är rimligt att betala nedlagd tid i ärendet 
men det är inte rimligt att betala full taxa. 

Händelse 

2022-12-28 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2022-12-28 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200423240 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 
 

Webbadress/E-post 
 
miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2022-08-26 B 2022-001001 

Handläggare 
  
David Sjöblom 
 
 

SÖDVIK 2:31 

SÖDVIK 2:31 Förhandsbesked nybyggnad av fem 
bostadshus 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet LST 

Startdatum 

Anteckning 

Ärendenummer: 403-9901-2022, 2022-12-20 
Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av fem bostadshus 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Händelse 

2022-12-20 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2022-12-20 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200422904 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 
 

Webbadress/E-post 
 
miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2022-08-21 B 2022-000986 

Handläggare 
  
Gunilla Rask 
 
 

LOPPERSTADSTÄKTEN 1:19 

LOPPERSTADSTÄKTEN 1:19 Förhandsbesked för 
nybyggnad av två bostadshus 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet, Meddelande 

Startdatum 

Anteckning 

Länstyrelsen beslut 2023-01-11 ärende 403-9464-2022 
Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på 
fastigheten Lopperstadstäkten 1:19 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva Miljö- och byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsen beslutar 
att avvisa överklagandet från Helen Elmquist. 

Händelse 

2023-01-11 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2023-01-11 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200423828 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 
 

Webbadress/E-post 
 
miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 



 

 

 

Sidan 6 av 9 

Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2022-05-02 B 2022-000576 

Handläggare 
  
David Sjöblom 
 
 

BLÄSINGE 3:22 

BLÄSINGE 3:22 Åtgärder utförda utan anmälan 
Installation eldstad 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet LST 

Startdatum 

Anteckning 

Ärendenummer 403-10252-2022, 2022-12-20 
Överklagande av beslut om sanktionsavgift 
Beslut: LST beslutar att avvisa Mattias Erixons överklagande 

Händelse 

2022-12-20 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2022-12-20 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200422897 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 
 

Webbadress/E-post 
 
miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2022-03-12 B 2022-000353 

Handläggare 
  
Gunilla Rask 
 
 

PERSNÄS 10:1 (PERSNÄS BYGATA 23) 

PERSNÄS 10:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus permanentboende 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet, Meddelande 

Startdatum 

Anteckning 

Lst beslut 2022-12-20 Ärende 525-3735-2022 
Angående byggnation på fastigheten Persnäs 10:1 
Länsstyrelsen beslutar att avvisa ärendet. 
"Ni har 21 april 2022 anmält att ni avser bygga ett bostadshus inom fastigheten Persnäs 10:1 i 
Borgholm kommun. 
Länsstyrelsen har 9 juni 2022 bett er att senast 30 september 2022 komplettera anmälan. Ni 
informerades då om att kompletteringen ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fastställd tid 
annars kan länsstyrelsen komma att avvisa ärendet. Någon komplettering har inte kommit in till 
länsstyrelsen och ni har inte hört av er till länsstyrelsen och begärt mer tid." 

Händelse 

2022-12-20 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2022-12-20 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200422918 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 
 

Webbadress/E-post 
 
miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2021-08-07 B 2021-001045 

Handläggare 
  
David Sjöblom 
 
 

GUNNARSTORP 1:6 (PELLHORVAVÄGEN 14) 

Gunnarstorp 1:6 Förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus permanentboende 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet LST 

Startdatum 

Anteckning 

Beslut från LST 2022-12-20 
Överklagande av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
LST avslår överklagandet 
Ärendebeteckning: 403-9018-2022 

Händelse 

2022-12-20 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2022-12-20 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200422855 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 
 

Webbadress/E-post 
 
miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 
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Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2021-06-19 B 2021-000884 

Handläggare 

David Sjöblom 

SJÖSTORP 1:35 (GRANKULLAVÄGEN 163) 

SJÖSTORP 1:35 Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett bostadshus 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Beslut från annan myndighet, LST 

Startdatum 

Anteckning 

Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun (nämnden), beslutade den 21 september 
2022, diarienummer 2021/884 BN § 182, att förklara att jäv inte föreligger, meddela positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, byggnader får uppföras med högst en våning 
med en byggnadshöjd om max 3 meter och 30 graders takvinkel samt att huvudbyggnad inom 
tomtplatsen får uppta en största byggnadsarea om 120 kvadratmeter på fastigheten Sjöstorp 
1:35. 

Länsstyrelsen beslutade 2023-01-12 dnr 403-8654-2022 att nämndens beslut ska upphävas med 
anledning av att naturvärdena på fastigheten inte är utredda. 

Händelse 

2023-01-13 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2023-01-13 Beslut från annan myndighet FMK. ID: 200423922 Inkommen 

2023-01-13 Bilaga KTA ID: 200423923 Inkommen 

2023-01-13 Yttrande YTT ID: 200423924 Inkommen 

2023-01-13 Överklagande ÖVK ID: 200423925 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 

miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 



Sidan 1 av 2 

Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2022-08-21 B 2022-000985 

Handläggare 

Gunilla Rask 

BLÄSINGE 2:6 (ÖSTRA BLÄSINGEVÄGEN 73) 

BLÄSINGE 2:6 Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av bostadshus fritidsboende 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Dom från annan myndighet 

Startdatum 

Anteckning 

Mark- och miljödomstolen Dom 2022-12-22 Mål nr M 6044-22 
Överklagat beslut: Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 10 november 2022 i ärende nr 
526-7768-
2022. Strandskyddsdispens för fritidsboende på fastigheten Bläsinge 2:6
Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet
Bakgrund: Miljö- och byggnadsnämnden  beslutade den
9 september 2022 att bevilja strandskyddsdispens för fritidsboende på fastigheten Bläsinge 2:6.
Länsstyrelsen har, sedan den tagit upp nämndens beslut
till överprövning, beslutat att upphäva nämndens beslut.
Jonas Byström har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och
miljödomstolen.

Händelse 

2022-12-22 

Handlingar 

Status Dokument Typ Beskrivning Datum 

2022-12-22 Dom DOM ID: 200422990 Inkommen 

Beslut 

Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 

Webbadress/E-post 

miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 

Dom från annan myndighet



 

 

 

Sidan 2 av 2 

Kommunledningsförvaltningen 
Utskriftsdatum 

2023-01-16 

Arändets reg. datum Diarienummer 

2021-09-01 B 2021-001166 

Handläggare 
  
David Sjöblom 
 
 

LOFTA 1:126 

LOFTA 1:126 Åtgärder utförda utan lov användning 
sjöbod 

Rubrik Beskrivning Riktning 

In Handling Dom från annan myndighet MMD 

Startdatum 

Anteckning 

Målnummer: P4683-22 
Överklagat beslut: Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 29 augusti 2022 i ärende 
403-3863-2022 
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun (nämnden) beslutade den 
23 februari 2022 att förelägga Stålfreds AB (bolaget) att 
1. upphöra med den olovliga användningen av tolv sjöbodar, 
2. att vidta rättelse genom att ta bort kyl, frys, ugn och mikro samt att demontering 
sker av duschblandare och köksfläkt och 
3. förbjuda bolaget att utföra åtgärderna igen. 
Föreläggandet förenades med vite om 50 000 kronor per sjöbod för överträdelse av 
första punkten samt 50 000 kr per sjöbod för tredje punkten. 
 
Saken: Beslut om att upphöra med olovlig användning och vidta rättelse med vite på fastigheten 
Lofta 1:126 i Borgholms kommun. 
Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 

Händelse 

2022-12-21 

Handlingar 
Status Dokument Typ 

Beskrivning Datum 

2022-12-21 Dom 
DOM 

ID: 200422890 
Inkommen 

Beslut 
Beslut saknas 

Telefon/Fax 
0485-880 00 
 

Webbadress/E-post 
 
miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Besöksadress 
Stadshuset, Östra Kyrkogatan 10 

Adress 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 



Meddelandelista miljöenheten
Urval: Uppgifter -

Huvudhandläggare
sign.: 'MOBN';
Uppgiftstyp: 'Till
nämnd'; Rubrik:
'Meddelande';
Bevakningsdatum:
'2022-12-13...2023-
01-16';
Huvudhandläggare
sign.: 'MOBN'

EDPVisionBorgholmDatabas:

Miljö-och byggnadsnämnden, Miljöenheten 2023-01-16

Uppgift

Typ Bevakningsdat
um

Diarienummer Beskrivning

Till nämnd 2022-12-20 MBN-2021-279 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) beslutar 2022-12-09, dnr 324-
1723-2022 att ge RWE Renewables Sweden AB tillstånd enligt 3§ lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockel inom det
område som framgår av kartan i bilaga 1 till detta beslut i del det inte
utgörs av enskilt vatten- Tillståndet gäller i 5 år från och med dagen för
beslutet.

Till nämnd 2022-12-20 MBN-2022-1442 Länsstyrelsen beslutar 2022-12-15, dnr 431-9934-2022, att ge tillstånd till
ingrepp inom fornlämningar L1959-5007 och L1959-5044 inom
fastigheterna Alböke-Ormöga 11:1 och Alböke 1:2. Ansökan avser
rasering av luftledning samt borttagning av befintliga stolpar

Till nämnd 2022-12-20 MBN-2022-334 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2022-12-14, dnr 535-2904-2022, att
avvisa ansökan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen avskriver ärendet
om anmälan om vattenverksamhet. Länsstyrelsen erinrar om anläggande
av bryggan kan kräva dispens från strandskyddet. Att ansökan om
strandskyddsdispens har avvisats innebär att länsstyrelsen inte har bedömt
om det är möjligt att ge en sådan dispens.

Till nämnd 2022-12-20 MBN-2022-1443 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2022-12-15, dnr 521-8175-2022 att ge
dispens och tillstånd från reservatsföreskrifter inom
naturreservatsområden Vargeslätten och Bödakustens östra, utom för det
rödmarkerade området i Vargeslättens naturreservat där länsstyrelsen
förbjuder Eltel att köra inom. Se bilaga 2.Ansökan gäller rasering av
luftledning med hjälp av mindre fyrhjuligt fordon samt igenfyllnad av
stolphål.

Till nämnd 2022-12-20 MBN-2022-1444 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2022-12-13, dnr 535-2071-2022 att
förelägga ELB Kraft AB att vidta försiktighetsmått för att utföra
kabeldragning på fastigheten Kristinelund 1:17 i Borgholms kommun

Till nämnd 2022-12-20 MBN-2022-1445 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2022-12-13, dnr 432-10598-2020 att
inte förklara Stugbytrappan, Rälla tall 1:15, Rälla tall 1:17 och Rälla tall
9:20 Borgholms kommun för byggnadsminne.

Till nämnd 2022-12-20 MBN-2022-1446 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2022-12-13, dnr 432-1664-2022 att
inte förklara Sjöstorps kyrkgata tillhörande Samfällighet för Sjöstorp
29:1, Borgholms kommun för byggnadsminne.

Till nämnd 2022-12-21 MBN-2022-1448 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2022-12-20 dnr 431-5980-2022 att ge
E.ON Energidistribution AB tillstånd att göra ingrepp i fornlämning på
fastigheten Lopperstadstäkten 1:1, Lopperstadstäkten 1:7 och Åkerby 6:2
i Borgholm och Mörbylånga kommuner.

1 (2)



Uppgift

Typ Bevakningsdat
um

Diarienummer Beskrivning

Till nämnd 2023-01-09 MBN-2023-9 Länsstyrelsen Kalmar länDatum: 2023-01-09Ärendebeteckning: 525-9467
-2022BeslutLänsstyrelsen godkänner att ni får utföra åtgärden enligt
bifogade kartor om ni följer nedanstående förbud och
föreläggande.Förbud:1.Utför inte åtgärden 1 april - 15 juli längs med
gulmarkerade sträckor (se bifogade kartor) i område Virkvarn,
Oskarshamns kommun, och i område Grönhögen, Mörbylånga kommun,
för att inte störa häckande fågel.2.Längs blåmarkerad sträcka (se bifogad
karta) vid Sebberneby (område Grönhögen, södra Öland) får inga åtgärder
ske mellan 1 april – 15 juli. Ansökta åtgärder får ske efter den 15 juli på
de sträckor där kompetent inventerare har dokumenterat att ängshök inte
häckar inom 300 meter från ledningssträckan. Häckar ängshök inom 300
m från ledningen måste åtgärderna vänta tills efter den 15 augusti.3.Vid
åtgärder intill Virån får inte grumling av vattendraget uppstå.4.Inom och
intill Natura 2000-områden får inga organiska massor, t.ex. matjord,
utifrån användas för att fylla igen hålen.

Till nämnd 2023-01-11 MBN-2020-1939 Länsstyrelsen beslutar 2023-01-10, dnr 505-100-2023,  avslå
överklagande av beslut om avvisning av överklagande som inkommit för
sent. Länsstyrelsen lämnar samtliga handlingar i ärendet till MÖD
avseende begäran om återställande av försutten tid.

Till nämnd 2023-01-13 MBN-2023-34 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2023-01-12, dnr 432-8555-2022, att
lämna tillstånd till byte av takmaterial på den utbyggda farstun mot norr
på fastigheten Blåklinten 9, Lilla Nyborg.

Till nämnd 2023-01-13 MBN-2023-36 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2023-01-11, dnr 431-10515-2022, att
ge tillstånd att göra ingrepp inom fornlämning L1957:2654 som är ett
stadslager på fastigheten Solberga 17:2. Villkor: Anläggande av ny
servicebyggnad får endast ske genom påbyggnad av marklager på
befintligt. Markingrepp för vatten och avlopp får endast ske i befintlig
ledningsgrav.Ansökan avser övertäckning av fornlämning

Till nämnd 2023-01-13 MBN-2023-38 Samråd angående avverkning och hamling av träd på fastigheten
Rengekulla 1:3. Länsstyrelsen lämnar 2023-01-10 följande synpunkter i
samrådet med dnr 525-9085-22. Länsstyrelsen har vad gäller natur- och
kulturmiljöpåverkan inget emot att åtgärden utförs enligt anmälan.

2 (2)
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10 85 00-0 

     
 
 

 

Handläggare 

Åsa Bejemar 
 

Tjänsteskrivelse 
1(1) 

Datum 

2023-01-17 

Diarienummer 
B 2022-000004 

  

 
Till miljö- och byggnadsnämnden, info 
 
 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till  

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden informeras om status och utsikter i aktuella detaljplaneuppdrag. 

Miljö- och byggnadsnämnden får varje månad en genomgång och information om 

hur arbetet med detaljplanerna fortskrider.  

Beslutsunderlag 

 

 

Planprioritering, 2023-01-17 

 

Anders Magnusson   Åsa Bejemar 

Tillväxtchef   Handläggare 

 



Detaljplaner
Dnr Ärende Prio Förf. HL MH MKB PkA Konsult Skede

Detaljplan pågående
K S 2014-043 Stora Rör 2:1 m.fl 1 U VB FG ja nej Arbete inför ny granskning 

B2020-1299 Borgholms hamn 1 U ÅB FG ja ja Atrio Arbete inför samråd 

S 2017-447 Kolstad 39:33 2 S TN FG nej ja Atrio Arbete inför granskning

B 2019-679 Strandbo 1 m fl 2 U TN FG ja ja Rådhuset Arbete inför samråd 

B 2020-659 Lofta 1:2 mfl 2 U TN FG ja ja Atrio Arbete inför samråd

B 2021-1538 Lofta 2:2 mfl 2 S TN FG nej ja Atrio Arbete inför granskning

B 2021-087 Horn 1:131 Lammet och Grisen 2 U HA HW ja ja Arbete inför samråd 
B 2019-135 Klinta 5:15 1 U VB HW ja ja Arbete inför samråd 
B 2022-721 Stenninge 2:10 2 S JS HW nej nej Arbete inför samråd 
B2022-1606 Knäppinge  10:1 1 U JS FG ja ja Arbete inför samråd 

Vilande Status
S 2014-044 Centrala Rälla Undersökning av förutsättningar
S 2017-270 Höken 8 S MK Pausad

K S 2018-551 Freja 10 10-15 Undersökning av förutsättningar
K B 2022-034 Byxelkroks hamn U MD FG ja nej Pausad

B 2019-123 Legenäs 1:39 U MD HW ja ja Pausad 

Ej uppstartade Stöd i FÖP/ÖP enheter ca Användning
B 2022-743 Kolstad 10:46, 39:3, 10:5 m.fl. ja 180-200 Bostäder, utökad byggrätt 
S 2017-549 Centrala Köpingsvik, Solberga 5:3 mfl ja ca 50 Handel och bostäder
B 2020-059 Djupvik 1:147 mfl centrala Djupvik ja 70 Bostäder fristående, Restaurang och hotell

Djupvik södra ja
B 2021-944 Borgholm 11:1 (Kapelludden) ja Campingverksamhet 
S 2017-366 Kolstad 39:32 ja/nej 30-50 Bostäder fristående samt flerbostadshus
S 2018-590 Kyrketorp 6:1 10-15 Bostäder fristående
B 2019-507 Böda-Torp 3:38 ja 30-40 Bostäder fristående
S 2017-39 Böda-Torp 1:2 ja 8-12 Bostäder fristående
B 2020-695 Svarteberga 3:7 10-20 Bostäder fristående
B 2020-1346 Böda-Torp 8:157 10 Bostäder fristående
B 2021-400 Norrböda 3:22 10 Bostäder fristående 
B 2021-537 Södra Munketorp 1:32 30 Bostäder fristående
B 2021-966 Borgehage 1:73 ja/nej 80 Bostäder fristående samt flerbostadshus
B 2021-1039 Borgehage 1:55 ja/nej 20 Bostäder fristående
B 2021-1267 Norrböda 6:5 7 Bostäder fristående 
S 2018-199 Halltorp 1:9 Ny exploatör



Tidplan, preliminär
2023 2024
FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MARS

Stora Rör 2:1 m.fl Gran Ant LK
Borgholms hamn Sam Gran Ant
Kolstad 39:33 Gran Ant LK
Strandbo 1 Sam Gran Ant LK
Lofta 1:2 mfl Sam Gran Ant LK
Lofta 2:2 mfl Gran Ant LK
Horn 1:131
Klinta 5:15 Sam Gran
Stenninge 2:10 Sam Gran Ant
Knäppinge 10:1 Sam Gran Ant LK



 



 

Tjänsteskrivelse 
Datum  Diarienummer 1(1) 
2022-11-22 10-2022-00189 
    

 
Handläggare 

Martina Olsson 

Alkohol- och tobakshandläggare 

 

  

 

 

 

Borgholms kommun 
Hemsida 

www.borgholm.se 
E-post 

mobn@borgholm.se 
Organisationsnr 

212000-0795 

Postadress 

Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 

Torget 
Östra Kyrkogatan 10 

Telefon 

0485-880 00  
Fax 

0485-129 35 
Bankgiro 

650-5044 
PlusGiro 

10 85 00-0 

 

Miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Länsstyrelsens revision 

 Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslås 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen genomförde en revision på alkohol, tobak, folköl och rök-
fria miljöer 16 november 2022. Enligt 9 kap 1. § alkohollagen 
(2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) har länsstyrelsen i uppdrag att utöva tillsyn inom länet. 
Länsstyrelsen i Kalmar län har ambition att vartannat år genomföra 
verksamhetstillsyn i samtliga kommuner i länet.  

Länsstyrelsen har granskat 6 stycken ärenden gällande ansökan om 
serveringstillstånd samt 2 ärenden om ansökan för tobaksförsäljnings-
tillstånd. Länsstyrelsen har också begärt att få in flertalet dokument så 
som rutiner, delegationsordning, tillsynsplan och mallar.  

Alkoholhanläggarna och handläggaren för rökfria miljöer har fått be-
svara Länsstyrelsens 4 stycken enkäter innehållande tillståndsgivning 
och tillsyn för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl, 
tobaksförsäljning och tillsyn över rökfria miljöer.  

Beslutsunderlag 

 Länsstyrelsens beslut 

 Ärendena Länsstyrelsen granskat: 
 
Ansökan om serveringstillstånd 
0040-2021-00011 Ölands museum Himmelsberga 
0040-2021-00010 Göthlins Café 
0001-2021-00015 Kaffetorpet 
0042-2021-00049 Sussane´s Bödahamn 
0042-2021-00184 Kafé Enerum 
0042-2022-00012 Super Rally Lundegård 
 
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 
2021-00074 Pressbyrån 
2022-00007 Jesses Lant- och Anläggningsservice 

 







BORGHOLMS KOMMUN 2021-05-18
Miljö och byggnadsnämnden
Alkoholhandläggare

E-tjänst. Ansökan om serveringtillstånd

Sökande
Ansökningsdatum
Organisationsnr
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

2021-05-17 12:26:11
559317-0862
Jacob Wieder AB
Bödahamnsvägen 39
392 32 Löttorp
0765564757

Jacobwieder@gmail.com
Jacob Wieder

PBI
7509152950 Jacob Wieder

Objekt(serveringsställe)
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post

Sussan's Bödahamn
Bödahamnsvägen 39
39232 Löttorp
0765564757

Jacobwieder@gmail.com

Serveringsansvariga
7509152950 Jacob wieder

Serveringens omfattning
Under perioden
Servering till:
Alkoholdrycker

Typ av servering

Maj-20     - September-
Allmänheten
Spritdrycker
Vin
Starköl
Andra jästa alkoholdrycker
Uteservering



Serveringstider
07:00 - 01:00
07:00 - 01:00
 -
 -
-

Restaurang
Uteservering

-

Lokaler
Restaurangslokal, uteservering

Antal personer:  150    Antal sittplatser:  150

Noteringar, tider, inriktning mm

Bilagor

Ägarförhållanden
Personer med betydande inflytande
Köpeavtal
Finansiering
Verksamhetsbeskrivning
Ritning över lokalen.
Intyg om kunskap i alkohollagen
Anmälan om serveringsansvariga personer
Kvitto på inbetald ansökningsavgift

Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare

Uppladdade filer

Övrig information





1

David Sjöblom

Från: Jens Andersson
Skickat: den 24 maj 2021 10:20
Till: 'Jacob Wieder'
Ämne: Komplettering
Bifogade filer: Inbetalning-bankgiro- Serveringstillstånd Tobakstillstånd Borgholm.pdf; Skärmbild 

2021-05-24 101550.png

Hej! 
 
Vi har fått in eran ansökan men det saknas de bifogade dokumenten som efterfrågas. Bifoga urklipp med 
vilka de är som skall skickas in. Vänligen skicka in dessa snarast så vi kan påbörja eran ansökan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms Kommun 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 
 
Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 
Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 
0485-88000 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 
Borgholms Kommun 
jens.andersson@borgholm.se 
www.borgholm.se 
 









































Företag

Bedömning

Allmänt

Verksamhet

Fordonsinnehav

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

559317-0862
Jacob Wieder AB
c/o Jacob Wieder
Bödahamnsvägen 39
387 73 Löttorp
Tel: ---

Kreditklassning (1-5)
- Företaget nystartat. Läs mer >>
Företaget klassas ej

Senaste omklassning Företaget klassas ej
Kreditlimit Syna sätter ingen limit på bolag som inte klassas
OBSERVERA
Det finns en/flera röda texter i upplysningen. Vi rekommenderar att du fördjupar undersökningen om du vill ge kredit i detta
fallet.
Företaget nystartat.
Inget bokslut ännu.
Slopad revisionsplikt.

Företagsform Aktiebolag
Registreringsdatum 2021-05-12
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Borgholm/Kalmar län
Aktiekapital 50.000,00 SEK
Antal aktier 500

Rörelsen verksam sedan 2021-05-21
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 0 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt bolagsordningen

"Bolaget skall äga fastigheter samt förvalta aktier i
dotterbolag. "

Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet
55202 Stugbyverksamhet m.m.

F-skatt Godkänd för F-skatt 2021-05-21
Moms Registrerad för moms 2021-05-21
Arbetsgivare Inte registrerad som arbetsgivare
Beslutade arbetsgivaravgifter Företaget har inga beslutade arbetsgivaravgifter för de senaste åren
Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Företaget finns inte registrerat för bilinnehav i våra register

javascript:tinybox('Helptext/html/NYS.html')


Ledning

Firmateckning

Arbetsställe

Serveringstillstånd

Styrelseledamot i AB

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

LE Jacob Wieder AB 559317-0862

Senaste ändring: 2021-02-23

Cfar-nummer 67534438
Benämning ...
Antal anställda 0 anställda
Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet

55202 Stugbyverksamhet m.m.
Postadress Jacob Wieder, Bödahamnsvägen 39, 387 73 Löttorp
Besöksadress Bödahamnsvägen 39, 387 73 Löttorp
Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE Wieder, Jacob 750915-2950 2021-05-12

SU Wieder, Eva Susanne Ingeborg 460307-1269 2021-05-12

Styrelsen är yngre än 2 år
Bolaget beslutade 2021-04-07 att inte ha revisor (Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå
utse revisor)

Firman tecknas av styrelsen

Folkbokföringsuppgifter

750915-2950 man, 45 år
Wieder, Jacob
Larmtorget 2
392 32 Kalmar

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Kalmar (80)
Distrikt: Kalmar

domkyrkodistrikt (105034)

Folkbokföringsdatum: 2021-02-03

Utlandsadress

P.O.Box 2023 
88000 
Eilat 
Israel



Bokslut

Nyckeltal

Styrelsesuppleant

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

SU Jacob Wieder AB 559317-0862

Senaste ändring: 2020-12-15

Verklig huvudman

Företagsinteckningar

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik

Tidigare förfrågningar

INGA NYCKELTAL FINNS TILLGÄNGLIGA

2021-05-31 AB Syna

Folkbokföringsuppgifter

460307-1269 kvinna, 75 år
Wieder, Eva Susanne Ingeborg
Regementsgatan 54
217 48 Malmö

Län: Skåne län (12)
Kommun: Malmö (80)
Distrikt: Malmö Sankt

Petri (101118)

Folkbokföringsdatum: 2014-06-05

Senaste ändring av verklig huvudman:

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Företaget finns inte i Bolagsverkets register över Verklig huvudman. Se mer information under i-knappen ovan.

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Bokslut saknas Bolaget har ännu inte lämnat in något bokslut till Bolagsverket.
Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut

Det finns inga företagsinteckningar.

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2021-05-29

Skuldsaldohistorik saknas

Inga tidigare förfrågningar







 

 

     

 

                 Rättsavdelningen                                                                                       

 

 

.......................................................................................................................Polismyndigheten 

          ………………………………………………………….Box 753 

………………………………………………………………………....981 27 Kiruna 
 

  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Box  753                                                                   Telefon: 010-56 33 503 E-post: mrbr@polisen.se 

981  27 KIRUNA                                                     Fax:       010-56 35 333 

En kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller. 

 

 

BESTÄLLNING AV UTDRAG UR BELASTNINGREISTRET 

 

 

För kommunens räkning begärs utdrag för nedan nämnda person ur: 
 

  

                   
 

X 

 

Belastningsregistret enligt 11 § första stycket 10 BRF samt 18 § BRF 
 

KOM-S 

 

 
REKVIRERANDE MYNDIGHET/MOTSVARANDE 
Myndighet/motsvarande 

 

Borgholms kommun 

Miljöenheten 

Beställarens namn 

 

Jens Andersson 

 Beställarens telefonnummer 

 

 

0485-88067 

 

Namnförtydligande 

Jens Andersson 

 Rekvirentens diarienummer 

 

0042-2021-00049 
Beställarens e-postadress 

 

Jens.andersson@borgholm.se 

 

 

BESTÄLLNINGEN AVSER 
Personnummer/födelsetid 

460307-1269 

750915-2950 

 

Efternamn 

Wieder 

Wieder 

 

Förnamn 

Eva Sussane Ingeborg 

Jacob 

  s 
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Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm   Orgnr: 212000-0795 

 
Handläggare: 
Jens Andersson 

 
Skickas till: 
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se 

SKATTEVERKET 
871 87  HÄRNÖSAND 

    
Telnr Datum Dnr Skatteverkets ärendenr 

0485-88067 2021-05-31 0042-2021-00049  
    

 

I enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 8 § 4 st alkohollagen (2010:1622) begär 
tillståndsmyndigheten i Borgholms kommun in uppgifter med anledning av E - Ansökan, 
tillfälligt tillstånd allmänheten i restaurang Böda Hamnkrog & Kapten Blåskägg, Mellböda 138, 
Löttorp. 
 

    
 Namn, org.nr 

A) Uppgifter som önskas om företaget Jacob Wieder AB, 559317-0862 
F-skattebevis   AG-reg  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Moms-reg 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag) 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej     
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 

   

Skatteverket önskar telefonkontakt med kommunens handläggare.       Ja    
 

Vid uppgifter där det står (3år*) 
= 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

  

Underskrift Skatteverket    
Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 
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 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 460307-1269 Eva Sussane Ingeborg Wieder 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år           Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 7509152950 Jacob Wieder 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)     

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD)  (1 år) Saknas perioder Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.         Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                        Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) ( 1 år)   Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                  ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.        Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 
 

Namn, org.nr 

 
 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).       Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 
 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift.(3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)               Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.     Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

 Namn, org.nr 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)     Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 



















 

 1 (1) 

REMISS  
Datum 

2021-05-31 
Referens 

0042-2021-00049 

  
   
            

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 

           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Böda Hamnkrog & Kapten Blåskägg,fastighet  mellbödda 7:31              
i Löttorp 

Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-06-14. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 
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Jens Andersson

Från: Anders Palmgren
Skickat: den 1 juni 2021 11:28
Till: Serveringstillstånd
Kopia: Jens Andersson
Ämne: 0042-2021-00049

Hej! 
Önskar komplettering i rubricerat ärende (Böda Hamnkrog). 

 Utrymningsvägar, antal och utformning. 
 Gångavstånd till utrymningsvägar inom lokalen. 
 Typ av låsbeslag på dörrar i utrymningsväg. 
 Bredd på dörrar i utrymningsväg. 
 Placering av vägledande markeringar. 
 Är vägledande markeringar genomlysta eller efterlysande? 
 Finns utrymningslarm? 
 Placering av ev. nödbelysning. 
 Ytskikt på omslutande väggar och tak i lokalen. 
 Typ, storlek och placering av handbrandsläckare. 
 Hur serveringslokalerna är möblerade. 

 
Ovanstående kan markeras och förklaras på det ritningsunderlag som medföljde ansökan. Ta gärna bilder på 
dörrarna och låsbeslag och maila. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Palmgren 
  
Anders Palmgren 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Öland 
 

Tel. växel: 0485-470 00 
Tel. direkt: 0485-478 72 
 

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 
Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 
 

E-post: anders.palmgren@oland.se 
Webb: www.raddningstjanstenoland.se 

 











































Företag

Bedömning

Allmänt

Verksamhet

Fordonsinnehav

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

559317-0862
Jacob Wieder AB
c/o Jacob Wieder
Bödahamnsvägen 39
387 73 Löttorp
Tel: ---

Kreditklassning (1-5)
- Företaget nystartat. Läs mer >>
Företaget klassas ej

Senaste omklassning Företaget klassas ej
Kreditlimit Syna sätter ingen limit på bolag som inte klassas
OBSERVERA
Det finns en/flera röda texter i upplysningen. Vi rekommenderar att du fördjupar undersökningen om du vill ge kredit i detta
fallet.
Företaget nystartat.
Inget bokslut ännu.
Slopad revisionsplikt.

Företagsform Aktiebolag
Registreringsdatum 2021-05-12
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Borgholm/Kalmar län
Aktiekapital 50.000,00 SEK
Antal aktier 500

Rörelsen verksam sedan 2021-05-21
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 0 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt bolagsordningen

"Bolaget skall äga fastigheter samt förvalta aktier i
dotterbolag. "

Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet
55202 Stugbyverksamhet m.m.

F-skatt Godkänd för F-skatt 2021-05-21
Moms Registrerad för moms 2021-05-21
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare 2021-06-03
Beslutade arbetsgivaravgifter Företaget har inga beslutade arbetsgivaravgifter för de senaste åren
Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Följande fordon finns registrerade för företaget Källa: Svensk Fordonsbas AB (Forba)

javascript:tinybox('Helptext/html/NYS.html')


Ledning

Firmateckning

Arbetsställe

Serveringstillstånd

Styrelseledamot i AB

Engagemang

Senaste ändring: 2021-02-23

Typ Antal

Bilsläp 1

Cfar-nummer 67534438
Benämning ...
Antal anställda 0 anställda
Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet

55202 Stugbyverksamhet m.m.
Postadress Jacob Wieder, Bödahamnsvägen 39, 387 73 Löttorp
Besöksadress Bödahamnsvägen 39, 387 73 Löttorp
Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE Wieder, Jacob 750915-2950 2021-05-12

SU Wieder, Eva Susanne Ingeborg 460307-1269 2021-05-12

Styrelsen är yngre än 2 år
Bolaget beslutade 2021-04-07 att inte ha revisor (Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå
utse revisor)

Firman tecknas av styrelsen

Folkbokföringsuppgifter

750915-2950 man, 45 år
Wieder, Jacob
Larmtorget 2
392 32 Kalmar

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Kalmar (80)
Distrikt: Kalmar

domkyrkodistrikt (105034)

Folkbokföringsdatum: 2021-02-03

Utlandsadress

P.O.Box 2023 
88000 
Eilat 
Israel



Bokslut

Nyckeltal

Funktion Företag Org.nr Status

LE Jacob Wieder AB 559317-0862

Styrelsesuppleant

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

SU Jacob Wieder AB 559317-0862

Senaste ändring: 2020-12-15

Verklig huvudman

Företagsinteckningar

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik

INGA NYCKELTAL FINNS TILLGÄNGLIGA

2021-06-07 AB Syna

Folkbokföringsuppgifter

460307-1269 kvinna, 75 år
Wieder, Eva Susanne Ingeborg
Regementsgatan 54
217 48 Malmö

Län: Skåne län (12)
Kommun: Malmö (80)
Distrikt: Malmö Sankt

Petri (101118)

Folkbokföringsdatum: 2014-06-05

Senaste ändring av verklig huvudman:

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Företaget finns inte i Bolagsverkets register över Verklig huvudman. Se mer information under i-knappen ovan.

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Bokslut saknas Bolaget har ännu inte lämnat in något bokslut till Bolagsverket.
Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut

Det finns inga företagsinteckningar.

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2021-06-05

Skuldsaldohistorik saknas



Tidigare förfrågningar

Inga tidigare förfrågningar
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Jens Andersson

Från: Jens Andersson
Skickat: den 8 juni 2021 10:44
Till: 'Jacob Wieder'
Ämne: VB: 0042-2021-00049

Hej! 
 
Nedansående behöver kompletteras. Det behövs även inkomma med en livsmedelsregistrering och denna 
görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms Kommun 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 
 
Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 
Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 
0485-88000 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 
Borgholms Kommun 
jens.andersson@borgholm.se 
www.borgholm.se 
 
 
 

Från: Anders Palmgren  
Skickat: den 8 juni 2021 10:06 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Sv: 0042-2021-00049 
 
Hej Jens! 
Tack för kompletteringen. Behöver dock få förtydligat och utmärkt på ritningen vilka dörrar som avses och hur 
lokalen är möblerad, inte med vilken typ av stolar eller soffor utan hur de står utställda i lokalen.  
Det var bild på ett låsbeslag men som jag förstår det fotat utifrån, vi behöver veta hur beslaget ser ut inifrån. Detta 
gäller samtliga dörrar som är i utrymningsväg. 
Om det är servering på övre plan, hur ser den dörren ut som leder ut till altanen (bredd, låsbeslag och finns det 
någon vägledande markering där) och sitter det någon grind eller dylikt vid trappan som leder ned till marken och är 
den isåfall låst? 
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Palmgren 
  
Anders Palmgren 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Öland 
 

Tel. växel: 0485-470 00 
Tel. direkt: 0485-478 72 
 

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 
Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 
 

E-post: anders.palmgren@oland.se 
Webb: www.raddningstjanstenoland.se 
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Från: Jens Andersson <Jens.Andersson@borgholm.se>  
Skickat: den 7 juni 2021 08:42 
Till: Anders Palmgren <Anders.Palmgren@oland.se> 
Ämne: VB: 0042-2021-00049 
 
Komplettering Böda Hamnkrog 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms Kommun 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 
 
Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 
Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 
0485-88000 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 
Borgholms Kommun 
jens.andersson@borgholm.se 
www.borgholm.se 
 
 
 
Från: Jacob Wieder [mailto:jacobwieder@gmail.com]  
Skickat: den 7 juni 2021 00:33 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Re: 0042-2021-00049 
 
Hej Jens,  
 
Svaren på frågorna åt Räddningstjänsten med bifogade bilder på vägledande markeringar och brandsläckare: 
 
151 stolar totalt varav: 
48 bamboo stolar 
45 aluminium/plast stolar 
15 trä barstolar 
73 trä stolar 
 
24 sittplatser på soffor varav: 
6 tre sits lätta plast soffor 
2 två sits karl Johan trä soffor 
1 två sits rokoko soffa 
 
47 trä bord varav: 
20 två man's bord   
27 sex man's bord.  
 
1 fyra man's plastbord 
 
Södra porten är 170cm bred varav 85cm varje dörr. 
Norra utrymningsdörren är 81cm bred. 
Skjutpartierna öppnas längst hela södra och östra sidorna av salen. 
 
Typ av lås beslag: Assa Abloy.  
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Det finns batteri drivna brandlarm ifall det räknas som utrymmningslarm?  
 
Nödbelusning är placerad ovanför huvudporten och ovanpå nödutgången.  
 
Ytskikt på tak: plåt på taket 
Väggar: trä 
 
Vägledande markering är genomlysta.  
 
Brandsläckare : 1styck 6kg pulver i köket, 1 styck 6kg pulver centralt i matsalen.  
 
Mvh 
Jacob Wieder  
0765564757  
 
 
 
 
On Tue, 1 Jun 2021, 12:47 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 

Hej! 

  

Jag förstår hur du tänker men de är alltid nya ägare som måste inkomma med detta underlag för 
räddningstjänsten.  

  

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 
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jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Jacob Wieder [mailto:jacobwieder@gmail.com]  
Skickat: den 1 juni 2021 12:19 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Re: 0042-2021-00049 

  

Hej Jens, 

Kan man inte kanske påminna dom att krogenär inte ny och har funnits i många år, därför har dom redan 
handlingarna sedan tidigare? 

Hur ska jag annars bevisa allt detta undrar jag nu. 

Mvh 

Jacob  

  

On Tue, 1 Jun 2021, 11:30 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 

Hej! 

  

Vidarbefodrar de kompletteringar som räddningstjänsten kräver. Kompletteringar skickas in till 
serveringstillstand@borgholm.se  

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 
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Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Anders Palmgren  
Skickat: den 1 juni 2021 11:28 
Till: Serveringstillstånd 
Kopia: Jens Andersson 
Ämne: 0042-2021-00049 

  

Hej! 

Önskar komplettering i rubricerat ärende (Böda Hamnkrog). 

 Utrymningsvägar, antal och utformning. 
 Gångavstånd till utrymningsvägar inom lokalen. 
 Typ av låsbeslag på dörrar i utrymningsväg. 
 Bredd på dörrar i utrymningsväg. 
 Placering av vägledande markeringar. 
 Är vägledande markeringar genomlysta eller efterlysande? 
 Finns utrymningslarm? 
 Placering av ev. nödbelysning. 
 Ytskikt på omslutande väggar och tak i lokalen. 
 Typ, storlek och placering av handbrandsläckare. 
 Hur serveringslokalerna är möblerade. 

  

Ovanstående kan markeras och förklaras på det ritningsunderlag som medföljde ansökan. Ta gärna bilder 
på dörrarna och låsbeslag och maila. 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Anders Palmgren 
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Fel! Inget filnamn angivet.  

Anders Palmgren 

Brandinspektör 

Räddningstjänsten Öland 

  

Tel. växel: 0485-470 00 

Tel. direkt: 0485-478 72 

  

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 

Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 

  

E-post: anders.palmgren@oland.se 

Webb: www.raddningstjanstenoland.se 
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Jens Andersson

Från: Jacob Wieder <jacobwieder@gmail.com>
Skickat: den 8 juni 2021 13:17
Till: Jens Andersson
Ämne: Re: 0042-2021-00049

* jag ska komplettera med ritningen över placering av möblerna lite senare idag.  
 
On Tue, 8 Jun 2021, 12:53 Jacob Wieder, <jacobwieder@gmail.com> wrote: 
Hej Jens, 
Det blir ingen servering i år på övre plan på grund av covid19 öppettider och istället så kommer den att bli 
en lägenhet. Nästa år kommer vi nog att öppna pubben på andra våningen hoppas jag. 
Bifogar ytterligare bilder på låsen.  
Har jag redan fått tillgång till e-tjänster av dig? Det som krävs för att bli "webbkund" och 
då livsmedelsregistrering.  
Visst var det så man skulle göra? 
Mvh 
Jacob 
 
 
On Tue, 8 Jun 2021, 10:43 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 

Hej! 

  

Nedansående behöver kompletteras. Det behövs även inkomma med en livsmedelsregistrering och 
denna görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 
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Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Anders Palmgren  
Skickat: den 8 juni 2021 10:06 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Sv: 0042-2021-00049 

  

Hej Jens! 

Tack för kompletteringen. Behöver dock få förtydligat och utmärkt på ritningen vilka dörrar som avses och hur 
lokalen är möblerad, inte med vilken typ av stolar eller soffor utan hur de står utställda i lokalen.  

Det var bild på ett låsbeslag men som jag förstår det fotat utifrån, vi behöver veta hur beslaget ser ut inifrån. Detta 
gäller samtliga dörrar som är i utrymningsväg. 

Om det är servering på övre plan, hur ser den dörren ut som leder ut till altanen (bredd, låsbeslag och finns det 
någon vägledande markering där) och sitter det någon grind eller dylikt vid trappan som leder ned till marken och 
är den isåfall låst? 

  

Med vänliga hälsningar 

Anders Palmgren 

  

Anders Palmgren 

Brandinspektör 

Räddningstjänsten Öland 

  

Tel. växel: 0485-470 00 

Tel. direkt: 0485-478 72 

  

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 

Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 

  

E-post: anders.palmgren@oland.se 
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Webb: www.raddningstjanstenoland.se 

  

  

  

Från: Jens Andersson <Jens.Andersson@borgholm.se>  
Skickat: den 7 juni 2021 08:42 
Till: Anders Palmgren <Anders.Palmgren@oland.se> 
Ämne: VB: 0042-2021-00049 

  

Komplettering Böda Hamnkrog 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Jacob Wieder [mailto:jacobwieder@gmail.com]  
Skickat: den 7 juni 2021 00:33 
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Till: Jens Andersson 
Ämne: Re: 0042-2021-00049 

  

Hej Jens,  

  

Svaren på frågorna åt Räddningstjänsten med bifogade bilder på vägledande markeringar och 
brandsläckare: 

  

151 stolar totalt varav: 

48 bamboo stolar 

45 aluminium/plast stolar 

15 trä barstolar 

73 trä stolar 

  

24 sittplatser på soffor varav: 

6 tre sits lätta plast soffor 

2 två sits karl Johan trä soffor 

1 två sits rokoko soffa 

  

47 trä bord varav: 

20 två man's bord   

27 sex man's bord.  

  

1 fyra man's plastbord 

  

Södra porten är 170cm bred varav 85cm varje dörr. 

Norra utrymningsdörren är 81cm bred. 

Skjutpartierna öppnas längst hela södra och östra sidorna av salen. 
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Typ av lås beslag: Assa Abloy.  

  

Det finns batteri drivna brandlarm ifall det räknas som utrymmningslarm?  

  

Nödbelusning är placerad ovanför huvudporten och ovanpå nödutgången.  

  

Ytskikt på tak: plåt på taket 

Väggar: trä 

  

Vägledande markering är genomlysta.  

  

Brandsläckare : 1styck 6kg pulver i köket, 1 styck 6kg pulver centralt i matsalen.  

  

Mvh 

Jacob Wieder  

0765564757  

  

  

  

  

On Tue, 1 Jun 2021, 12:47 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 

Hej! 

  

Jag förstår hur du tänker men de är alltid nya ägare som måste inkomma med detta underlag för 
räddningstjänsten.  
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Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Jacob Wieder [mailto:jacobwieder@gmail.com]  
Skickat: den 1 juni 2021 12:19 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Re: 0042-2021-00049 

  

Hej Jens, 

Kan man inte kanske påminna dom att krogenär inte ny och har funnits i många år, därför har dom redan 
handlingarna sedan tidigare? 

Hur ska jag annars bevisa allt detta undrar jag nu. 

Mvh 

Jacob  

  

On Tue, 1 Jun 2021, 11:30 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 
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Hej! 

  

Vidarbefodrar de kompletteringar som räddningstjänsten kräver. Kompletteringar skickas in till 
serveringstillstand@borgholm.se  

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Anders Palmgren  
Skickat: den 1 juni 2021 11:28 
Till: Serveringstillstånd 
Kopia: Jens Andersson 
Ämne: 0042-2021-00049 

  

Hej! 

Önskar komplettering i rubricerat ärende (Böda Hamnkrog). 
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 Utrymningsvägar, antal och utformning. 
 Gångavstånd till utrymningsvägar inom lokalen. 
 Typ av låsbeslag på dörrar i utrymningsväg. 
 Bredd på dörrar i utrymningsväg. 
 Placering av vägledande markeringar. 
 Är vägledande markeringar genomlysta eller efterlysande? 
 Finns utrymningslarm? 
 Placering av ev. nödbelysning. 
 Ytskikt på omslutande väggar och tak i lokalen. 
 Typ, storlek och placering av handbrandsläckare. 
 Hur serveringslokalerna är möblerade. 

  

Ovanstående kan markeras och förklaras på det ritningsunderlag som medföljde ansökan. Ta gärna 
bilder på dörrarna och låsbeslag och maila. 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Anders Palmgren 

Fel! Inget filnamn angivet.  

Anders Palmgren 

Brandinspektör 

Räddningstjänsten Öland 

  

Tel. växel: 0485-470 00 

Tel. direkt: 0485-478 72 

  

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 

Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 

  

E-post: anders.palmgren@oland.se 

Webb: www.raddningstjanstenoland.se 
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Jens Andersson

Från: Anders Palmgren
Skickat: den 8 juni 2021 14:59
Till: Jens Andersson
Ämne: Sv: 0042-2021-00049

Toppen! 

Då är det bara det översta jag skrev i mailet tidigare som jag behöver ha in d.v.s. märk ut på ritningen vilka dörrar 
som avses och hur lokalen är möblerad, inte med vilken typ av stolar eller soffor utan hur de står utställda i lokalen.  

Med vänliga hälsningar 
Anders Palmgren 
  
Anders Palmgren 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Öland 
 

Tel. växel: 0485-470 00 
Tel. direkt: 0485-478 72 
 

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 
Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 
 

E-post: anders.palmgren@oland.se 
Webb: www.raddningstjanstenoland.se 

 

 

 
 

Från: Jens Andersson <Jens.Andersson@borgholm.se>  
Skickat: den 8 juni 2021 13:18 
Till: Anders Palmgren <Anders.Palmgren@oland.se> 
Ämne: Vb: 0042-2021-00049 
 
 
 
Skickat från min Huawei-telefon 
 
 
-------- Originalmeddelande -------- 
Från: Jacob Wieder <jacobwieder@gmail.com> 
Datum: tis 8 juni 2021 12:53 
Till: Jens Andersson <Jens.Andersson@borgholm.se> 
Ämne: Re: 0042-2021-00049 
Hej Jens,  
Det blir ingen servering i år på övre plan på grund av covid19 öppettider och istället så kommer den att bli en 
lägenhet. Nästa år kommer vi nog att öppna pubben på andra våningen hoppas jag. 
Bifogar ytterligare bilder på låsen.  
Har jag redan fått tillgång till e-tjänster av dig? Det som krävs för att bli "webbkund" och då livsmedelsregistrering.  
Visst var det så man skulle göra? 
Mvh 
Jacob 
 
 
On Tue, 8 Jun 2021, 10:43 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 
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Hej! 

  

Nedansående behöver kompletteras. Det behövs även inkomma med en livsmedelsregistrering och 
denna görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Anders Palmgren  
Skickat: den 8 juni 2021 10:06 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Sv: 0042-2021-00049 

  

Hej Jens! 

Tack för kompletteringen. Behöver dock få förtydligat och utmärkt på ritningen vilka dörrar som avses och hur 
lokalen är möblerad, inte med vilken typ av stolar eller soffor utan hur de står utställda i lokalen.  
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Det var bild på ett låsbeslag men som jag förstår det fotat utifrån, vi behöver veta hur beslaget ser ut inifrån. Detta 
gäller samtliga dörrar som är i utrymningsväg. 

Om det är servering på övre plan, hur ser den dörren ut som leder ut till altanen (bredd, låsbeslag och finns det 
någon vägledande markering där) och sitter det någon grind eller dylikt vid trappan som leder ned till marken och 
är den isåfall låst? 

  

Med vänliga hälsningar 

Anders Palmgren 

  

Anders Palmgren 

Brandinspektör 

Räddningstjänsten Öland 

  

Tel. växel: 0485-470 00 

Tel. direkt: 0485-478 72 

  

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 

Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 

  

E-post: anders.palmgren@oland.se 

Webb: www.raddningstjanstenoland.se 

  

  

  

Från: Jens Andersson <Jens.Andersson@borgholm.se>  
Skickat: den 7 juni 2021 08:42 
Till: Anders Palmgren <Anders.Palmgren@oland.se> 
Ämne: VB: 0042-2021-00049 

  

Komplettering Böda Hamnkrog 

  

  

Med vänlig hälsning 
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Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Jacob Wieder [mailto:jacobwieder@gmail.com]  
Skickat: den 7 juni 2021 00:33 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Re: 0042-2021-00049 

  

Hej Jens,  

  

Svaren på frågorna åt Räddningstjänsten med bifogade bilder på vägledande markeringar och brandsläckare: 

  

151 stolar totalt varav: 

48 bamboo stolar 

45 aluminium/plast stolar 

15 trä barstolar 

73 trä stolar 
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24 sittplatser på soffor varav: 

6 tre sits lätta plast soffor 

2 två sits karl Johan trä soffor 

1 två sits rokoko soffa 

  

47 trä bord varav: 

20 två man's bord   

27 sex man's bord.  

  

1 fyra man's plastbord 

  

Södra porten är 170cm bred varav 85cm varje dörr. 

Norra utrymningsdörren är 81cm bred. 

Skjutpartierna öppnas längst hela södra och östra sidorna av salen. 

  

Typ av lås beslag: Assa Abloy.  

  

Det finns batteri drivna brandlarm ifall det räknas som utrymmningslarm?  

  

Nödbelusning är placerad ovanför huvudporten och ovanpå nödutgången.  

  

Ytskikt på tak: plåt på taket 

Väggar: trä 

  

Vägledande markering är genomlysta.  

  

Brandsläckare : 1styck 6kg pulver i köket, 1 styck 6kg pulver centralt i matsalen.  
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Mvh 

Jacob Wieder  

0765564757  

  

  

  

  

On Tue, 1 Jun 2021, 12:47 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 

Hej! 

  

Jag förstår hur du tänker men de är alltid nya ägare som måste inkomma med detta underlag för 
räddningstjänsten.  

  

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 

0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 
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www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Jacob Wieder [mailto:jacobwieder@gmail.com]  
Skickat: den 1 juni 2021 12:19 
Till: Jens Andersson 
Ämne: Re: 0042-2021-00049 

  

Hej Jens, 

Kan man inte kanske påminna dom att krogenär inte ny och har funnits i många år, därför har dom redan 
handlingarna sedan tidigare? 

Hur ska jag annars bevisa allt detta undrar jag nu. 

Mvh 

Jacob  

  

On Tue, 1 Jun 2021, 11:30 Jens Andersson, <Jens.Andersson@borgholm.se> wrote: 

Hej! 

  

Vidarbefodrar de kompletteringar som räddningstjänsten kräver. Kompletteringar skickas in till 
serveringstillstand@borgholm.se  

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Borgholms Kommun 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

  

Kommunledningsförvaltningen, miljöenheten 

Tel direkt: 0485-88067,servicecenter: 
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0485-88000 

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, 

Borgholms Kommun 

jens.andersson@borgholm.se 

www.borgholm.se 

  

  

  

Från: Anders Palmgren  
Skickat: den 1 juni 2021 11:28 
Till: Serveringstillstånd 
Kopia: Jens Andersson 
Ämne: 0042-2021-00049 

  

Hej! 

Önskar komplettering i rubricerat ärende (Böda Hamnkrog). 

 Utrymningsvägar, antal och utformning. 
 Gångavstånd till utrymningsvägar inom lokalen. 
 Typ av låsbeslag på dörrar i utrymningsväg. 
 Bredd på dörrar i utrymningsväg. 
 Placering av vägledande markeringar. 
 Är vägledande markeringar genomlysta eller efterlysande? 
 Finns utrymningslarm? 
 Placering av ev. nödbelysning. 
 Ytskikt på omslutande väggar och tak i lokalen. 
 Typ, storlek och placering av handbrandsläckare. 
 Hur serveringslokalerna är möblerade. 

  

Ovanstående kan markeras och förklaras på det ritningsunderlag som medföljde ansökan. Ta gärna bilder på 
dörrarna och låsbeslag och maila. 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Anders Palmgren 

Fel! Inget filnamn angivet.  



9

Anders Palmgren 

Brandinspektör 

Räddningstjänsten Öland 

  

Tel. växel: 0485-470 00 

Tel. direkt: 0485-478 72 

  

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden 

Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden 

  

E-post: anders.palmgren@oland.se 

Webb: www.raddningstjanstenoland.se 
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           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Böda Hamnkrog & Kapten Blåskägg,fastighet  mellbödda 7:31              
i Löttorp 

Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

__________________enligt ansökan_________________________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-06-14. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 





 

 

YTTRANDE 

 
 

Räddningstjänsten 
Öland 

 

 

 
 

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden  Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 
Webb www.raddningstjanstenoland.se  Mail raddning@oland.se   Org. nr. 222000-0216 

Handläggare Datum Dnr. 

Anders Palmgren 2021-06-10 2021-000192 
Brandinspektör   
0485-478 72  

 

Ert dnr. 

anders.palmgren@oland.se  0042-2021-00049 
   
   
 Mottagare 

 Borgholms kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

 
 

Yttrande angående  
Serveringstillstånd för restaurang Sussan’s Bödahamn, Bödahamnsvägen 39. 
 
Under förutsättning att följande åtgärder vidtas föreligger det ur räddningstjänstens perspektiv inget 
hinder för tillstånd enligt ansökt personantal:  

• Placering av lös inredning ska göras så att utrymning ej hindras.  
• Markiser/ parasoller får inte vara av material som vid brandpåverkan avger droppar i smält 
form (plast eller liknande). Exempel på acceptabelt material är tygtextil.  

 
 
Räddningstjänsten Öland har inga synpunkter på personantalet gällande uteserveringen då hela 
serveringsstället är i det fria.  
 
Ifall brandfarlig vara ska användas, exempelvis gasolvärmare på uteserveringen, kan särskilt tillstånd 
för detta behöva sökas. Ansökningsblanketter för detta finns på Räddningstjänsten Ölands hemsida 
www.raddningstjanstenoland.se  
 
Följande har legat till grund för bedömningen:  
Ansökan med bilagor   inkom 2021-06-01  
Komplettering    inkom 2021-06-08 & 2021-06-09 
 
 
 

 
 

Anders Palmgren  
Brandinspektör 

 

http://www.raddningstjanstenoland.se/




  Datum Beteckning 1 (1) 

  2021-06-14 0042-2021-00049 

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 
 

 
    Jacob Wieder AB 
    Bödahamnsvägen 39 
    392 32 Löttorp 
 

 

 
 

Meddelande  
 
Ni skall komplettera med att göra Kunskapsprovet i Alkohollagen, 
återkom att boka tid. 
Tider för detta är mellan Måndag till Fredag 08:00 - !6:00 på 
Borgholms Stadshus. Boka genom serveringstillstand@borgholm.se 
eller tel:0485-88067 
 
     
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:serveringstillstand@borgholm.se












 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) 

gällande serveringsstället Sussan`s, Bödahamn.  
 
 

BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 8 kap. 2 § i alkohollagstiftningen Jacob 
Wieder AB ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten avseende 
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00- 
01.00. Tillståndet gäller för restaurangen Sussan`s som är belägen på Bödahamnsvägen 39 
i Löttorp. 

 
 

ANSÖKAN OCH UTREDNING 
 
Uppgifter om ansökan och bolaget 
Jacob Wieder AB lämnade den 18 Maj in en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
av alkohol till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). Ansökan avser 
serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat på serveringsstället i bolagets lokaler med adress 
Bödahamnsvägen 39 i löttorp. Ansökan avser serveringstid från klockan 11:00 till och med 
klockan 01:00.   
 
Bolaget har i ansökan angivit att de önskar bedriva restaurangverksamhet på 
serveringsstället i bolagets lokaler och har i ärende lagt fram ett förslag på fast meny som 
avser servering av tillagade maträtter.  
 
Ärendet var komplett 9 juni månad 2021. 

 
Besittningsrätt till verksamhetslokaler 
Bolaget har köpt fastigheten och har därigenom även dispositionsrätt till lokalerna. 

 
Bedömning av personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Miljöenheten har bedömt att Jacob Wieder samt Eva Sussane Ingeborg Wieder ska 
bedömas som PBI och genomgå miljöenhetens prövning om personlig lämplighet och 
ekonomisk skötsamhet. Bolaget har blivit meddelat vilken personkrets som kommer att 
prövas enligt 8 kap. 12 § alkohollagen. 
 
Jacob Wieder har som företrädare för bolaget genomfört fastställt kunskapsprov gällande 
alkohollagstiftningen med godkänt resultat den 21 juni 2021. 

 
Remisser och yttranden 
Miljöenheten har remitterat bolagets ansökan till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och 
Skatteverket. Utdrag har gjorts från SYNA Kreditupplysning & Marknadsinformation. 
 
Utdrag från belastningsregistret inkom från polismyndigheten 7 juni 2021. I belastningsregistret finns 
inga redovisade uppgifter om PBI’erna. 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Räddningstjänsten begärde 8 juni 2021 följande kompletteringar: 

 Förtydligande på ritning avseende dörrlås möblering m.m 
 
Verksamheten skickade in kompletteringarna och 11 juni 2021 meddelade räddningstjänsten att det 
inte låg något hinder för tillståndet under förutsättning att begärda åtgärder vidtas. 

 
Enligt Skatteverkets yttrande inkommit 15 juni 2021 har inget framkommit som ligger 
sökanden till last. Sökandebolaget är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt.  
 
 
BESLUTSMOTIVERING 
 
Allmänt om förutsättningar för serveringstillstånd 
Bolaget har ansökt om att beviljas serveringstillstånd till allmänheten i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 
1 och 2 stycket AL (Alkohollagen). Av bestämmelsen framgår att serveringstillstånd kan meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd) eller avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Serveringstillstånd kan gälla 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. 
 
I AL anges vissa villkor för att ett serveringstillstånd ska kunna meddelas. Under 
nedanstående rubriker anges miljöenhetens överväganden och den motivering som ligger till 
grund för beslutet och ställningstagande kring hur villkoren i AL uppfylls. 
 
I ärendet har ansökan om stadigvarande serveringstillstånd bedömts och beslut har tagits 
utifrån bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 §§ AL. 
 
Polismyndighetens yttrande 
Enligt 8 kap. 11 § AL får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas utan 
att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. I ärendet har ett sådant yttrande inhämtats 
den 7 juni 2021. Sammanfattningsvis anför Polismyndigheten genom utdrag från 
belastningsregistret att myndigheten inte har något att anmärka mot sökande. 

 
Allmänt bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 
Enligt 8 kap. 12 § stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället 
uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 15 §§ AL. I lämplighetsbedömningen ska också en 
granskning ske av hur planen för finansiering av den tilltänkta verksamheten ser ut. 
 
Uppstart av verksamheten tillsammans med inköp av rörelsen uppgår till 4,5 miljoner kronor. 
Finansieringen har skett genom privata medel verifierade genom lägenhetsförsäljning 
Privata medel   4 500 000 

 
Ett ytterligare krav är enligt bestämmelsen att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i AL. I ärendet krävs därmed att sökanden och utredningen i 
ärendet också visar att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens 
bestämmelser.  
 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Lämplighetsbedömningen 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738) som fortfarande gäller för 
tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL, 
uttalas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att 
för att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på 
lämplighet (prop. 1994/95:89 s. 102 ff).  
 
När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 
den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 
misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 
olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet.  
 
 
Enligt förarbetena anges att som ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 
skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 
betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna. 
 
Vidare anges i förarbetena att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör 
sig om upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp. Det nämns att ett 
fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, så länge det inte rör sig om betydande belopp, inte 
bör vara ett hinder för att meddela tillstånd.   
 
Skatteverkets utredning visar att bägge PBI ej varit folkbokförda i Sverige varvid de ej har 
skattedeklarerat.  

 
Som redogjorts för ovan anför Polismyndigheten i sitt yttrande daterat den 7 juni 2021 att 
myndigheten inte har något att anmärka mot ansökan eller företrädare för sökanden. 
 
Företrädare för sökanden ska också genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett 
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Jacob Wieder har som företrädare för 
Bolaget, genomfört fastställt kunskapsprov gällande alkohollagstiftningen med godkänt 
resultat den 21 juni 2021. 
Miljöenheten bedömer sammanfattningsvis, att bolaget och dess företrädare uppfyller 
alkohollagens högt ställda krav vad gäller personliga och ekonomiska förhållanden, samt att 
företrädarna också i övrigt i utredningen visat sådan lämplighet att tillstånd inte bör vägras 
på den grunden.  
 
Avgränsat utrymme för servering 
Av 8 kap. 14 § AL framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme 
som disponeras av tillståndshavaren. Kravet i 8 kap. 14 § AL på att tillståndet ska avse ett 
visst avgränsat område för servering är därmed uppfyllt. 
 
Krav på lokalens beskaffenhet och servering av mat 
Av 8 kap. 15 § AL framgår att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Enligt AL ska 
gästerna kunna erbjudas ett varierat utbud av tillagade maträtter. Efter klockan 23.00 får 
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i 
förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en 
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drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara 
belägen i nära anslutning till matsalen.  
 
Enligt utredningen i ärendet och den ritning som bifogats ansökan har serveringsstället ett 
eget kök i anslutning till serveringslokalen. Vidare framgår det av utredningen att sökande 
avser att tillhandahålla tillagad eller på annat sätt tillredd mat på serveringsstället. Vidare 
framgår av inlämnad ritning och övrig utredning att serveringsstället har tillräckligt med 
sittplatser för sina gäster.  
 
Meny och registrerad livsmedelsverksamhet  
I 8 Enligt 8 kap. 15 § får, som redogjorts för ovan, ett serveringstillstånd inte medges om inte 
sökanden kommer att tillhandahålla en varierad meny med tillagad mat på serveringsstället.  
Sökanden har i utredningen presenterat en varierad meny för serveringsstället och kommer 
enligt sökandens uppgifter att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela 
serveringstiden. Miljöenheten anser att den meny och det förslag på mat för servering som 
har presenterats av sökanden i ärendet uppfyller kraven i AL på en varierad meny med 
tillagad mat på serveringsstället.  
 
Borgholms kommuns livsmedelsinspektörer har bekräftat av verksamheten har en 
livsmedelsregistrering i kommunen.  

 
Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt 
I 8 kap. 16 § AL ställs ett krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller 
för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Enligt Räddningstjänstens yttrande uppfyller 
serveringsstället Räddningstjänstens krav och är därmed även godkänt ur 
brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Olägenheten ifråga om ordning och nykterhet 
Enligt 8 kap. 17 § AL ska en prövning ske om alkoholserveringen i ett område på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga 
om oordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  Av inhämtade 
remissyttranden eller genom utredningen i övrigt har det inte framkommit sådana 
omständigheter som skulle kunna utgöra olägenheter av sådan art som nämnts ovan.  
 
Tillsyn, ordning och säkerhet i serveringslokalen 
Av 8 kap. 18 § AL framgår att tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig 
person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Arrangören ansvarar för att tillse att god ordning och säkerhet råder.  
 
Förutsättningar för att bevilja serveringstillstånd 
Sammanfattningsvis framgår av motiveringen och de redovisade skälen ovan att sökanden 
och dess företrädare uppfyller samtliga lagkrav i 8 kap. AL för att erhålla serveringstillstånd 
och att det därmed finns förutsättningar för miljöenheten att meddela ett stadigvarande 
serveringstillstånd i enlighet med ansökan.  
 
Ärendet har handlagts av handläggare Jens Andersson och beslut har fattats genom 
delegation. 
 

 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 

   DELEGATIONSBESLUT/ UTREDNING               
                                                                      5 
 
2021-06-22           Dnr 0042-2021-00049 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

KOMMUNICERING 
 
Ärendet har beretts och handlagts i enlighet med 9-10 och 23-27 §§ förvaltningslagen 
(2017:900). Då beslutet är av positiv karaktär för den sökande samt att det inte framkommit 
något i ärendet som det sökande bolaget inte vet om har miljöenheten gjort bedömningen att 
kommuniceringen av beslut sker i samband utskick av beslut och tillståndsbevis.  
 

 
 
 

 
På Miljö- och byggnadsnämndens vägnar 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
 
 

Bilagor 
1. Tillståndsbevis 
2. Ritning över serveringsområdet 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

559317-0862 

Namn 

 
 

Jacob Wieder AB 

 Tel nr  

0765564757 

Adress 

 
 

Bödahamnsvägen 39 

 Fax nr  

  

  

392 32  Löttorp 

 E-post  

Jacobwieder@gmail.com 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Sussan`s Bödahamn 

Restaurangnummer 

0885 113 0 22 

 
 

Gatuadress 
Mellböda 138 

Postnummer/postort 
380 73  Löttorp 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

 Sussan`s Bödahamn 

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

 150 

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

 150 

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning x  x      

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

 Maj– September  

Under perioden (fr o m - t o m) 

  -   

 Servering till 

 x Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

 x Starköl x Vin x Spritdrycker x Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

11:00-01:00    

      

      

     

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

Jens Andersson 

Per delegation 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2021-06-22 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

Nytt 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

Utfärdandedatum/dnr 

2021-06-22/  

0042-2021-00049 

Kopia till: Polismyndigheten, LST och FHI 





MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

Företag

559317-0862
Jacob Wieder AB
c/o Jacob Wieder
Bödahamnsvägen 39
387 73 Löttorp
Tel: 0765564757

Bedömning

Kreditklassning (1-5) 2
Obeståndsrisk (%) 3,51
Aktualitet 2022-05-10 08:17:37
Senaste omklassning 2021-08-12
Riskförändring sedan
senaste omklassning

Oförändrad

Kreditlimit Syna sätter ingen limit på bolag med lägre klassning än 3

Företagen i kreditklass 5 och 4 utgör lägre risk än genomsnittet. 3 motsvarar normal risk. Klass 2 och 1 utgör
högre risk än normal.
Observera
Följande röda texter finns i upplysningen. Tänk på att vi redan tagit hänsyn till dessa förhållanden i klassningen.
Företaget nystartat.
Inget bokslut ännu.
Klassning lägre än 3.
Slopad revisionsplikt.

Allmänt

Företagsform Aktiebolag - privat
Registreringsdatum 2021-05-12
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Borgholm/Kalmar län
Aktiekapital 50.000,00 SEK
Antal aktier 500
Serveringstillstånd Företaget har/har haft serveringstillstånd

Verksamhet

Rörelsen verksam sedan 2021-05-21
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 0 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt Bolagsverket

"Bolaget skall äga fastigheter samt förvalta aktier i
dotterbolag. "

Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet
55202 Stugbyverksamhet m.m.

Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen



Skatteregistrering

F-skatt Godkänd för F-skatt 2021-05-21
Moms Registrerad för moms 2021-05-21
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare 2021-06-03
VAT-nummer SE559317086201
Beslutade arbetsgivaravgifter 2021 -- 2022

Månad 2022 (SEK) 2021 (SEK)

december 0

november 0

oktober 0

september 0

augusti 542

juli 0

juni 0

maj

april 0

mars 0

februari 0

januari 0

Total 0 542

Fordonsinnehav

Typ Antal

Bilsläp 2

Personbil 1

Följande fordon finns registrerade för företaget Källa: Svensk Fordonsbas AB (Forba)

Arbetsställe

Cfar-nummer 67534438
Benämning ...
Antal anställda 0 anställda
Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet

55202 Stugbyverksamhet m.m.
Postadress Jacob Wieder, Bödahamnsvägen 39, 387 73 Löttorp
Besöksadress Bödahamnsvägen 39, 387 73 Löttorp
Typ Huvudkontor

Serveringstillstånd

Nuvarande serveringstillstånd

Antal: 1



Funktion Företag Org.nr Status

LE Jacob Wieder AB 559317-0862

LE Susanne's Bödahamn AB 559322-4735

LE Bödahamn Fastigheter AB 559329-1650

Senaste ändring: 2021-06-09

Engagemang

Senaste ändring: 2021-09-21

Inlett Serveringsställets namn Adress Telefon Rest.nr Kommun

2021-06-22 Sussann`s Bödahamn Bödahamnsvägen 39 
387 72 Löttorp

08851130 Borgholm

Kategorikod: 21 Gäller för: Servering till allmänheten
Omfattar: Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl
Period: Året runt

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Ledning

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE Wieder, Jacob 750915-2950 2021-05-12 2

SU Wieder, Eva Susanne Ingeborg 460307-1269 2021-05-12 2

Styrelsen är yngre än 2 år
Bolaget beslutade 2021-04-07 att inte ha revisor (Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå
utse revisor)

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Styrelseledamot i AB

Folkbokföringsuppgifter

750915-2950 man, 46 år
Wieder, Jacob
Bödahamnsvägen 39
387 73 Löttorp

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Distrikt: Böda (103034)

Folkbokföringsdatum: 2021-05-31

Utlandsadress

P.O.Box 2023 
88000 
Eilat 
Israel

Styrelsesuppleant



Funktion Företag Org.nr Status

SU Jacob Wieder AB 559317-0862

SU Susanne's Bödahamn AB 559322-4735

SU Bödahamn Fastigheter AB 559329-1650

Engagemang

Datum Kreditklass Risk % Förändringshändelse

2022-05-10 2 3,51 % Aktuell klassning

2021-08-12 2 3,51 % Övrig information minskade i betydelse

2021-05-13 Bolaget klassas ej Nystartat

Verklig huvudman

Nyckeltal

INGA NYCKELTAL FINNS TILLGÄNGLIGA

Folkbokföringsuppgifter

460307-1269 kvinna, 76 år
Wieder, Eva Susanne Ingeborg
Bödahamnsvägen 39
387 73 Löttorp

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Distrikt: Böda (103034)

Folkbokföringsdatum: 2021-09-18

Särskild postadress/Kontaktadress

c/o Claes Lengström 
Svansjögatan 35 Lgh 1202 
217 66 Malmö

Senaste ändring av verklig huvudman: 2021-08-23

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Wieder, Jacob 750915-2950 Sverige Sverige 100 %
Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Bokslut

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Bokslut saknas Bolaget har ännu inte lämnat in något bokslut till Bolagsverket.
Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut

Företagsinteckningar

Det finns inga företagsinteckningar.

Klassningshistorik



2022-05-10 AB Syna

Anmärkningar

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Skuldsaldo

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-05-07

Skuldsaldohistorik

Skuldsaldohistorik saknas de senaste 24 månaderna

Tidigare förfrågningar

Inga tidigare förfrågningar







BORGHOLMS KOMMUN 2022-03-15
Miljö och byggnadsnämnden
Alkoholhandläggare

E-tjänst. Ansökan om serveringtillstånd

Sökande
Ansökningsdatum
Organisationsnr
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

2022-03-13 22:11:00
559160-4508
Swedish Power Event AB
Liavallsvägen 4
335 96 KULLTORP
0707770131  0708288060

alexandra@powerevent.se
Alexandra Pepin

PBI
561126-2774 Verner Wein Hemmingsen

Objekt(serveringsställe)
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post

SuperRally 2022 på Lundegårds Camping
Lundegård 1
38796 BORGHOLM

Serveringsansvariga
7804065543
5611262774

Alexandra Pepin
Verner Wein Hemmingsen

Serveringens omfattning
Under perioden
Servering till:
Alkoholdrycker

220601     - 220605
Allmänheten
Spritdrycker
Vin
Starköl



Serveringstider
12:00 - 03:00
 -
 -
 -
-

Bifogar bilaga till försäljningställen med öppetdider

-

Lokaler
Lundegårds Camping se bifogad karta

Antal personer:  8-10000    Antal sittplatser:

Noteringar, tider, inriktning mm
Motorcykelträff för europeisk intresseorganisation med medlemmar som
äger(/innehar Harley Davidson motorcykel.

Utställning, underhållning, marknadsplats, boende samt matservering på
Lundegårds Camping

Uppladdade filer

2022-03-13  Anmälan om serveringsansvariga personer
2022-03-13  Anmälan om serveringsansvariga personer
2022-03-13  Anmälan om serveringsansvariga personer
2022-03-13  Anmälan om serveringsansvariga personer
2022-03-13  Anmälan om serveringsansvariga personer

Översiktskarta_mat_dryck.pdf
Aktiebok PE.pdf
ÖPPETTIDER BARER.docx
Intyg kunskapsprov
serveringsansvarig.pdf
Hyresavtal Lundegårds Camping -PE
2022.pdf

Övrig information





F1

F1

M2

M2

C1

B1

M1

M1

H1

H1

N1

N1

O1

O1

P1

P1

J1

J1

L1 L2 

L3 

L4 

G1

K1

K1

L5 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

BBQ & BEER 1

Mat & dryck 

Beer cart

BBQ & BEER 2

Café

BBQ & BEER 3

BBQ & BEER 4

The stable 2

the Barn bar

the saloon

Stage bar

Alacarte / breakfast 

C1 Köksbaren

G1 Champagne Bar 

G2

G2

Jack Daniels Bar

Food line

BBQ & BEER 4

Pool Bar

The stable 1

















ÖPPETTIDER BARER 

 

Plats Ons Tors Fre Lör 

CLUBCAMP F1 14-01 12-02 12-02 12-01 

     MAINCAMP M1 14-01 12-02 12-02 12-01 

     MAINCAMP2 H1 14-01 12-02 12-02 12-01 

     MAINCAMP2 N1 14-01 12-02 12-02 12-01 

     BEACHCAMP O1 
 

12-21  12-21 12-21 

     POOL PARTY P1 Stängt 12-19 12-19 12-19 

     ALACARTE REST J1 14-01 14-01 14-01 14-01 

     

     THE STABLE 1 L1 
 

20-03 20-03 20-03 

     THE STABLE 2 L2 21-03 21-02 21-02 22-02 

     THE BARNL3 19-02 19-02 19-02 19-02 

     SALOON L4 
 

21-03 21-03 21-03 

     JACK DANIELS AREA G1 16-02 14-02 14-02 14-02 

     FOODLINEBAREN K1 14- 12- 12- 12- 
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Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm   Orgnr: 212000-0795 

 
Handläggare: 
Jens Andersson 

 
Skickas till: 
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se 

SKATTEVERKET 
871 87  HÄRNÖSAND 

    
Telnr Datum Dnr Skatteverkets ärendenr 

0485-88067 2022-03-17 0042-2022-00012  
    

 

I enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 8 § 4 st alkohollagen (2010:1622) begär 
tillståndsmyndigheten i Borgholms kommun in uppgifter med anledning av E - Ansökan, 
tillfälligt tillstånd allmänheten i restaurang Super Rally, Lundegård 1, KÖPINGSVIK. 
 

    
 Namn, org.nr 

A) Uppgifter som önskas om företaget Swedish Power Event AB, 559160-4508 
F-skattebevis   AG-reg  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Moms-reg 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag) 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej     
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 

   

Skatteverket önskar telefonkontakt med kommunens handläggare.       Ja    
 

Vid uppgifter där det står (3år*) 
= 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

  

Underskrift Skatteverket    
Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 

 
 
 

  



Sida 2 av 5 
 

 
 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 8601192498 Daniel Hemmingsen 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år           Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 5611262774 Verner Hemmingsen 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)  

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD)  (1 år) Saknas perioder Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.         Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                        Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) ( 1 år)   Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                  ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.        Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 
 

Namn, org.nr 

 
 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).       Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 
 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift.(3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)               Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.     Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

 Namn, org.nr 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)     Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 





 

 

     

 

                 Rättsavdelningen                                                                                       

 

 

.......................................................................................................................Polismyndigheten 

          ………………………………………………………….Box 753 

………………………………………………………………………....981 27 Kiruna 
 

  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Box  753                                                                   Telefon: 010-56 33 503 E-post: mrbr@polisen.se 

981  27 KIRUNA                                                     Fax:       010-56 35 333 

En kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller. 

 

 

BESTÄLLNING AV UTDRAG UR BELASTNINGREISTRET 

 

 

För kommunens räkning begärs utdrag för nedan nämnda person ur: 
 

  

                   
 

X 

 

Belastningsregistret enligt 11 § första stycket 10 BRF samt 18 § BRF 
 

KOM-S 

 

 
REKVIRERANDE MYNDIGHET/MOTSVARANDE 
Myndighet/motsvarande 

 

Borgholms kommun 

Miljöenheten 

Beställarens namn 

 

Jens Andersson 

 Beställarens telefonnummer 

 

 

0485-88067 

Namnförtydligande 

Jens Andersson 

 Rekvirentens diarienummer 

 

0042-2022-00012 
Beställarens e-postadress 

 

Jens.andersson@borgholm.se 

 

 

BESTÄLLNINGEN AVSER 

Personnummer/födelsetid 

860119-2498 

561126-2774 

Efternamn 

Hemmingsen 

Hemmingsen 

Förnamn 

Daniel 

Verner  s 

 
 

 

 

























MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

Företag

559160-4508
Swedish Power Event AB
Liavallsvägen 4
335 96 Kulltorp
Tel: ---

Bedömning

Kreditklassning (1-5) Företaget klassas ej
- Bolag inaktivt vid senaste bokslut.

Senaste omklassning 2019-07-25
Kreditlimit Syna sätter ingen limit på bolag som inte klassas
Observera
Det finns en/flera röda texter i upplysningen. Vi rekommenderar att du fördjupar undersökningen om du vill ge kredit i detta
fallet.
Bolag inaktivt vid senaste bokslut.
Slopad revisionsplikt.

Allmänt

Företagsform Aktiebolag - privat
Registreringsdatum 2018-05-28
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Gnosjö/Jönköpings län
Nuvarande namn sedan 2018-11-14
Tidigare namn Soltaket 549 AB
Aktiekapital 50.000,00 SEK
Antal aktier 500
Ärenden Bolagsverket Det finns ärenden äldre än 4 veckor registrerade hos Bolagsverket

Verksamhet

Rörelsen verksam sedan 2018-12-06
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 0 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt Bolagsverket

"Bolaget ska bedriva event-, restaurang-, konsert- och
campingverksamhet och därmed förenlig verksamhet. "

Branschkod (SNI) 93290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet
F-skatt Godkänd för F-skatt 2018-12-06
Moms Registrerad för moms 2018-12-06
Arbetsgivare Inte registrerad som arbetsgivare
Beslutade arbetsgivaravgifter Företaget har inga beslutade arbetsgivaravgifter för de senaste åren
Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Fordonsinnehav

Företaget finns inte registrerat för bilinnehav i våra register

javascript:tinybox('Helptext/html/INA.html')


Period Företagsnamn

2018-05-28 -- 2018-11-14 Soltaket 549 AB

Fram till Adress

2019-03-11 Liavallsvägen 4 
330 31 Kulltorp 

2018-11-19 Box 311 
331 23 Värnamo 

Ärendenr Inkommen Rubricering Ärendeinformation Bolagsverket

421767/21 2021-08-17 Registrering av anmälan om genomförd delning. (AB, BAB) Extern länk

547701/18 2018-10-05 Ändring av bolagsordning Extern länk

Ändring av firma

Ändring av räkenskapsår

Ändring av säte

Ändring av företrädare/firmateckning

Ändring av objektets postadress

Namnhistorik

Adresshistorik

Arbetsställe

Cfar-nummer 60237005
Benämning ...
Antal anställda 0 anställda
Branschkod (SNI) 93290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet
Postadress Liavallsvägen 4, 335 96 Kulltorp
Besöksadress Liavallsvägen 4, 335 96 Kulltorp
Typ Huvudkontor

Serveringstillstånd

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Ärenden Bolagsverket

Ledning

Senaste ändring i ledningen: 2018-11-14

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE Hemmingsen, Verner Wein 561126-2774 2018-10-05 8

SU Hemmingsen, Daniel Verner 860119-2498 2018-10-05 3

Bolaget beslutade 2018-05-24 att inte ha revisor (Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå
utse revisor)

https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2021&id=421767
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2018&id=547701


Funktion Företag Org.nr Status

LE Magnusson Gruppen AB 556363-7148

LE, VD Enenda AB 556558-8257

LE Hemmingsen Sverige AB 556598-6659

LE, OF Lagsport i Göteborg AB 556711-3716

LE, OF Thomas Ravelli No 1 AB 556916-8262

LE Hemming i Kulltorp AB 559039-4036

LE PVH Fastighets AB 559151-4517

LE PVH Import AB 559151-4525

LE Swedish Power Event AB 559160-4508

LE, VD, OF Sportex Klubb & Företag AB 556659-3900 Fusion avslutad, företaget avslutat 2022-03-24

Senaste ändring: 2017-01-19

Engagemang

Senaste ändring: 2017-03-07

Engagemang

Firmateckning

Firman tecknas var för sig av
ledamoten
suppleanten

Styrelseledamot i AB

Folkbokföringsuppgifter

561126-2774 man, 65 år
Hemmingsen, Verner Wein
Johannebergsgatan 30 lgh 1502
412 55 Göteborg

Län: Västra Götalands län (14)
Kommun: Göteborg (80)
Distrikt: Göteborgs Vasa (107064)

Folkbokföringsdatum: 2017-01-15

Styrelsesuppleant

Folkbokföringsuppgifter

860119-2498 man, 36 år
Hemmingsen, Daniel Verner
Gästisvägen 7
331 71 Forsheda

Län: Jönköpings län (06)
Kommun: Värnamo (83)
Distrikt: Forsheda (105135)

Folkbokföringsdatum: 2013-05-23



Funktion Företag Org.nr Status

EFT Hemmingsen Sverige AB 556598-6659

LE, VD Lagsport i Göteborg AB 556711-3716

SU, VD Hemming i Kulltorp AB 559039-4036

SU Swedish Power Event AB 559160-4508

LE, VVD Sportex Klubb & Företag AB 556659-3900 Fusion avslutad, företaget avslutat 2022-03-24

Datum Kreditklass Risk % Förändringshändelse

2019-07-25 Bolaget klassas ej Bolag inaktivt vid senaste bokslut

2019-05-28 3 1,33 % Företaget har blivit ett år äldre

2019-02-28 3 1,44 % Övrig information minskade i betydelse

2018-05-29 Bolaget klassas ej Lagerbolag

Verklig huvudman

Nyckeltal

INGA NYCKELTAL FINNS TILLGÄNGLIGA

Senaste ändring av verklig huvudman:

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Företaget finns inte i Bolagsverkets register över Verklig huvudman. Se mer information under i-knappen ovan.

Bokslut

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Senaste bokslut Senaste av Bolagsverket godkända bokslut avser perioden 20200101 -

20201231. Bolaget drev då ingen verksamhet.
Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut
Det finns bokslut tillgängliga för nedladdning

Företagsinteckningar

Det finns inga företagsinteckningar.

Klassningshistorik

Anmärkningar

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Skuldsaldo

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-04-02

Skuldsaldohistorik



2022-04-07 AB Syna

Skuldsaldohistorik saknas de senaste 24 månaderna

Tidigare förfrågningar

Inga tidigare förfrågningar





1

Jens Andersson

Från: Verner Hemmingsen <verner@hemmingsen.se>
Skickat: den 19 april 2022 12:02
Till: Jens Andersson
Ämne: Super Rally

Hej Jens 
Namnet på den från polisen är Anna Kahl 0735 330468 sitter på Tillståndet 
 
Namnet på tillståndet alkohol Ola Hansson pers. 760813 2754 
Äger Harrys i Kalmar 
 
Best regards  
 
 

Verner Hemmingsen 
 
Hemmingsen AB 
Power Event AB 
Enenda. AB 
Ravelli AB 
Liavallsvägen 4 
335 96 Kulltorp 
Mobil nr.: +46-(0)706 28 80 60 
 
Email: verner@hemmingsen.se 
 
www.hemmingsen.se   
www.ravelli.se 
www.enenda.se 
 
 
 
  
-  
 





 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

  

 
 
 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 1 Juni 2022 tom 5Juni 2022 enligt 

Alkohollagen (2010:1622) gällande serveringsstället Lundegårds Camping, Lundegård 

1.  
 
 

BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 8 kap. 2 § i alkohollagstiftningen Swedish 
Power Event AB ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten avseende servering 
av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00- 03.00. 
Tillståndet gäller för restaurangen Lundegårds Camping som är belägen på Lundegård 1 i 
Borgholm. 

 
 

ANSÖKAN OCH UTREDNING 
 
Uppgifter om ansökan och bolaget 
Swedish Power Event AB lämnade den 15 Mars 2022 in en ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd av alkohol till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). Ansökan 
avser serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat på serveringsstället i bolagets lokaler med adress 
Lundegård 1. Ansökan avser serveringstid från klockan 11:00 till och med klockan 03:00.   
 
Bolaget har i ansökan angivit att de önskar bedriva restaurangverksamhet på 
serveringsstället i bolagets lokaler och har i ärende lagt fram ett förslag på fast meny som 
avser servering av tillagade maträtter.  
 
Ärendet var komplett 21 Mars 2022. 

 
Besittningsrätt till verksamhetslokaler 
Bolaget har genom ett hyresavtal med hyresvärden Lundegårds fritidsutvecklin AB, 
dispositionsrätt till lokalerna som är angivna på Serveringskartan.. 

 
Bedömning av personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Miljöenheten har bedömt att Verner Hemmingsen och Daniel Hemmingsen ska bedömas 
som PBI och genomgå miljöenhetens prövning om personlig lämplighet och ekonomisk 
skötsamhet. Bolaget har blivit meddelat vilken personkrets som kommer att prövas enligt 8 
kap. 12 § alkohollagen. 
 
Aleksandra Pepin har som företrädare för bolaget genomfört fastställt kunskapsprov 
gällande alkohollagstiftningen med godkänt resultat den 2020-02-12. 

 
Remisser och yttranden 
Miljöenheten har remitterat bolagets ansökan till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och 
Skatteverket. Utdrag har gjorts från SYNA Kreditupplysning & Marknadsinformation. 
 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Utdrag från belastningsregistret inkom från polismyndigheten 2022-03-29. I belastningsregistret finns 
inga redovisade uppgifter om PBI’erna. 
 
Räddningstjänsten är inte remitterad då Campingen har alla tillstånd ifrån räddningstjänsten 
som erfodras.  
Enligt Skatteverkets yttrande inkommit 5 April 2022 har inget framkommit som ligger 
sökanden till last. Sökandebolaget är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt.  
 
 
BESLUTSMOTIVERING 
 
Allmänt om förutsättningar för serveringstillstånd 
Bolaget har ansökt om att beviljas serveringstillstånd till allmänheten i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 
1 och 2 stycket AL (Alkohollagen). Av bestämmelsen framgår att serveringstillstånd kan meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd) eller avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Serveringstillstånd kan gälla 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. 
 
I AL anges vissa villkor för att ett serveringstillstånd ska kunna meddelas. Under 
nedanstående rubriker anges miljöenhetens överväganden och den motivering som ligger till 
grund för beslutet och ställningstagande kring hur villkoren i AL uppfylls. 
 
I ärendet har ansökan om stadigvarande serveringstillstånd bedömts och beslut har tagits 
utifrån bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 §§ AL. 
 
Polismyndighetens yttrande 
Enligt 8 kap. 11 § AL får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas utan 
att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. I ärendet har ett sådant yttrande inhämtats 
den 29 Mars 2021. Sammanfattningsvis anför Polismyndigheten genom utdrag från 
belastningsregistret att myndigheten inte har något att anmärka mot sökande. 
Kontaktperson gällande det sökta Polistillståndet är Anna Kahl på Polisen Kalmar. 

 
Allmänt bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 
Enligt 8 kap. 12 § stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället 
uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 15 §§ AL. I lämplighetsbedömningen ska också en 
granskning ske av hur planen för finansiering av den tilltänkta verksamheten ser ut. 
 
Det finns god likviditet i företaget och eventet är ett återkommande för verksamheten. 

 
Ett ytterligare krav är enligt bestämmelsen att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i AL. I ärendet krävs därmed att sökanden och utredningen i 
ärendet också visar att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens 
bestämmelser.  
 
Lämplighetsbedömningen 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738) som fortfarande gäller för 
tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL, 
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uttalas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att 
för att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på 
lämplighet (prop. 1994/95:89 s. 102 ff).  
 
När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 
den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 
misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 
olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet.  
 
Enligt Skatteverkets utredning har inget framkommit som bör ligga sökande bolaget till last. 
 
Enligt förarbetena anges att som ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 
skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 
betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna. 
 
Vidare anges i förarbetena att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör 
sig om upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp. Det nämns att ett 
fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, så länge det inte rör sig om betydande belopp, inte 
bör vara ett hinder för att meddela tillstånd.   
 
Andra omständigheter angående sökandens ekonomi som skulle kunna utgöra grund att 
ifrågasätta sökandens lämplighet att inneha serveringstillstånd har inte heller framkommit i 
ärendet. 

 
Som redogjorts för ovan anför Polismyndigheten i sitt yttrande daterat den 3 Mars 2022 att 
myndigheten inte har något att anmärka mot ansökan eller företrädare för sökanden. 
 
Företrädare för sökanden ska också genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett 
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Alexandra Pepin har som företrädare 
för Bolaget, genomfört fastställt kunskapsprov gällande alkohollagstiftningen med godkänt 
resultat den 2020-02-12. 
 
Miljöenheten bedömer sammanfattningsvis, att bolaget och dess företrädare uppfyller 
alkohollagens högt ställda krav vad gäller personliga och ekonomiska förhållanden, samt att 
företrädarna också i övrigt i utredningen visat sådan lämplighet att tillstånd inte bör vägras 
på den grunden.  
 
Avgränsat utrymme för servering 
Av 8 kap. 14 § AL framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme 
som disponeras av tillståndshavaren. Bolaget har genom avtal med hyresvärden 
Lundegårds fritidsutveckling AB nyttjanderätt över området för serveringsstället. Kravet i 8 
kap. 14 § AL på att tillståndet ska avse ett visst avgränsat område för servering är därmed 
uppfyllt. 
 
Krav på lokalens beskaffenhet och servering av mat 
Av 8 kap. 15 § AL framgår att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Enligt AL ska 
gästerna kunna erbjudas ett varierat utbud av tillagade maträtter. Efter klockan 23.00 får 
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matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i 
förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en 
drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara 
belägen i nära anslutning till matsalen.  
 
Enligt utredningen i ärendet och den ritning som bifogats ansökan har serveringsstället ett 
eget kök i anslutning till serveringslokalen. Vidare framgår det av utredningen att sökande 
avser att tillhandahålla tillagad eller på annat sätt tillredd mat på serveringsstället. Vidare 
framgår av inlämnad ritning och övrig utredning att serveringsstället har tillräckligt med 
sittplatser för sina gäster.  
 
Meny och registrerad livsmedelsverksamhet  
Enligt 8 kap. 15 § får, som redogjorts för ovan, ett serveringstillstånd inte medges om inte 
sökanden kommer att tillhandahålla en varierad meny med tillagad mat på serveringsstället.  
Sökanden har i utredningen presenterat en varierad meny för serveringsstället och kommer 
enligt sökandens uppgifter att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela 
serveringstiden. Miljöenheten anser att den meny och det förslag på mat för servering som 
har presenterats av sökanden i ärendet uppfyller kraven i AL på en varierad meny med 
tillagad mat på serveringsstället.  
 

 
Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt 
I 8 kap. 16 § AL ställs ett krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller 
för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.  
 
 
Olägenheten ifråga om ordning och nykterhet 
Enligt 8 kap. 17 § AL ska en prövning ske om alkoholserveringen i ett område på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga 
om oordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  Av inhämtade 
remissyttranden eller genom utredningen i övrigt har det inte framkommit sådana 
omständigheter som skulle kunna utgöra olägenheter av sådan art som nämnts ovan.  
 
Tillsyn, ordning och säkerhet i serveringslokalen 
Av 8 kap. 18 § AL framgår att tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig 
person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Arrangören ansvarar för att tillse att god ordning och säkerhet råder.  
 
Förutsättningar för att bevilja serveringstillstånd 
Sammanfattningsvis framgår av motiveringen och de redovisade skälen ovan att sökanden 
och dess företrädare uppfyller samtliga lagkrav i 8 kap. AL för att erhålla serveringstillstånd 
och att det därmed finns förutsättningar för miljöenheten att meddela ett stadigvarande 
serveringstillstånd i enlighet med ansökan.  
 
Ärendet har handlagts av handläggare Jens Andersson och beslut har fattats genom 
delegation. 
 

 
KOMMUNICERING 
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Ärendet har beretts och handlagts i enlighet med 9-10 och 23-27 §§ förvaltningslagen 
(2017:900). Då beslutet är av positiv karaktär för den sökande samt att det inte framkommit 
något i ärendet som det sökande bolaget inte vet om har miljöenheten gjort bedömningen att 
kommuniceringen av beslut sker i samband med utskick av beslut och tillståndsbevis.  
 

 
 
 

 
På Miljö- och byggnadsnämndens vägnar 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
 
 

Bilagor 
1. Tillståndsbevis 
2. Ritning över serveringsområdet 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

559160-4508 

Namn 

 
 

Swedish Power Event AB 

 Tel nr  

0707770131 

Adress 

 
 

Liavallsvägen 4 

 Fax nr  

  

  

335 96  KULLTORP 

 E-post  

alexandra@powerevent.s

e 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Super Rally 

Restaurangnummer 

  

 
 

Gatuadress 
Lundegård 1 

Postnummer/postort 
38796  KÖPINGSVIK 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

 

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

 

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

 

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning         

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

 –  

Under perioden (fr o m - t o m) 

 -  

 Servering till 

  Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

  Starköl  Vin  Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

-   

   

   

  

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

 

Jens Andersson 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2022-04-25 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

 

 

Utfärdandedatum/dnr 

2022-04-25/  

0042-2022-00012 
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Kopia till: Polismyndigheten, LST och FHI 







 
  ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 

 enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) 
 

  
 
Borgholms kommun 

Hemsida 
www.borgholm.se 

E-post 
serveringstillstand@borgholm.se 

Organisationsnr 
212000-0795 

Postadress 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 
Östra Kyrkogatan 10 

Telefon 
0485-880 00 

Fax 
0485-129 35 

Bankgiro 
650-5044 

 

 

 
 

           SÖKANDE 
Bolagets namn Organisationsnummer 

            
Bolagets gatuadress Postnummer och postort 

            
Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort 

            
Mobilnummer E-postadress 

            
Webbsida varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig som ska bedriva internethandel) 

      

Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via 
 E-post  Telefon  Brev 

 
Behandling av personuppgifter – allmän information. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i 
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).  
 

ANSÖKAN AVSER 
Tillståndstyp:   

 Partihandelstillstånd   Detaljhandelstillstånd – försäljningsställe  Detaljhandelstillstånd – internetförsäljning 

Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas: 

 Tills vidare  Tidsbegränsat fr.o.m       – t.o.m       

 
FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE eller FAST DRIFTSSTÄLLE 

Försäljnings- eller driftställets namn Försäljnings- eller driftställets telefonnummer 

            
Försäljnings- eller driftställets gatuadress Postnummer och postort 

            
 

ÖVRIGA LOKALER 
  Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten? 

   Ja, lagerlokal     Ja, kontor     Nej 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 Bolaget bedriver idag anmäld försäljning av tobak enligt 12 c § tobakslag (1993:581) 
 Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig) 

      
 
 

 
FÖREKOMMER ANMÄLNINGSPLIKTIG FÖRSÄLJNING AV 

  Folköl – detaljhandel   Folköl – servering    Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 

UNDERSKRIFT 
Underskrift av sökanden (firmatecknare) 

 

Namnförtydligande Ansökningsdatum 

            
 
  

Borgholmsstjärnan AB 559352-2112

387 32 Borgholmc/o Pressbyrån, Västra Kyrkogatan 22

4225340 / 559352-2112, Box 5157 181 05 Lidingö

aurora.dalborg@reitanconvenience.se0858749171

Pressbyrån Borgholm 0485-77544

Västra Kyrkogatan 22 387 32 Borgholm

2021-12-10Aurora Dalborg / genom fullmakt
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2019  

Dokument nr: 
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3 sidor 

 

 

 

Butiken håller egenkontrollprogrammet uppdaterat och tillgängligt i butik. All personal som arbetar i butiken måste 

genomgå en kurs som repeteras årligen. Kursen innehåller bl.a. försäljningsregler och vilka egenkontroller som gäller 

avseende tobak. Jag som ansvarig för verksamheten, säkerställer att detta är genomfört. Våra samarbetspartners inom 

egenkontroller tillhandahåller uppdateringar till min verksamhet löpande. 

 

Försäljningsregler diskuteras löpande på personalmöten. Jag som ansvarig för verksamheten, säkerställer att detta är 

genomfört. Jag inklusive min personal kontrollerar butiken löpande för att säkerställa att bl.a. skyltar är synliga och 

placerade på rätt plats. All nyanställd personal ska underteckna ett dokument som avser regler för tobaksförsäljning, där 

det också framgår att det finns ett tydligt personligt ansvar. 

 

All övrig personal har till uppgift att:  

Känna till och följa gällande regler för tobaksförsäljning.  

Skriva under blankett innebärande att personalen har tagit del av och förstått gällande regler och rutiner. 

 

Försäljningsregler 

Dessa försäljningsregler är hämtade ur tobakslagen (2018:2088)  

• Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.  

• Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år.  

Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.  

 

Åldersgräns och rökförbud:  

Butiken har tydliga skyltar i butiken om att det är 18-årsgräns för att köpa tobaksprodukter. Skyltar finns placerade  vid 

dörr/entré, på cigarettskåp samt snuskyl. Skyltarna kontrolleras regelbundet för att säkerställa att korrekt märkning 

finns. 

 

Butikens policy är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig 

legitimation ska köp nekas.  

 

 En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 

år (s.k. langning). Om flera yngre människor är tillsammans inne och handlar görs id-kontroll av samtliga i sällskapet 

som bedöms vara under 25 år. Om säljaren kan se att kunden lämnar en ung kompis utanför butiken nekas köp då köpet 

skulle kunna utgöra langning. 

 

 Butiken har en dekal om rökning förbjuden vid entrén (och om relevant vid utomhusserveringen).  

 

Hotfulla situationer  

All personal genomgår årligen en kurs avseende bl a konfliktsituationer (kursen är obligatorisk och måste repeteras 

varje år). Personalen uppmanas vara lugn och tala med lugn röst för att inte förvärra situationen. Alla hot tas på allvar. 

TOBAKSFÖRSÄLJNING 
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Om det är en överhängande fara för liv eller hälsa används överfallslarmet som finns i butiken. Jag som ansvarig för 

verksamheten säkerställer att kursen har genomgåtts av mina anställda. 

 

Tobaksvaror: 

 Alla tobaksvaror skall beställas från anvisad grossist, SMD Logistics med undantag av cigarrer från Habanos. Butiken har 

rutiner för att regelbundet kontrollera att grossisterna rapporterat, alternativt anmält nya tobaksprodukter till 

Folkhälsomyndigheten. Detta görs genom att butiken på Folkhälsomyndighetens hemsida kontrollerar om produkten 

finns med i den senaste publicerade rapporteringen av tobaksvaror. Om tobaksprodukten inte finns med i rapporteringen 

tar butiken kontakt med grossisten och slutar sälja tobaksprodukten till dess butiken fått bekräftelse på att 

tobaksprodukten är rapporterad, alternativt fått bekräftat att en ny tobaksvara är anmäld. 

 Alla tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är avsedda för konsumenter ska vara försedda med texter och 

illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om 

rökavvänjning (hälsovarningar). När det gäller cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska förpackningarna också 

ha kompletterande bilder med tillhörande bildtexter. Förpackningar till tobaksvaror för rökning (exempelvis cigaretter 

och rulltobak) ska vara märkta med texten: Rökning dödar. Förpackningar för cigaretter, rulltobak och tobak för 

vattenpipa ska också vara försedd med följande informationstext: Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande 

ämnen. 

 Förpackningar till rökfria tobaksvaror (exempelvis snus) ska vara märkta med texten: Denna tobaksvara skadar hälsan 

och är beroendeframkallande. 

 Hälsovarningarna ska vara på svenska. 

 Personalen kontrollerar produkterna vid ankomst. Om produkterna inte uppfyller kraven ovan läggs produkterna åt sidan 

(d v s de packas ej upp och säljs till konsument, utan skickas tillbaka till leverantören). 

 

Varor och produkter kontrolleras även av personal vid leverans till butik för att säkerställa att tobaksvarorna följer 

kraven om märkning och ingrediensförteckning. Om felaktigt märkta varor och produkter upptäcks returneras de till 

leverantören. 

 

 Cigaretter och Rulltobak skall vara märkta med ID och säkerhetsmärkning. Det är förenat med straffansvar att sälja 

oriktigt märkta tobaksvaror.   

Varor och produkter kontrolleras av personal vid leverans till butik. Om felaktigt märkta varor och produkter upptäcks 

returneras de till leverantören. 

 

 Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter eller en styckförpackning tobak med mindre än 20 cigaretter, 30 gram rulltobak 

eller 20 portioner snus. 

Varor och produkter kontrolleras av personal vid leverans till butik. Om felaktigt märkta varor och produkter upptäcks 

returneras de till leverantören. 
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Reklam och Marknadsföring 

 Marknadsföring av tobaksvaror får ej vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av 

tobaksvaror i form av reklamskyltar etc. är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Butiken säkerställer även att 

annan marknadsföring i butiken uppfyller tobakslagens och marknadsföringslagens krav.  

 

Jag som ansvarig för verksamheten gör regelbundna kontroller av den marknadsföring som finns i butiken. Vid misstanke 

om att marknadsföringen inte uppfyller tobakslagens och marknadsföringslagens krav vidtas åtgärder (borttagande av 

kommersiella meddelanden och dialog med franchisegivaren Reitan Convenience Sweden AB). Kommersiella 

meddelanden tillåts enbart i anslutning till tobaksprodukterna som förvaras bakom kassalinjen längst in i butiken (med 

undantag från snuskyl som kan vara precis bredvid främre kassalinje).  

 

Genomgång görs av de kommersiella meddelandena i butiken för att säkerställa att de inte riktar sig mot barn eller 

ungdomar. 

Genomgång görs med personalen om att det inte får förekomma erbjudande om gratisprover, rabatter, tävlingar eller 

liknande i butiken. Vid osäkerhet kan butiken även kontakta franchisegivaren, som är centralt ansvarig för 

marknadsföringen för stöd.

 

Informationsrutiner:  

Gällande regler finns i personalhandboken  

Gällande regler finns anslagna i butiken  

18 års gräns är tydligt skyltat i kassaområdet.  

All personal informeras muntligen vid ordinarie personalmöte och dokumenteras.  

Nyanställd personal informeras vid rekrytering om regler kring tobaksförsäljning, datum dokumenteras  

 

Dokumentation:  

Dokumentationen finns tillgänglig i butiken.  

Ansvarig för dokumentationen är jag som butiksinnehavare.  

 

Dokumentationen innehåller:  

Detta egenkontrollprogram  

Datum för informationsmöten med hela personalen – i denna dokumentinformation till nyanställd personal – 

kvittensdokument  

Information om lagen om tobak och liknande produkter  

Regler ur lagen om tobak och liknande produkter  

Åtgärder vid avvikelser från reglerna:  

Repetition av reglerna för all säljpersonal  

Utökad intern kontroll av gällande regler  

Information till nyanställd personal (särskilt dokument för resp. säljare)  

Datum för personalmöten då information om tobaksförsäljningsreglerna har repeterats 
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Åtgärder vid avvikelser från reglerna: 

Repetition av reglerna för all säljpersonal  

Utökad intern kontroll av gällande regler  
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Information till nyanställd personal (särskilt dokument för resp. säljare)  

 

 

Datum för personalmöten då information om tobaksförsäljning reglerna har repeterats:  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________ 

 

Datum: _____/______ Närvarande__________________________________  
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Datum: _____/______ Närvarande__________________________________ 

 

 

 

 

Ort:________________ Datum:______/_____ Köpman:_________________  





Verksamhetsbeskrivning och förhållandet mellan RCS och franchisetagarna 

Bakgrund 

Reitan Convenience Sweden AB (RCS) är franchisegivare åt ca 400 servicebutiker i Sverige. 

Servicebutikerna bedriver genom aktiebolag näringsverksamhet under varumärkena Pressbyrån eller 

7-Eleven. Samarbetet regleras genom ett separat franchiseavtal som ser likadant ut för varje 

franchisetagare. Ägaren till franchisetagaren (Köpmannen) ska alltid äga samtliga franchisetagarens 

aktier samt utgöra majoriteten av franchisetagarens styrelse (jfr Franchiseavtalet punkten 2.2). 

 

Lokalen 

RCS upplåter lokalen för bedrivande av verksamheten i andra hand till franchisetagaren. RCS står alltid 

som förstahandshyresgäst på hyreskontraktet gentemot fastighetsägaren. Franchisetagaren äger rätt 

och skyldighet att nyttja lokalen enligt villkor som framgår av hyresavtalet ingånget mellan RCS och 

franchisetagaren. En förutsättning för giltigheten av samtliga hyresavtal är att franchisetagaren avstår 

från sitt besittningsskydd enligt Jordabalken 12 kap 57-60 §§ samt att överenskommelsen godkänns av 

hyresnämnden (jfr Franchiseavtalet punkten 6.1). 

 

Marknadsföring 

Pressbyrån respektive 7-Eleven ska ha en enhetlig marknadsföring, därav följer att franchisetagarens 

marknadsföring ska överensstämma med av RCS vid var tid gällande marknadsföringsstrategi (jfr 

Franchiseavtalet punkten 9.1). Detta gäller dock inte marknadsföring av de tobaksvaror som vid var tid 

regleras av gällande lag om marknadsföring av tobak. För sådan marknadsföring har franchisetagaren 

det yttersta ansvaret. Franchisetagaren har vidare alltid rätt att neka deltagande i 

marknadsföringsåtgärder om franchisetagaren anser att dessa strider mot lag. 

Marknadsföringsåtgärder samt kontakter med leverantörer hanteras centralt av RCS. 

 

Finansiering 

 

Franchisetagaren ska vara ett i Sverige registrerat aktiebolag. När en ny franchisetagare ska börja 

bedriva verksamhet under varumärket Pressbyrån eller 7-Eleven kräver RCS att det är ett nybildat 

aktiebolag. RCS beställer ett lagerbolag från Svenska Standardbolag och hanterar all administration 

avseende bolagsbildningen. Betalning av bolagsköpet sker genom att Köpmannen betalar in 

aktiekapitalet (100 000 kronor) och ett villkorat aktieägartillskott (100 000 kronor) till ett av RCS 

anvisat bankkonto. RCS begär in stiftelseurkund och kvitto på inbetalningen av såväl aktiekapitalet som 

aktieägartillskottet. 

 

Bankkonto 

För verksamhetens löpande in- och utbetalningar åtar sig franchisetagaren ha ett bankkonto hos den 

bank som RCS vid var tid anvisar. Franchisetagaren förbinder sig att inte utnyttja bankkontot för 

rörelsefrämmande kostnader. I samband med franchiseavtalet träder i kraft åtar sig franchisetagaren 

att till bankkontot betala in aktiekapitalet (oftast 100 000 SEK, men aktiekapitalet kan ibland vara 

högre beroende på butikens storlek) och villkorat aktieägartillskott om 100 000 SEK (jfr 

Franchiseavtalet, Ekonomisk bilaga punkten 5.1-5.2). När franchisetagaren tar över en butik används 

de inbetalda medlen tillsammans med tillfällig kredit från RCS till att köpa varulagret i rörelsen som 

franchisetagaren tar över. Någon annan kostnad för att ta över verksamheten finns inte. 



 

Franchisetagaren ansvarar för att se till att samtliga kontanta medel från verksamheten löpande sätts 

in på bankkontot. 

 

Bokföring 

RCS utför all bokföring åt franchisetagaren såvitt avser franchiseverksamheten. Samtliga 

franchisetagare ska ha en auktoriserad revisor, alternativt godkänd revisor, anställd vid någon av de 

revisionsbyråer som RCS anvisar (jfr Franchiseavtalet punkten 16.2 samt Franchiseavtalet, Ekonomisk 

bilaga punkten 1.1). Därutöver förbinder sig franchisetagaren att följa de instruktioner och anvisningar 

som RCS från tid till annan lämnar avseende verksamhetens dagliga rutiner, såsom rapportering och 

redovisning i olika avseenden (jfr Franchiseavtalet, Ekonomisk bilaga punkten 3.1). 

 

Undantag från lagen om kassaregister 

RCS har rutiner som säkerställer en korrekt kassaredovisning från samtliga butiker samt en arbets- och 

ansvarsfördelning som ger en väl fungerande intern kontroll av såväl omsättning som bokföring. 

Bokföring och kassaredovisning hanteras centralt av RCS och vid misstanke om oegentligheter finns 

rutiner för snabb uppföljning. Med anledning härav är samtliga franchisetagare undantagna från lagen 

om kassaregister. 
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 Dokument

Avstående från besittningsskydd

Antal sidor: 3
Verifikationsdatum: Dec 13 2021 04:40PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)

VERIFIKATION
DOKUMENTNUMMER: 61B201DBC154F
DEC 13 2021 04:40PM

Deltagare

Konstantin Papavassiliou (Skapare)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

konstantin.papavassiliou@reitanconvenience.se

Stockholm STRANDBERGSGATAN 55 112 51

Skickades: Dec 09 2021 KL, 02:18PM

Sofia Lindelöf (E-Signatur)

Borgholmsstjärnan AB (559352-2112)

198910180226

Sofia.lindelof@hotmail.com

Signerad: Dec 12 2021 KL, 09:14PM

Jens Anderberg (E-Signatur)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

jens.anderberg@reitanconvenience.se

351 96

Signerad: Dec 13 2021 KL, 04:40PM

Avtalsgruppen (Läsbehörighet)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB

nyafranchiseavtal@reitanconvenience.se

Signerad: Dec 13 2021 KL 04:40PM
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 Registrerade händelser

Dec 09 2021 
KL. 02:18PM

Konstantin Papavassiliou skickade dokumentet till deltagarna 
IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 12 2021 
KL. 09:12PM

Sofia Lindelöf granskade dokumentet: 
https://esign.simplesign.io/document/view/1121697/61b202227eca4 

IP ADDRESS 
213.66.48.223

Dec 12 2021 
KL. 09:14PM

 SOFIA LINDELÖF signerade dokumentet
GPS koordinater: Lat 56.65 Long 16.45

Signerad med: BankID (056df13c-f14c-4631-80c1-866d901b2c5f)

IP-ADRESS 
213.66.48.223

Dec 13 2021 
KL. 04:40PM

Jens Anderberg granskade dokumentet: 
https://esign.simplesign.io/document/view/1121698/61b20224a0f31 

IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 13 2021 
KL. 04:40PM

Jens Anderberg signerade dokumentet online 
GPS koordinater: Lat 59.3779 Long 17.9155

IP-ADRESS 
194.103.34.10

 
KL. 04:40PM

Avtalsgruppen granskade dokumentet: 
https://esign.simplesign.io/document/view/1121699/61b20224a36bb 

IP ADDRESS 

Dec 13 2021
KL. 04:40PM

Dokumentet har signerats

Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 61b201dbc154f har
undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen
enligt detta verifikat.
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 Dokument

Hyresavtal 1 KM

Antal sidor: 6
Verifikationsdatum: Dec 13 2021 04:41PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)

VERIFIKATION
DOKUMENTNUMMER: 61B202448B3A2
DEC 13 2021 04:41PM

Deltagare

Konstantin Papavassiliou (Skapare)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

konstantin.papavassiliou@reitanconvenience.se

Stockholm STRANDBERGSGATAN 55 112 51

Skickades: Dec 09 2021 KL, 02:20PM

Sofia Lindelöf (E-Signatur)

Borgholmsstjärnan AB (559352-2112)

198910180226

Sofia.lindelof@hotmail.com

Signerad: Dec 12 2021 KL, 09:12PM

Jens Anderberg (E-Signatur)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

jens.anderberg@reitanconvenience.se

351 96

Signerad: Dec 13 2021 KL, 04:41PM

Avtalsgruppen (Läsbehörighet)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB

nyafranchiseavtal@reitanconvenience.se

Signerad: Dec 13 2021 KL 04:41PM
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 Registrerade händelser

Dec 09 2021 
KL. 02:20PM

Konstantin Papavassiliou skickade dokumentet till deltagarna 
IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 12 2021 
KL. 09:06PM

Sofia Lindelöf granskade dokumentet: 
https://esign.simplesign.io/document/view/1121710/61b2028ebf5dd 

IP ADDRESS 
213.66.48.223

Dec 12 2021 
KL. 09:12PM

 SOFIA LINDELÖF signerade dokumentet
GPS koordinater: Lat 56.65 Long 16.45

Signerad med: BankID (499d7b47-de49-476b-842f-31d62aa21eaf)

IP-ADRESS 
213.66.48.223

Dec 13 2021 
KL. 04:40PM

Jens Anderberg granskade dokumentet: 
https://esign.simplesign.io/document/view/1121711/61b2029059c8b 

IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 13 2021 
KL. 04:41PM

Jens Anderberg signerade dokumentet online 
GPS koordinater: Lat 59.3779 Long 17.9155

IP-ADRESS 
194.103.34.10

 
KL. 04:40PM

Avtalsgruppen granskade dokumentet: 
https://esign.simplesign.io/document/view/1121712/61b202905cc1e 

IP ADDRESS 

Dec 13 2021
KL. 04:41PM

Dokumentet har signerats

Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 61b202448b3a2 har
undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen
enligt detta verifikat.
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AKTIEBOK 
 

Information om bestämmelser enligt ABL 5 Kap 
 

I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok som innehåller uppgifter om aktier och aktieägare. 
Bolaget är ansvarigt för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär. 

Styrelsen är ansvarig för att aktieboken förs, uppdateras, bevaras och hålls tillgänglig hos bolaget för alla 
som vill ta del av den. 

Aktieboken ska ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget och ge underlag för att  
bedöma ägarförhållandena i bolaget. 

Aktieboken ska bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning. 
 
 
 

v 

 

 

 

 

 

AKTIEBOK 
för 

Borgholmsstjärnan AB 

559352-2112 



     

v 

-    Aktieboksblad    - 
 

Aktienummer:  1 - 1000 

 

Bolag: Borgholmsstjärnan AB 

 

Org nr: 559352-2112 

 

Antal aktier: 1000 Aktier 

 

Aktieslag: [ ] A-aktier  [ ] B-aktier [ ] Stamaktier [ ] Preferensaktier 
I förekommande fall 

 

Ägare  

 

Datum: 2021-11-24 

 

Namn: Sofia Lindelöf 

 

Person/orgnr: 8910118-0226 

  

Postadress: Guntorpsgatan 107, 386 37 Borgholm 

 

Ny ägare 

 

Datum:  

 

Namn:  

 

Person/orgnr:  E-post: …………………………………………………… 

  

Postadress:  

 

Ny ägare   

 

Datum:  

 

Namn:  

 

Person/orgnr:   E-post: …………………………………………………… 

  

Postadress:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

FULLMAKT

För Anna Franzén, Konstantin Papavassiliou, Aurora Dalborg, Susanne Carlsten, Susanne Olsson och Kersti Gunnestedt att
var för sig på alla sätt företräda och underteckna handlingar för Borgholmsstjärnan AB, 559352-2112 (”Bolaget”), i ärenden
avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.Det innebär bl.a. att var och en av ovan nämnda personer äger
rätt att inge och underteckna ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror samt på alla sätt föra Bolagets talan i ärenden
avseende tobakstillstånd.
 
Fullmakten ger även ovan nämnda personer rätt att på alla sätt företräda och underteckna handlingar för Bolaget i ärenden
avseende ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror samt i ärenden avseende upphörande av tillstånd för försäljning
av tobaksvaror.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna fullmakt har signerats elektroniskt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofia Lindelöf  
Borgholmsstjärnan AB 
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 Dokument

Fullmakt tobak

Antal sidor: 2
Verifikationsdatum: Dec 09 2021 02:24PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)

VERIFIKATION
DOKUMENTNUMMER: 61B1C56E34C70
DEC 09 2021 02:24PM

Deltagare

Aurora Dalborg (Skapare)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

aurora.dalborg@reitanconvenience.se

Stockholm STRANDBERGSGATAN 55 112 51

Skickades: Dec 09 2021 KL, 10:01AM

Sofia Lindelöf (E-Signatur)

Borgholmsstjärnan AB (559352-2112)

198910180226

Sofia.lindelof@hotmail.com

Signerad: Dec 09 2021 KL, 02:24PM

Registrerade händelser

Dec 09 2021 
KL. 10:01AM

Aurora Dalborg skickade dokumentet till deltagarna 
IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 09 2021 
KL. 02:23PM

Sofia Lindelöf granskade dokumentet: 
 https://esign.simplesign.io/document/view/1120660/61b1c605767c1 

IP ADDRESS 
94.191.152.248

Dec 09 2021 
KL. 02:24PM

 SOFIA LINDELÖF signerade dokumentet
 

GPS koordinater: Lat 57.7153 Long 12.835

 Signerad med: BankID (950d7be8-3a15-4aa7-9aa9-751442f7d95f)

IP-ADRESS 
94.191.152.248

Dec 09 2021
 KL. 02:24PM

Dokumentet har signerats

Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 61b1c56e34c70 har
undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen
enligt detta verifikat.
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Bilaga 3.1 - Finansiering 

 

 

Bolaget skall gå i drift 2022-04-04. Finansiering av verksamheten har skett enligt vad som anges nedan. 

 

RCS har bildat bolaget på uppdrag av ägaren till franchisebolaget. RCS bildar ett bolag via Verksamt 

och hanterar all administration avseende bolagsbildningen. Betalning av bolagsköpet sker genom att 

ägaren till franchisebolaget betalar in aktiekapitalet (100 000 kronor) och ett villkorat aktieägartillskott 

(100 000 kronor) till ett av RCS anvisat bankkonto. Kvitto på insättningen, se bilaga 3. Förvärvet av 

verksamheten har gått till så som anges i bilaga 1. 

 

Ägaren till franchisebolaget har finansierat aktiekapital och aktieägartillskott genom banklån, se bilaga 

3 (låneavtal). 

 

De inbetalda medlen tillsammans med tillfällig kredit från RCS till att köpa varulagret i rörelsen som 

franchisetagaren tar över. Någon annan kostnad för att ta över verksamheten finns inte. 











Bilaga 5 

 

Förklaring varulager m.m. 

 

Kostnader – Köp inventarier 

Bolaget köper inga inventarier utan Bolaget får en färdig och inredd butik med inventarier när 

franchiseavtalet träder ikraft. Kostnader för inventarier m.m. ingår i serviceavgiften. Samtliga 

inventarier ägs dock av RCS. 

 

Övertagande av lager 

Belopp kan ej anges i dagsläget. Inventering görs på tillträdesdagen 

 

Övriga kostnader 

Bolaget står för ansökningsavgiften. Kostnader för ombud och redovisningstjänster m.m. ingår i 

serviceavgiften som bolaget betalar till RCS. 





Bilaga 4 
 
 
Ansökningsavgift: 
 
Om ansökningsavgiften ska faktureras: 
 
Fakturan ska ställas till Borgholmsstjärnan AB. 4425340 / 559352-2112, Box 5157, 181 05 

Lidingö. 

Fakturan ska mailas till rcskm@api.neovici.se med referens 4425340. 

 
  
Tillsynsavgiften ska faktureras till: 
 
Fakturan ska ställas till Borgholmsstjärnan AB. 4425340 / 559352-2112, Box 5157, 181 05 

Lidingö. 

Fakturan ska mailas till rcskm@api.neovici.se med referens 4425340. 

 
 

mailto:rcskm@api.neovici.se
mailto:rcskm@api.neovici.se
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 Dokument

Villkorat aktieägartillskott 1 KM

Antal sidor: 2
Verifikationsdatum: Dec 09 2021 04:40PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)

VERIFIKATION
DOKUMENTNUMMER: 61B202CCCCCE1
DEC 09 2021 04:40PM

Deltagare

Konstantin Papavassiliou (Skapare)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

konstantin.papavassiliou@reitanconvenience.se

Stockholm STRANDBERGSGATAN 55 112 51

Skickades: Dec 09 2021 KL, 02:22PM

Ann-Sofie Lindberg (E-Signatur)

AFLI Servicehandel AB (559137-0605)

197004203563

pb4150161@Pressbyran.se

Signerad: Dec 09 2021 KL, 04:40PM

Avtalsgruppen (Läsbehörighet)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB

nyafranchiseavtal@reitanconvenience.se

Signerad: Dec 09 2021 KL 04:40PM

Registrerade händelser

Dec 09 2021 
KL. 02:22PM

Konstantin Papavassiliou skickade dokumentet till deltagarna 
IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 09 2021 
KL. 04:28PM

Ann-Sofie Lindberg granskade dokumentet: 
 https://esign.simplesign.io/document/view/1121719/61b203024cea6 

IP ADDRESS 
82.209.131.158

Dec 09 2021 
KL. 04:40PM

 ANN-SOFI LINDBERG signerade dokumentet
 

GPS koordinater: Lat 55.6078 Long 12.9982

 Signerad med: BankID (f260e2e6-009b-4243-82eb-dc68880a4289)

IP-ADRESS 
82.209.131.158

 
KL. 04:28PM

Avtalsgruppen granskade dokumentet: 
 https://esign.simplesign.io/document/view/1121720/61b20303c55e8 

IP ADDRESS 

Dec 09 2021
 KL. 04:40PM

Dokumentet har signerats

Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 61b202ccccce1 har
undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen
enligt detta verifikat.
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 Dokument

Pantförskrivning 1 KM

Antal sidor: 2
Verifikationsdatum: Dec 12 2021 09:05PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)

VERIFIKATION
DOKUMENTNUMMER: 61B203765E5EA
DEC 12 2021 09:05PM

Deltagare

Konstantin Papavassiliou (Skapare)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

konstantin.papavassiliou@reitanconvenience.se

Stockholm STRANDBERGSGATAN 55 112 51

Skickades: Dec 09 2021 KL, 02:25PM

Sofia Lindelöf (E-Signatur)

Borgholmsstjärnan AB (559352-2112)

198910180226

Sofia.lindelof@hotmail.com

Signerad: Dec 12 2021 KL, 09:05PM

Avtalsgruppen (Läsbehörighet)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB

nyafranchiseavtal@reitanconvenience.se

Signerad: Dec 12 2021 KL 09:05PM

Registrerade händelser

Dec 09 2021 
KL. 02:25PM

Konstantin Papavassiliou skickade dokumentet till deltagarna 
IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 12 2021 
KL. 09:04PM

Sofia Lindelöf granskade dokumentet: 
 https://esign.simplesign.io/document/view/1121726/61b203b0d6341 

IP ADDRESS 
213.66.48.223

Dec 12 2021 
KL. 09:05PM

 SOFIA LINDELÖF signerade dokumentet
 

GPS koordinater: Lat 56.65 Long 16.45

 Signerad med: BankID (91e1e3c7-bf39-4e8f-a045-8994f425ef54)

IP-ADRESS 
213.66.48.223

 
KL. 09:04PM

Avtalsgruppen granskade dokumentet: 
 https://esign.simplesign.io/document/view/1121727/61b203b258adc 

IP ADDRESS 

Dec 12 2021
 KL. 09:05PM

Dokumentet har signerats

Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 61b203765e5ea har
undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen
enligt detta verifikat.
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 Dokument

Borgensförbindelse 1 KM

Antal sidor: 2
Verifikationsdatum: Dec 12 2021 09:04PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)

VERIFIKATION
DOKUMENTNUMMER: 61B203F270D46
DEC 12 2021 09:04PM

Deltagare

Konstantin Papavassiliou (Skapare)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (556061-5790)

konstantin.papavassiliou@reitanconvenience.se

Stockholm STRANDBERGSGATAN 55 112 51

Skickades: Dec 09 2021 KL, 02:26PM

Sofia Lindelöf (E-Signatur)

Borgholmsstjärnan AB (559352-2112)

198910180226

Sofia.lindelof@hotmail.com

Signerad: Dec 12 2021 KL, 09:04PM

Avtalsgruppen (Läsbehörighet)

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB

nyafranchiseavtal@reitanconvenience.se

Signerad: Dec 12 2021 KL 09:04PM

Registrerade händelser

Dec 09 2021 
KL. 02:26PM

Konstantin Papavassiliou skickade dokumentet till deltagarna 
IP ADDRESS 
194.103.34.10

Dec 12 2021 
KL. 09:02PM

Sofia Lindelöf granskade dokumentet: 
 https://esign.simplesign.io/document/view/1121731/61b2041695db7 

IP ADDRESS 
213.66.48.223

Dec 12 2021 
KL. 09:04PM

 SOFIA LINDELÖF signerade dokumentet
 

GPS koordinater: Lat 56.65 Long 16.45

 Signerad med: BankID (7494f09e-edb7-4569-a184-60454c1e4407)

IP-ADRESS 
213.66.48.223

 
KL. 09:02PM

Avtalsgruppen granskade dokumentet: 
 https://esign.simplesign.io/document/view/1121732/61b20418198c3 

IP ADDRESS 

Dec 12 2021
 KL. 09:04PM

Dokumentet har signerats

Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 61b203f270d46 har
undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen
enligt detta verifikat.
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SKULDEBREV

Kreditgivare

Ölands Bank AB

Organisationsnummer 516401-0034 Datum Kreditnummer
2021-10-27 8030-9, 965 930 191-6

Kredittagare    

19891018-0226  SOFIA LINDELÖF

19860417-1234  ELSHAZLY DARWISH

Kreditvilkor för  PrivatlånDirekt  Kreditbelopp, kronor: ********200 000*

 
Slutförfallodag: 2026-10-30 Ränta f n: 5,000 %

Betalningsintervall för ränta: 1 MÅN Ränteberäkningsmetod: 360/360

Betalningsintervall för amortering: 1 MÅN Första förfallodag ränta: 2021-11-30

Antal amorteringstillfällen: 60 Första förfallodag amortering /Annuitet: 2021-11-30

Amortering kr: 3 333

Uppläggningsavgift kr: 0

Aviavgift varje förfallodag (kredittagaren kan välja aviseringssätt):
Avisering via internetbank, f n kr: 0 Avisering via Post, f n kr: 45

Effektiv ränta f n: 5,116 %

Sammanlagt belopp som skall betalas under hela kredittiden, f n kr: 225 417
Kostnad vid utnyttjande av ångerrätt, ränta per dag, f n kr: 28

Ränta på kreditbeloppet utgår fr o m utbetalningsdagen. För kredit gäller "Allmänna Reversvillkor Konsument,  2021-02-01".
Ovan angivna slutförfallodag gäller under förutsättning att krediten inte sägs upp till betalning i förtid enligt bestämmelserna
i de allmänna villkoren.

Undertecknad kredittagare
- betalar till Ölands Bank AB ovan angivna kreditbelopp jämte ränta, avgifter och kostnader enligt bestämmelser i detta 
  skuldebrev och i "Allmänna Reversvillkor Konsument,  2021-02-01".
- har mottagit en kopia av detta skuldebrev samt ovan nämnda allmänna villkor.
- överenskommer med banken om att förfallna belopp får betalas genom automatisk överföring från konto nr 8030-9, 073 039 877-3.

Insättes på konto nr: 8030-9, 073 039 877-3 

DA-33531250



SysPr / Bl 2658 utg 1 - KORREKTUR type 1 rev F

Exporten inkluderar

Beskrivning

IKEA - KALMA
LAGER 157  K
CITY GROSS K
Överföring v
Lån/placerin
Ingående saldo

2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27

Referens

Privatkto m komb (SEK)

SEK

Alla insättningar och uttag
2021-10-27 till 2021-10-27

2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27

1
Transaktioner

    Sofia Lindelöf 19891018-0226

2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27

Kontohavare

Sida

IKEA - KALMA
LAGER 157  K
CITY GROSS K
803097313261
9659301916

Belopp Bokfört saldo

-749,00
-130,00
-609,48

-200 000,00
200 000,00
2021-10-27

Valutadag

    8030-9,73 039 877-3 Fias

Skapad

Bokförings
dag

Transaktions
dag

Saldo 2021-10-27                                                     7 413,39

2021-11-09 20:47 CET

7 413,39
8 162,39
8 292,39
8 901,87

208 901,87
8 901,87



SysPr / Bl 2658 utg 1 - KORREKTUR type 1 rev F

Exporten inkluderar

Beskrivning

Överföring v
Överföring v
Ingående saldo

2021-11-11
2021-10-27

Referens

e-sparkonto (SEK)

SEK

Alla insättningar och uttag
2021-10-27 till 2021-11-10

2021-11-10
2021-10-27

1
Transaktioner

    Sofia Lindelöf 19891018-0226

2021-11-10
2021-10-27

Kontohavare

Sida

803097303987

Belopp Bokfört saldo

-200 000,00
200 000,00
2021-10-27

Valutadag

    8030-9,73 132 614-6 pressbyrån

Skapad

Bokförings
dag

Transaktions
dag

Saldo 2021-11-10                                                         0,00

2021-11-10 21:24 CET

0,00
200 000,00

0,00



Godkända överföringar

Följande överföringar har godkänts

pressbyrån 8030-9, 73 132 614-6

Datum Mottagares namn Mottagares konto Periodicitet Valuta Belopp

Omgående RCS 8901-1, 974 125 321-6 SEK 200 000,00

Summa 200 000,00

2021-11-10 21:23 CET

SOFIA LINDELÖF

Godkända betalningar

Sida 1(1)





Från: Serveringstillstånd
Till: "Aurora Dalborg"
Ärende: SV: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm
Datum: den 16 december 2021 10:39:00
Bilagor: remissblankett, skatteverket- sökande företag.pdf

remissblankett, skatteverket-pbi.pdf
Exempel, hur man fyller i skatteverkets remissblankett.pdf

Hejsan! Jag har tagit emot handlingarna om ansökan för nytt tobaksförsäljningstillstånd.
Innan ärendet kan starta måste den förra ägaren säga upp sitt nuvarande aktuella
tobaksförsäljningstillstånd (hon kan bara maila mig att från och med 4 april 2022 ska
tillståndet
vara uppsagt). Jag har mailat Lena (förra ägaren) men hon har inte svarat än.
 
Finns det något kontrakt mellan tidigare ägare och ny ägare på själva överlåtelsen?
 
Jag vill att ni skickar in remissblankett (för företaget och för Sofia Lindelöf samt för
Elshazly Darwish ) till skatteverket (bifogar blankett samt beskrivning hur man fyller i
blanketten). Vilken roll har Elshazly Darwish i bolaget och i verksamheten? Jag ser att
hon står med som suppleant i bolaget och att hon även står med som kredittagare för
lånet på 200.000kr. Eftersom hon står med som lånetagare kan hon räknas som extern
finansiär och bör räknas som PBI (person av betydande inflytande i bolaget).
 
Hör av dig om du har några funderingar.
 
Ha en trevlig dag!
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 
 
 
Från: Aurora Dalborg [mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se] 
Skickat: den 15 december 2021 08:53
Till: Serveringstillstånd
Ämne: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm
 
Hej,
Här kommer en ansökan om försäljningstillstånd tobak för Pressbyrån Borgholm.
 
Överlåtelse av verksamhet: 2022-04-04.
 
--
Vänliga hälsningar, 
 
Aurora Dalborg
 

mailto:Serveringstillstand@borgholm.se
mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se
mailto:serveringstillstand@borgholm.se
mailto:miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
http://www.borgholm.se/



 


BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND  


 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 


Postadress till kommunen: 
 
 
 
 


   


Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 


Sökande: För bolag anges namn och organisationsnummer. För enskild näringsverksamhet anges namn och 
personnummer. 


 
Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under begäran. 
För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. Kontrollera även så 
att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen in och mejlas till 
skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare kan 
skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du din 
kommun, som hanterar ansökan. 
 


A) Uppgifter som önskas om företaget – ifylles av Skatteverket 
F-skattebevis   Arbetsgivarregistrerad  


 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  


 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 


Momsregistrerad 


 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 


Momsredovisning per: 
 


 månad        kvartal        år 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  


 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 


 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 


 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 


 


      


 
 
 


Sökande, namn, org.nr/pers.nr 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Information: Genom din begäran att nedanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 


 







 


 


Underskrift Skatteverket 


 


B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag)   


– ifylles av Skatteverket 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*)  Om ja, bifoga beslut. Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp)  
 


 ja    nej     
  


  


Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 


Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 
 


 ja    nej 


Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
  


3Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  


 ja    nej                                ja    nej             


Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  


 ja    nej   


Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  


 ja    nej   


Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  


 ja    nej                                ja    nej                                      


Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 


 ja    nej 
 


Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 


Underskrift sökande/behörig firmatecknare 
 


Sökande Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


 
 


 


Namnförtydligande  


Sökande 2 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Sökande 3 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Sökande 4 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 


 
 


  


Skatteverkets ärendenr 
 


  








 


 


 


Underskrift PBI 


 


BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND/PBI  


 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 


                                          


 
Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 
 


Sökande företag, namn/org.nr: 
 
 
 


Namn, pers.nr PBI 
 


 


Information: Genom din begäran att ovanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 


Sökande 
 
 
 


Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under 
begäran. För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. 
Kontrollera även så att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen 
in och mejlas till skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare 
kan skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du 
din kommun, som hanterar ansökan. 


Postadress till kommunen: 


 


 


 


 







Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 


 
 
 
Underskrift Skatteverket 
 


 


Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 


 
 


  


Skatteverkets ärendenr 
 


  


 


 
Uppgifter som önskas om PBI – ifylles av Skatteverket 
-för ytterligare information om vem som kan anses vara en person med betydande inflytande (PBI) kontakta handläggarna i 


din kommun 
Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 


  ja    nej  ja    nej 


Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 


  ja    nej  ja    nej 


Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 


Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             


 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 


Skattetillägg  (3 år) 


 Maskinellt nollbeskattad – År 


 Saknas i skattedatabasen - År 


 nej    ja, år          Belopp: 


 


Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 


 


  


Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 


   


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  


 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 


 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 


 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 


 




















Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret
 
 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se
 
Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas
som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   

 
Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   
 

  
 
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It
may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended
recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose its contents to any other person or entity. E-
mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone
who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. When you
communicate with us or otherwise interact with RCS, we will process personal data that you provide to us or we collect
about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of personal data,
see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the environment before printing this

e‑mail.   

   

 

mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se
mailto:rcshq@api.neovici.se
http://www.pressbyran.se/
http://www.7-eleven.se/








 

BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND  

 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 

Postadress till kommunen: 
 
 
 
 

   

Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 

Sökande: För bolag anges namn och organisationsnummer. För enskild näringsverksamhet anges namn och 
personnummer. 

 
Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under begäran. 
För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. Kontrollera även så 
att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen in och mejlas till 
skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare kan 
skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du din 
kommun, som hanterar ansökan. 
 

A) Uppgifter som önskas om företaget – ifylles av Skatteverket 
F-skattebevis   Arbetsgivarregistrerad  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsregistrerad 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  

 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 

 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 

 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 

 

      

 
 
 

Sökande, namn, org.nr/pers.nr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information: Genom din begäran att nedanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 

 



 

 

Underskrift Skatteverket 

 

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag)   

– ifylles av Skatteverket 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*)  Om ja, bifoga beslut. Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp)  
 

 ja    nej     
  

  

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 
 

 ja    nej 

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
  

3Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 
 

Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

Underskrift sökande/behörig firmatecknare 
 

Sökande Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

 
 

 

Namnförtydligande  

Sökande 2 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Sökande 3 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Sökande 4 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 

 
 

  

Skatteverkets ärendenr 
 

  



 

 

 

Underskrift PBI 

 

BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND/PBI  

 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 

                                          

 
Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 
 

Sökande företag, namn/org.nr: 
 
 
 

Namn, pers.nr PBI 
 

 

Information: Genom din begäran att ovanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 

Sökande 
 
 
 

Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under 
begäran. För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. 
Kontrollera även så att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen 
in och mejlas till skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare 
kan skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du 
din kommun, som hanterar ansökan. 

Postadress till kommunen: 

 

 

 

 



Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 

 
 
 
Underskrift Skatteverket 
 

 

Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 

 
 

  

Skatteverkets ärendenr 
 

  

 

 
Uppgifter som önskas om PBI – ifylles av Skatteverket 
-för ytterligare information om vem som kan anses vara en person med betydande inflytande (PBI) kontakta handläggarna i 

din kommun 
Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  

 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 

 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 

 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 

 





Från: Martina Olsson
Till: "Aurora Dalborg"
Ärende: SV: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm
Datum: den 23 december 2021 13:00:00

Hejsan! Ingen fara alls. Nej, jag har inte hört något från Lena än så du kan väl be henne
att skicka iväg ett mail till mig.
Ett litet förtydligande kring suppleanten, hon har alltså ingen övrig roll i bolaget mer än
att hon står med som kredittagare på lånet?
 
Ha en trevlig jul!:)
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 
 
 
Från: Aurora Dalborg [mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se] 
Skickat: den 22 december 2021 15:38
Till: Serveringstillstånd
Ämne: Re: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm
 
Hej Martina,
Tack för ditt mail. Jag ber om ursäkt för fördröjt svar, jag har tyvärr legat hemma sjuk.
 
Har du fått återkoppling från Lena (frånträdande bolag) där hon bekräftar att hon
frånträder? Om inte så hör jag av mig till henne så ni mottar anmälan om upphörande för
att kunna fortsätta handläggningen.
 
Tack för bifogad remiss, jag kommer att skicka ut den till ägaren och till suppleanten för
underskrift och meddelar dig så snart jag skickat in remissen till Skatteverket tillsammans
med ärendenr.
Suppleanten har ingen roll i bolaget och tecknar inte heller för bolagets räkning. 
 
Den tors 16 dec. 2021 kl 10:39 skrev Serveringstillstånd
<Serveringstillstand@borgholm.se>:

Hejsan! Jag har tagit emot handlingarna om ansökan för nytt
tobaksförsäljningstillstånd.
Innan ärendet kan starta måste den förra ägaren säga upp sitt nuvarande aktuella
tobaksförsäljningstillstånd (hon kan bara maila mig att från och med 4 april 2022 ska
tillståndet
vara uppsagt). Jag har mailat Lena (förra ägaren) men hon har inte svarat än.
 
Finns det något kontrakt mellan tidigare ägare och ny ägare på själva överlåtelsen?
 

mailto:Martina.Olsson@borgholm.se
mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se
mailto:serveringstillstand@borgholm.se
mailto:miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
http://www.borgholm.se/
mailto:Serveringstillstand@borgholm.se


Jag vill att ni skickar in remissblankett (för företaget och för Sofia Lindelöf samt för
Elshazly Darwish ) till skatteverket (bifogar blankett samt beskrivning hur man fyller i
blanketten). Vilken roll har Elshazly Darwish i bolaget och i verksamheten? Jag ser att
hon står med som suppleant i bolaget och att hon även står med som kredittagare för
lånet på 200.000kr. Eftersom hon står med som lånetagare kan hon räknas som
extern finansiär och bör räknas som PBI (person av betydande inflytande i bolaget).
 
Hör av dig om du har några funderingar.
 
Ha en trevlig dag!
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 
 
 
Från: Aurora Dalborg [mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se] 
Skickat: den 15 december 2021 08:53
Till: Serveringstillstånd
Ämne: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm
 
Hej,
Här kommer en ansökan om försäljningstillstånd tobak för Pressbyrån Borgholm.
 
Överlåtelse av verksamhet: 2022-04-04.
 
--
Vänliga hälsningar, 
 
Aurora Dalborg
 
Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret
 
 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se
 
Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas
som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   

 
Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   
 

mailto:serveringstillstand@borgholm.se
mailto:miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
http://www.borgholm.se/
mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se
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This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It
may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the
intended recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose its contents to any other person or
entity. E-mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and
viruses. Anyone who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks.
When you communicate with us or otherwise interact with RCS, we will process personal data that you provide to us
or we collect about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of
personal data, see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the environment

before printing this e‑mail.   

   

 

 
--
Vänliga hälsningar, 
 
Aurora Dalborg
 
Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret
 
 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se
 
Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas
som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   

 
Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   
 

  
 
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It
may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended
recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose its contents to any other person or entity. E-
mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone
who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. When you
communicate with us or otherwise interact with RCS, we will process personal data that you provide to us or we collect
about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of personal data,
see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the environment before printing this

e‑mail.   
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Från: Aurora Dalborg
Till: Martina Olsson
Ärende: Re: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm
Datum: den 23 december 2021 16:57:47

Hej Martina,
Det stämmer - suppleanten har ingen annan övrig roll i bolaget. 
Toppen, då meddelar jag Lena om att inkomma med bekräftelse alternativt begär in en fullmakt så jag kan hantera det åt henne.

God jul och gott nytt år :)

Den tors 23 dec. 2021 kl 13:00 skrev Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se>:

Hejsan! Ingen fara alls. Nej, jag har inte hört något från Lena än så du kan väl be henne att skicka iväg ett mail till mig.

Ett litet förtydligande kring suppleanten, hon har alltså ingen övrig roll i bolaget mer än att hon står med som kredittagare på lånet?

 

Ha en trevlig jul!:)

 

 

Med vänlig hälsning

 

Martina Olsson

Alkohol- och tobakshandläggare

 

BORGHOLMS KOMMUN

Miljöenheten

Tel servicecenter: 0485-880 00

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm

Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10

 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se

www.borgholm.se

 

 

 

Från: Aurora Dalborg [mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se] 
Skickat: den 22 december 2021 15:38
Till: Serveringstillstånd
Ämne: Re: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm

 

Hej Martina,

Tack för ditt mail. Jag ber om ursäkt för fördröjt svar, jag har tyvärr legat hemma sjuk.

 

Har du fått återkoppling från Lena (frånträdande bolag) där hon bekräftar att hon frånträder? Om inte så hör jag av mig till henne så ni mottar anmälan om upphörande för att kunna fortsätta handläggningen.

 

Tack för bifogad remiss, jag kommer att skicka ut den till ägaren och till suppleanten för underskrift och meddelar dig så snart jag skickat in remissen till Skatteverket tillsammans med ärendenr.

Suppleanten har ingen roll i bolaget och tecknar inte heller för bolagets räkning. 

 

Den tors 16 dec. 2021 kl 10:39 skrev Serveringstillstånd <Serveringstillstand@borgholm.se>:

Hejsan! Jag har tagit emot handlingarna om ansökan för nytt tobaksförsäljningstillstånd.

Innan ärendet kan starta måste den förra ägaren säga upp sitt nuvarande aktuella

tobaksförsäljningstillstånd (hon kan bara maila mig att från och med 4 april 2022 ska tillståndet

vara uppsagt). Jag har mailat Lena (förra ägaren) men hon har inte svarat än.

 

Finns det något kontrakt mellan tidigare ägare och ny ägare på själva överlåtelsen?

 

Jag vill att ni skickar in remissblankett (för företaget och för Sofia Lindelöf samt för Elshazly Darwish ) till skatteverket (bifogar blankett samt beskrivning hur man fyller i blanketten). Vilken roll har Elshazly Darwish i bolaget
och i verksamheten? Jag ser att hon står med som suppleant i bolaget och att hon även står med som kredittagare för lånet på 200.000kr. Eftersom hon står med som lånetagare kan hon räknas som extern finansiär och
bör räknas som PBI (person av betydande inflytande i bolaget).

 

Hör av dig om du har några funderingar.

 

Ha en trevlig dag!

 

 

Med vänlig hälsning

 

Martina Olsson

Alkohol- och tobakshandläggare

 

BORGHOLMS KOMMUN

Miljöenheten

Tel servicecenter: 0485-880 00

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm

Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10

 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se

www.borgholm.se

 

 

 

Från: Aurora Dalborg [mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se] 
Skickat: den 15 december 2021 08:53
Till: Serveringstillstånd
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Ämne: Ansökan om försäljningstillstånd tobak, detaljhandel - Pressbyrån Borgholm

 

Hej,

Här kommer en ansökan om försäljningstillstånd tobak för Pressbyrån Borgholm.

 

Överlåtelse av verksamhet: 2022-04-04.

 

--

Vänliga hälsningar, 
 
Aurora Dalborg
 
Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret
 
 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se
 
Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   
 
Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   
 

  
 
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient please notify us immediately. You should not copy it or
disclose its contents to any other person or entity. E-mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. When you communicate with us
or otherwise interact with RCS, we will process personal data that you provide to us or we collect about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of personal data, see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the

environment before printing this e‑mail.   

   

 

 

--

Vänliga hälsningar, 
 
Aurora Dalborg
 
Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret
 
 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se
 
Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   
 
Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   
 

  
 
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient please notify us immediately. You should not copy it or
disclose its contents to any other person or entity. E-mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. When you communicate with us or
otherwise interact with RCS, we will process personal data that you provide to us or we collect about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of personal data, see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the

environment before printing this e‑mail.   

   

 

-- 
Vänliga hälsningar, 

Aurora Dalborg
 
Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret

 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se

Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   

Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   

  

This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose
its contents to any other person or entity. E-mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. When you communicate with us or otherwise
interact with RCS, we will process personal data that you provide to us or we collect about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of personal data, see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the environment before
printing this e‑mail.   
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Företag

Bedömning

Allmänt

Verksamhet

Fordonsinnehav

Arbetsställe

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG
Kopia skapad: 14:52:32 2022-02-09

Det här bolaget har inte lämnat in någon årsredovisning. Det kan i vissa fall bero på att bolaget är nystartat. 

Du gör en säkrare bedömning genom att ta en Kreditupplysning på styrelsen. 

559352-2112
Borgholmsstjärnan AB
c/o Pressbyrån
Västra Kyrkogatan 22
387 32 Borgholm
Tel: ---

Kreditklassning (1-5)
- Företaget nystartat. Läs mer >>
Företaget klassas ej

Senaste omklassning Företaget klassas ej
Kreditlimit Syna sätter ingen limit på bolag som inte klassas
OBSERVERA
Det finns en/flera röda texter i upplysningen. Vi rekommenderar att du fördjupar undersökningen om du vill ge kredit i detta
fallet.
Företaget nystartat.
Inget bokslut ännu.

Företagsform Aktiebolag - privat
Registreringsdatum 2021-12-08
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Gotland/Gotlands län
Aktiekapital 100.000,00 SEK
Antal aktier 1.000

Rörelsen verksam sedan 2022-01-28
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 0 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt Bolagsverket

"Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och
servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet. "

Branschkod (SNI) 47621 Specialiserad butikshandel med tidningar
F-skatt Godkänd för F-skatt 2022-01-24
Moms Inte registrerad för moms
Arbetsgivare Inte registrerad som arbetsgivare
Beslutade arbetsgivaravgifter Företaget har inga beslutade arbetsgivaravgifter för de senaste åren
Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Företaget finns inte registrerat för bilinnehav i våra register
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Funktion Företag Org.nr Status

LE Borgholmsstjärnan AB 559352-2112

Styrelseledamot i AB

Senaste ändring: 2014-06-17

Engagemang

Styrelsesuppleant

Senaste ändring: 2017-12-01

Serveringstillstånd

Ledning

Firmateckning

Cfar-nummer 68374859
Benämning ...
Antal anställda 0 anställda
Branschkod (SNI) 47621 Specialiserad butikshandel med tidningar
Postadress Pressbyrån, Västra Kyrkogatan 22, 387 32 Borgholm
Besöksadress Västra Kyrkogatan 22, 387 32 Borgholm
Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE Lindelöf, Sofia Christina 891018-0226 2021-12-08

SU Darwish, Elshazly A M 860417-1234 2021-12-08

REV Ernst & Young Aktiebolag 556053-5873 2021-12-08

REVH Karlsson, Jonas Anders Daniel 850212-2933 2021-12-08

Firman tecknas av styrelsen

Folkbokföringsuppgifter

891018-0226 kvinna, 32 år
Lindelöf, Sofia Christina
Guntorpsgatan 107 1tr
387 36 Borgholm

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Församling: Borgholm (01)

Folkbokföringsdatum: 2014-06-16
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Funktion Företag Org.nr Status

SU Borgholmsstjärnan AB 559352-2112

Engagemang

Uppl # Belopp Inskrivningsdag / aktnr. Innehavare Adress Kommentarer

1 1 250.000 SEK 2022-01-14 / 6.1. Ingen anteckning om innehavare finns

Verklig huvudman

Bokslut

Nyckeltal

INGA NYCKELTAL FINNS TILLGÄNGLIGA

Företagsinteckningar

Summa beviljade inteckningar: 1 st.
250.000 SEK

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik

Tidigare förfrågningar

Folkbokföringsuppgifter

860417-1234 man, 35 år
Darwish, Elshazly A M
Guntorpsgatan 107 1tr
387 36 Borgholm

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Distrikt: Borgholm (103025)

Folkbokföringsdatum: 2014-06-16

Senaste ändring av verklig huvudman: 2021-12-27

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Lindelöf, Sofia Christina 891018-0226 Sverige Sverige 100 %
Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
Personen har kontroll tillsammans med närstående.

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Bokslut saknas Bolaget har ännu inte lämnat in något bokslut till Bolagsverket.
Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-02-07

Skuldsaldohistorik saknas de senaste 24 månaderna

Inga tidigare förfrågningar
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Från: Martina Olsson
Till: "aurora.dalborg@reitanconvenience.se"
Ärende: Saknas ett remisspapper- Tobaksansökan Pressbyrån Borgholm
Datum: den 20 januari 2022 10:58:00
Bilagor: remissblankett, skatteverket-pbi.pdf

Hejsan! Nu fick vi tillbaka remissen från skatteverket men sidan för Elshazly Darwish
saknas. Ni får nog skicka om den för hennes del. Jag bifogar blankett.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 

mailto:Martina.Olsson@borgholm.se
mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se
mailto:serveringstillstand@borgholm.se
mailto:miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
http://www.borgholm.se/



 


 


 


Underskrift PBI 


 


BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND/PBI  


 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 


                                          


 
Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 
 


Sökande företag, namn/org.nr: 
 
 
 


Namn, pers.nr PBI 
 


 


Information: Genom din begäran att ovanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 


Sökande 
 
 
 


Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under 
begäran. För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. 
Kontrollera även så att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen 
in och mejlas till skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare 
kan skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du 
din kommun, som hanterar ansökan. 


Postadress till kommunen: 


 


 


 


 







Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 


 
 
 
Underskrift Skatteverket 
 


 


Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 


 
 


  


Skatteverkets ärendenr 
 


  


 


 
Uppgifter som önskas om PBI – ifylles av Skatteverket 
-för ytterligare information om vem som kan anses vara en person med betydande inflytande (PBI) kontakta handläggarna i 


din kommun 
Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 


  ja    nej  ja    nej 


Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 


  ja    nej  ja    nej 


Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 


Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             


 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 


Skattetillägg  (3 år) 


 Maskinellt nollbeskattad – År 


 Saknas i skattedatabasen - År 


 nej    ja, år          Belopp: 


 


Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 


 


  


Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 


   


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  


 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 


 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 


 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 


 







 

 

 

Underskrift PBI 

 

BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND/PBI  

 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 

                                          

 
Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 
 

Sökande företag, namn/org.nr: 
 
 
 

Namn, pers.nr PBI 
 

 

Information: Genom din begäran att ovanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 

Sökande 
 
 
 

Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under 
begäran. För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. 
Kontrollera även så att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen 
in och mejlas till skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare 
kan skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du 
din kommun, som hanterar ansökan. 

Postadress till kommunen: 

 

 

 

 



Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 

 
 
 
Underskrift Skatteverket 
 

 

Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 

 
 

  

Skatteverkets ärendenr 
 

  

 

 
Uppgifter som önskas om PBI – ifylles av Skatteverket 
-för ytterligare information om vem som kan anses vara en person med betydande inflytande (PBI) kontakta handläggarna i 

din kommun 
Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  

 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 

 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 

 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 

 





Från: Aurora Dalborg
Till: Martina Olsson
Ärende: Re: Saknas ett remisspapper- Tobaksansökan Pressbyrån Borgholm
Datum: den 20 januari 2022 11:08:17

Hej Martina,
Det stämmer - jag hade missat att Sofia råkat undertecknat där hennes suppleant skulle skrivit under när jag skickade in remissen till SKV. 
Skatteverket meddelade Sofia om felet när de meddelade att de skickat remissvaret vidare till angiven kommun. Sofia kontaktade mig och skickade en remiss där rätt person skrivit under. 
Jag mottog den undertecknade remissen från suppleanten för två dagar sedan och har skickat i den.

"Skickat remiss suppleant inskickad på nytt 2022-01-18: 22MBSKV36980"

Jag ber om ursäkt för fördröjningen detta innebär men du bör ha remissvaret för honom inom kort :). 

Den tors 20 jan. 2022 kl 10:58 skrev Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se>:

Hejsan! Nu fick vi tillbaka remissen från skatteverket men sidan för Elshazly Darwish saknas. Ni får nog skicka om den för hennes del. Jag bifogar blankett.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Martina Olsson

Alkohol- och tobakshandläggare

 

BORGHOLMS KOMMUN

Miljöenheten

Tel servicecenter: 0485-880 00

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm

Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10

 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se

www.borgholm.se

 

-- 
Vänliga hälsningar, 

Aurora Dalborg
 
Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret

 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se

Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   

Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   

  

This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose
its contents to any other person or entity. E-mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. When you communicate with us or otherwise
interact with RCS, we will process personal data that you provide to us or we collect about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of personal data, see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the environment before
printing this e‑mail.   
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Från: Martina Olsson
Till: "Aurora Dalborg"
Ärende: SV: Pressbyrån Borgholm
Datum: den 10 februari 2022 14:07:00

Toppen, då vet jag. Jag scannar in en kopia och mailar dig den på onsdag i nästa
vecka.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 
 
 
Från: Aurora Dalborg [mailto:aurora.dalborg@reitanconvenience.se] 
Skickat: den 10 februari 2022 14:03
Till: Martina Olsson
Ämne: Re: Pressbyrån Borgholm
 
Hej Martina,
Stort tack för detta!
 
Finns det en möjlighet att en kopia på beslutet kan skickas till mig också? Vi behöver
nämligen det för att kunna beställa och aktivera kundnr hos Swedish Match för butiken.
 
Avseende övriga försäljningstillstånd så hanteras det av mina kollegor och kommer så vitt
jag vet att anmälas :)
 
Tack på förhand!
 
Den tors 10 feb. 2022 kl 14:00 skrev Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se>:

Hej Aurora! Jag är klar med Pressbyrån Borgholms utredning och tillståndsbevis
nu. Jag kommer lägga på dem på posten till Västra Kyrkogatan 22 (butiken i
Borgholm) på onsdag i nästa vecka.
 
En liten fundering eftersom jag även jobbar med receptfria läkemedel; ska
butiken fortsätta sin försäljning av receptfria läkemedel?
 
Ha en trevlig dag!
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 

mailto:Martina.Olsson@borgholm.se
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BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 

 
--
Vänliga hälsningar, 
 
Aurora Dalborg
 
Handläggare, tobak-och-penningtvätt, 
Ekonomiavdelningen, Servicekontoret
 
 
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB
Telefon: +46 (0)8-587 491 71 
E-post: aurora.dalborg@reitanconvenience.se
 
Fakturor: Fakturor ställs till REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB | Box 5099, 181 05 LIDINGÖ | Ref: XXAUDA men skickas
som pdf-faktura till rcshq@api.neovici.se   

 
Postadress: Box 30185 | 104 25 STOCKHOLM
Besöks- & Leveransadress: Strandbergsgatan 55 | 112 51 STOCKHOLM   
 

  
 
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It
may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended
recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose its contents to any other person or entity. E-
mails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone
who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. When you
communicate with us or otherwise interact with RCS, we will process personal data that you provide to us or we collect
about you. We think carefully about our use of personal data. To find out more about our processing of personal data,
see our Privacy Policy at www.pressbyran.se or www.7-eleven.se. Please consider the environment before printing this

e‑mail.   
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Från: Martina Olsson
Till: "Aurora Dalborg"
Ärende: Tobaksförsäljningstillstånd Pressbyrån Borgholm
Datum: den 16 februari 2022 08:38:00
Bilagor: Tillståndsbevis- Pressbyrån Borgholm.pdf

Delegationsbeslut- Pressbyrån Borgholm.pdf

Hej Aurora! Här kommer tillståndsbevis och delegationsbeslut för
tobaksförsäljningstillståndet Pressbyrån Borgholm.
Originalet har jag skickat via posten.
 
Ha en trevlig dag!:)
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
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BORGHOLMS KOMMUN 2021-02-24
Miljö och byggnadsnämnden
Alkoholhandläggare

E-tjänst. Ansökan om serveringtillstånd

Sökande
Ansökningsdatum
Organisationsnr
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

2021-02-24 12:15:18
832000-1293
Ölands Museum Himmelsberga
Himmelsberga bygata 1
38793 BORGHOLM
0485561022  0707416700

kaffestugan@olandsmuseum.com
Kerstin Alfredsson

PBI
820427-2770 Julius Winberg Sääf

Objekt(serveringsställe)
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post

Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga
Himmelsberga bygata 1
38793 BORGHOLM
0485561022  0707416700

kaffestugan@olandsmuseum.com

Serveringsansvariga
600501-2908 Kerstin Alfredsson

Serveringens omfattning
Året-runt servering
Servering till:
Alkoholdrycker

Typ av servering

Allmänheten
Vin
Starköl

Uteservering



Serveringstider
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00
 -
 -
-

Restaurang
Uteservering

-

Lokaler
Kaffestugan + uteservering

Antal personer:  75 inne    Antal sittplatser:  75+125

Noteringar, tider, inriktning mm

Bilagor

Ägarförhållanden
Intyg om kunskap i alkohollagen
Ritning över lokalen.
Verksamhetsbeskrivning
Personer med betydande inflytande
Kvitto på inbetald ansökningsavgift

Bifogas som fil
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Bifogas som fil
Skickas in senare

Uppladdade filer

2021-02-24  Ägarförhållanden
2021-02-24  Personer med betydande inflytande

2249241_2129637_firmatecknare_25
32.pdf
2249244_protokoll
konstitueran_5691.pdf

Övrig information
För vidare fråga kontakta Verksamhetschef Julius Winberg Sääf eller ansvarig för
serveringen Kerstin Alfredsson.
Museet är huvudsakligen öppet april-oktober men har enstaka evenemang
resterande del av året.











Protokoll 

Konstituerande styrelsemöte, söndagen den 23 augusti 2020 direkt efter stämman 

Plats: Himmelsberga  

Närvarande: Ellinor Jonsson, Gunilla Gunnarsson, Lars Alvarmo, Gunilla Karlsson, 

Christina Larsson, Anette Bugarski, Lisa Lundqvist, Leo Eriksson, Julius Winberg 

Sääf 

Ej närvarande: Agne Blomdin, Björn Hedman, Olle Staf 

 

 

§ 1.   Öppnande Mötet öppnas av ordf Ellinor Jonsson. 

§ 2.   Justering Anette Bugarski väljs att justera protokollet. 

§ 3.   Föredragningslista dagens ärenden redovisas. 

§ 4.   Konstituering av styrelsen 

Till vice ordförande väljs Lars Alvarmo. 

 

Presidium  

Lars Alvarmo samt ytterligare en ledamot utgör tillsammans med Ellinor Jonsson 

utgöra presidiet.  

 

§ 6.   Adjungerande ledamöter 

Följande väljs in som adjungerande: Julius W. Sääf som förbundssekreterare samt 

Örjan Molander, Kalmar läns museum och Emma Rydnér, samordnare för Södra 

Ölands odlingslandskap (världsarvet). Ing-Marie Samuelsson och Carl Malgerud ingår 

i ekonomigruppen.  

. 

§ 7.   Tecknande av firma Ölands hembygdsförbund 

Styrelsen beslutar att ordföranden Ellinor Jonsson, vice ordförande Lars Alvarmo, 

förbundssekreterare Julius W. Sääf, ges fullmakt att var för sig teckna Ölands 

hembygdsförbunds firma. Styrelsen beslutade också att styrelsen, utöver tidigare 

nämnda, i förening ges fullmakt att teckna Ölands hembygdsförbunds firma. 

 

§ 8.   Dispositionsrätt till konton m.m. 

Styrelsen beslutar att ordföranden Ellinor Jonsson, förbundssekreterare Julius W. 

Sääf ges fullmakt att var för sig ha dispositionsrätt till Öland hembygdsförbunds 

konton, fonder och övriga värdehandlingar för hantering av löpande 

förvaltningsärenden, dock till ett maxbelopp på 250 000 kronor. För belopp därutöver 



krävs styrelsebeslut. Vid större uttag ur exempelvis fondinnehav skall detta meddelas 

presidiet löpande. 

 

§ 9.   Behörighet att ha insyn i förbundets helhetsekonomi hos banken 

Styrelsen beslutar att ge behörighet till Lars Alvarmo och Ing-Marie Samuelsson att 

ha insyn i Ölands hembygdsförbunds helhetsekonomi på Ölands bank, med banken 

diskutera löpande förvaltningsåtgärder samt ta fram förslag att presentera för 

ekonomigruppen som består av Ellinor Jonsson, Lars Alvarmo, Carla Malgerud, Ing-

Marie Samuelsson och Julius W. Sääf. 

 

§10.  Nästa styrelsemöte. 17 september kl 18, Himmelsberga. 

 

§11.  Övriga frågor 

Uppdatering av ansvarsområden; 

Gunilla Karlsson övertar ansvar för försäkringsfrågor. 

Anette Bugarski tar marknadsföring som ett ansvarsområde. 

Lisa Lundqvist åtar sig att hjälpa till med att se över arbetet med ansökningar. 

Grönt kulturarv – här diskuterades om möjligheten till ansökningar för att få till en 

plan för trädgårdarna. Gunilla Gunnarsson är behjälplig med detta. 

 

§12.  Avslutning 

 

 

Sekreterare     

  

 

Ordförande 

 

 

Justerare 











Kaffestugan himmelsberga 

Inriktning: Kaffestugan är en del av Ölands museum och ägs av Ölands hembygdsförbund 

Ölands hembygdsförbund 

Ölands Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för Ölands 32 

hembygdsföreningar med ca 10.000 medlemmar på hela ön. Förbundet bildades 

år 1953. Förbundet äger och driver Ölands museum Himmelsberga, som invigdes 

år 1959. 

Hembakat och hemlagad – fika och lunch! 

Välkommen till vår Kaffestuga – under helgerna i maj och september satsar vi 

extra på vår fina kaffestuga och bjuder ett stort sortiment av hembakade kakor, 

vetebröd och annat gott.  

Kaffestugan är förstås också öppen för våra besökare varje dag i juni, juli och 

augusti.  

 

Meny: exempel 

Matpaj med sallad 110:- inkl kaffe 

Bönsallad med olika proteiner 110-125:- inkl kaffe 

Potatissallad med olika proteiner 110-125:- inkl kaffe 

Soppa med bröd 80:- 

Pannkakor från 60:- 

Smörgåsar från 40:-  

Ett stort utbud av bullar, kakor, bär/fruktpajer och andra sötsaker 

Glass  

Mat ock kaffebröd till försäljning 

 

Ingen försäljning av tobak 

Mer info på Välkomna till Ölands Museum! - Ölands Museum 

(olandsmuseum.com) 

 

http://olandsmuseum.com/
http://olandsmuseum.com/
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Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm   Orgnr: 212000-0795 

 
Handläggare: 
Jens Andersson 

 
Skickas till: 
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se 

SKATTEVERKET 
871 87  HÄRNÖSAND 

    
Telnr Datum Dnr Skatteverkets ärendenr 

0485-88067 2021-02-26 0040-2021-00011  
    

 

I enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 8 § 4 st alkohollagen (2010:1622) begär 
tillståndsmyndigheten i Borgholms kommun in uppgifter med anledning av E - Ansökan, 
stadigvarande tillstånd i restaurang Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga, 
Himmelsberga bygata 1, BORGHOLM. 
 

    
 Namn, org.nr 

A) Uppgifter som önskas om företaget Ölands Museum Himmelsberga, 832000-1293 
F-skattebevis   AG-reg  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Moms-reg 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag) 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej     
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 

   

Skatteverket önskar telefonkontakt med kommunens handläggare.       Ja    
 

Vid uppgifter där det står (3år*) 
= 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

  

Underskrift Skatteverket    
Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 
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 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 820427-2770 Julius Winberg Sääf 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år           Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr  

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)    600501-2908 KerstinAlfredsson 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)     

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD)  (1 år) Saknas perioder Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.         Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                        Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) ( 1 år)   Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                  ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.        Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 



Sida 4 av 5 
 

 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 
 

Namn, org.nr 

 
 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).       Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 
 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift.(3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)               Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.     Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

 Namn, org.nr 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)     Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 





 

 

     

 

                 Rättsavdelningen                                                                                       

 

 

.......................................................................................................................Polismyndigheten 

          ………………………………………………………….Box 753 

………………………………………………………………………....981 27 Kiruna 
 

  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Box  753                                                                   Telefon: 010-56 33 503 E-post: mrbr@polisen.se 

981  27 KIRUNA                                                     Fax:       010-56 35 333 

En kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller. 

 

 

BESTÄLLNING AV UTDRAG UR BELASTNINGREISTRET 

 

 

För kommunens räkning begärs utdrag för nedan nämnda person ur: 
 

  

                   
 

X 

 

Belastningsregistret enligt 11 § första stycket 10 BRF samt 18 § BRF 
 

KOM-S 

 

 
REKVIRERANDE MYNDIGHET/MOTSVARANDE 
Myndighet/motsvarande 

 

Borgholms kommun 

Miljöenheten 

Beställarens namn 

 

Jens Andersson 

 Beställarens telefonnummer 

 

0485-88067 

 

 

Namnförtydligande 

Jens Andersson 

 Rekvirentens diarienummer 

 

0040-2021-00011 
Beställarens e-postadress 

 

Jens.andesson@borgholm.se 

 

 

BESTÄLLNINGEN AVSER 
Personnummer/födelsetid 

820427-2770 

600501-2908 

 

Efternamn 

Winberg Sääf 

Alfredsson 

Förnamn 

Julius 

Kerstin 

  s 

 
 

 

 





Företag

Allmänt

Verksamhet

Beslutade arbetsgivaravgifter

År Total T.o.m. januari

2021 38.191 SEK 38.191 SEK

2020 525.144 SEK 35.142 SEK

2019 786.165 SEK 55.583 SEK

2018 752.242 SEK 39.636 SEK

Fordonsinnehav

Arbetsställe

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

832000-1293
ÖLANDS HEMBYGDSFÖRBUND
c/o ÖLANDS MUSEUM
HIMMELSBERGA
387 93 BORGHOLM
Tel: 0485-561062

Företagsform Ideell förening
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Borgholm/Kalmar län

Rörelsen verksam sedan Rörelsen verksam sedan före 1972
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 5-9 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt Bolagsverket

"Kulturhistoriskt museum. "

Omsättning år 2019 1500 - 2999 tkr
Branschkod (SNI) 94990 Verksamhet i andra intresseorganisationer
F-skatt Godkänd för F-skatt 1993-01-01
Moms Registrerad för moms
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare

Fastigheter Registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Företaget finns inte registrerat för bilinnehav i våra register

Cfar-nummer 11338175
Benämning HEMBYGDSMUSEUM
Antal anställda 5-9 anställda
Branschkod (SNI) 94990 Verksamhet i andra intresseorganisationer
Telefon 0485-561062
Postadress ÖLANDS MUSEUM, HIMMELSBERGA, 387 93 BORGHOLM
Besöksadress VEDBYGATAN, 387 92 BORGHOLM



HIMMELSBERGA 1:8 Borgholm kommun

Bokslut

Företagsinteckningar

Fastigheter

Fastighetsbeteckning Län Kommun Ägarandel

HIMMELSBERGA 1:8 Kalmar län Borgholm 1/1 (100,0%) Ägandet avser del i fastighet

Serveringstillstånd

Adresshistorik

Fram till Adress

2013-04-29

2006-06-29 STORGATAN 55 
386 30 FÄRJESTADEN 

Verklig huvudman

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik Nyhet

Tidigare förfrågningar

Antal: 1
Uppgiftsår: 2020

Specialenhet, kulturbyggnad (826) (uppgiftsår 2020)
Taxeringsvärde 0 SEK

Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Senaste ändring av verklig huvudman:

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Företaget finns inte i Bolagsverkets register över Verklig huvudman. Se mer information under i-knappen ovan.

Det finns inga företagsinteckningar.

Län Kalmar län
Kommun Borgholm

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2021-02-21

Skuldsaldohistorik saknas



2021-02-26 AB Syna
Inga tidigare förfrågningar













 

 1 (1) 

REMISS  
Datum 

2021-03-08 
Referens 

0040-2021-00011 

  
   
            

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 

           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga, i BORGHOLM 

Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-03-24-. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 





 Från: Anders Palmgren
 Skickat: den 11 mars 2021 07:51

 Till: Serveringstillstånd
 Kopia: Jens Andersson

 Ämne: 0040-2021-00011

Begäran om komplettering gällande Kaffestugan, Himmelsberga Museum.

 * Bredd på dörrar i utrymningsväg.
 * Låsbeslag på dörrar i utrymningsväg.
 * Märk ut var vägledande markeringar sitter och om de är genomlysta eller 

efterlysande.
 * Är de numrerade markeringarna brandsläckare? I såfall vilken typ av 

handbrandsläckare.

Med vänliga hälsningar
Anders Palmgren
 
Anders Palmgren
Brandinspektör
Räddningstjänsten Öland

Tel. växel: 0485-470 00
Tel. direkt: 0485-478 72

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden
Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden

E-post: anders.palmgren@oland.se
Webb: www.raddningstjanstenoland.se





  Datum Beteckning 1 (1) 

  2021-03-11 0040-2021-00011 
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    Ölands Museum Himmelsberga 
    Himmelsberga bygata 1 
    38793 BORGHOLM 
 

 

 
 

Meddelande  
 
 
Ni skall komplettera med  
 

 Bredd på dörrar i utrymningsväg. 
 Låsbeslag på dörrar i utrymningsväg. 
 Märk ut var vägledande markeringar sitter och om de är genomlysta eller efterlysande. 

Är de numrerade markeringarna brandsläckare? I såfall vilken typ av 
handbrandsläckare. 
 
     
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 
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           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga, i BORGHOLM 

Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

___________________________enligt ansökan______________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-03-24-. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 





 

 

YTTRANDE 

 
 

Räddningstjänsten 
Öland 

 

 

 
 

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden  Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 
Webb www.raddningstjanstenoland.se  Mail raddning@oland.se   Org. nr. 222000-0216 

Handläggare Datum Dnr. 

Anders Palmgren 2021-03-18 2021-000096 
Brandinspektör   
0485-478 72  

 

Ert dnr. 

anders.palmgren@oland.se  0040-2021-00011 
   
   
 Mottagare 

 Borgholms kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

 
 

Yttrande angående  
Serveringstillstånd för Kaffestugan, Ölands Museum Himmelsberga, i Borgholm 
 
Under förutsättning att följande åtgärder vidtas föreligger det ur räddningstjänstens perspektiv inget 
hinder för tillstånd enligt ansökt personantal: 
 

• Placering av lös inredning ska göras så att utrymning ej hindras. 

• Markiser/ parasoller får inte vara av material som vid brandpåverkan avger droppar i smält 
form (plast eller liknande). Exempel på acceptabelt material är tygtextil.  

 
Räddningstjänsten Öland har inga synpunkter på personantalet gällande uteserveringen då hela 
serveringsstället är i det fria.  
 
Ifall brandfarlig vara ska användas, exempelvis gasolvärmare på uteserveringen, kan särskilt tillstånd 
för detta behöva sökas. Kontakt ska i så fall tas med Räddningstjänsten.  
 
Följande har legat till grund för bedömningen:  
Ansökan med bilagor   inkom 2021-03-11 
Komplettering   inkom 2021-03-16 
Telefonsamtal   2021-03-18 med Kerstin Alfredsson, rep. för verksamheten. 
 
 
 
 

 
Anders Palmgren  
Brandinspektör 

 







 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) 

gällande serveringsstället Kaffestugan Ölands museum Himmelsberga, Himmelsberga 

bygata 1.  
 
 

BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 8 kap. 2 § i alkohollagstiftningen 
Kaffestugan Ölands museum Himmelsbergas ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten avseende servering av starköl, vin klockan 11.00- 22.00. Tillståndet gäller för 
restaurangen Himmelsberga som är belägen på Himmelsberga bygata i Borgholm. 

 
 

ANSÖKAN OCH UTREDNING 
 
Uppgifter om ansökan och bolaget 
Kaffestugan Ölands museum Öland  lämnade den 2021-02-24 in en ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd av alkohol till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). 
Ansökan avser serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på serveringsstället i bolagets lokaler 
med adress Himmelsberga bygata 1. Ansökan avser serveringstid från klockan 11:00 till och 
med klockan 22:00.   
 
Bolaget har i ansökan angivit att de önskar bedriva restaurangverksamhet på 
serveringsstället i bolagets lokaler och har i ärende lagt fram ett förslag på fast meny som 
avser servering av tillagade maträtter.  
 
Ärendet var komplett 15 mars 2021. 

 
Besittningsrätt till verksamhetslokaler 
Bolaget står som ägare till lokalerna. 

 
Bedömning av personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Miljöenheten har bedömt att Julius Winberg Sääf  och Kerstin Alfresson  ska bedömas som 
PBI och genomgå miljöenhetens prövning om personlig lämplighet och ekonomisk 
skötsamhet. Bolaget har blivit meddelat vilken personkrets som kommer att prövas enligt 8 
kap. 12 § alkohollagen. 
 
Kerstin Alfrersson har som företrädare för bolaget genomfört fastställt kunskapsprov 
gällande alkohollagstiftningen med godkänt resultat den 2021-03-10. 

 
Remisser och yttranden 
Miljöenheten har remitterat bolagets ansökan till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och 
Skatteverket. Utdrag har gjorts från SYNA Kreditupplysning & Marknadsinformation. 
 
Utdrag från belastningsregistret inkom från polismyndigheten dag månad 2021. I belastningsregistret 
finns inga redovisade uppgifter om PBI’erna. 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Räddningstjänsten begärde dag månad 2021 följande kompletteringar: 

 Bredd på dörrar i utrymningsväg 

 Låsbeslag på dörrar i utrymningsväg 

 Märk ut var vägledande markeringar sitter och om de är genomlysta eller efterlysande 

 Är de numrerade markeringarna brandsläckare? I såfall vilken typ av brandsläckare 
 
Verksamheten skickade in kompletteringarna och 23 mars 2021 meddelade räddningstjänsten att det 
inte låg något hinder för tillståndet under förutsättning att begärda åtgärder vidtas. 

 
Enligt Skatteverkets yttrande inkommit 15 mars 2021 har inget framkommit som ligger 
sökanden till last. Sökandebolaget är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt.  
 
 
BESLUTSMOTIVERING 
 
Allmänt om förutsättningar för serveringstillstånd 
Bolaget har ansökt om att beviljas serveringstillstånd till allmänheten i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 
1 och 2 stycket AL (Alkohollagen). Av bestämmelsen framgår att serveringstillstånd kan meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd) eller avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Serveringstillstånd kan gälla 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. 
 
I AL anges vissa villkor för att ett serveringstillstånd ska kunna meddelas. Under 
nedanstående rubriker anges miljöenhetens överväganden och den motivering som ligger till 
grund för beslutet och ställningstagande kring hur villkoren i AL uppfylls. 
 
I ärendet har ansökan om stadigvarande serveringstillstånd bedömts och beslut har tagits 
utifrån bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 §§ AL. 
 
Polismyndighetens yttrande 
Enligt 8 kap. 11 § AL får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas utan 
att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. I ärendet har ett sådant yttrande inhämtats 
den 8 mars 2021. Sammanfattningsvis anför Polismyndigheten genom utdrag från 
belastningsregistret att myndigheten inte har något att anmärka mot sökande. 

 
Allmänt bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 
Enligt 8 kap. 12 § stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället 
uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 15 §§ AL. I lämplighetsbedömningen ska också en 
granskning ske av hur planen för finansiering av den tilltänkta verksamheten ser ut. 
 
Verksamheten har varit i drift under en lång tid och serveringstillståndet blir endast ett 
komplement till nuvarande restaurang. 

 
Ett ytterligare krav är enligt bestämmelsen att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i AL. I ärendet krävs därmed att sökanden och utredningen i 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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ärendet också visar att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens 
bestämmelser.  
 
Lämplighetsbedömningen 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738) som fortfarande gäller för 
tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL, 
uttalas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att 
för att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på 
lämplighet (prop. 1994/95:89 s. 102 ff).  
 
När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 
den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 
misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 
olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet.  
 
Enligt Skatteverkets utredning har inget framkommit som bör ligga sökande bolaget till last. 
 
Enligt förarbetena anges att som ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 
skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 
betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna. 
 
Vidare anges i förarbetena att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör 
sig om upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp. Det nämns att ett 
fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, så länge det inte rör sig om betydande belopp, inte 
bör vara ett hinder för att meddela tillstånd.   
 
 Andra omständigheter angående sökandens ekonomi som skulle kunna utgöra grund att 
ifrågasätta sökandens lämplighet att inneha serveringstillstånd har inte heller framkommit i 
ärendet. 

 
Som redogjorts för ovan anför Polismyndigheten i sitt yttrande daterat den 8 mars 2021 att 
myndigheten inte har något att anmärka mot ansökan eller företrädare för sökanden. 
 
Företrädare för sökanden ska också genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett 
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Kerstin Alfresson har som företrädare 
för Bolaget, genomfört fastställt kunskapsprov gällande alkohollagstiftningen med godkänt 
resultat den 10 mars 2021. 
Miljöenheten bedömer sammanfattningsvis att bolaget och dess företrädare uppfyller 
alkohollagens högt ställda krav vad gäller personliga och ekonomiska förhållanden, samt att 
företrädarna också i övrigt i utredningen visat sådan lämplighet att tillstånd inte bör vägras 
på den grunden.  
 
Avgränsat utrymme för servering 
Av 8 kap. 14 § AL framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme 
som disponeras av tillståndshavaren. Bolaget har genom avtal med hyresvärden xx 
nyttjanderätt över området för serveringsstället. Kravet i 8 kap. 14 § AL på att tillståndet ska 
avse ett visst avgränsat område för servering är därmed uppfyllt. 
 
Krav på lokalens beskaffenhet och servering av mat 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Av 8 kap. 15 § AL framgår att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Enligt AL ska 
gästerna kunna erbjudas ett varierat utbud av tillagade maträtter. Efter klockan 23.00 får 
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i 
förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en 
drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara 
belägen i nära anslutning till matsalen.  
 
Enligt utredningen i ärendet och den ritning som bifogats ansökan har serveringsstället ett 
eget kök i anslutning till serveringslokalen. Vidare framgår det av utredningen att sökande 
avser att tillhandahålla tillagad eller på annat sätt tillredd mat på serveringsstället. Vidare 
framgår av inlämnad ritning och övrig utredning att serveringsstället har tillräckligt med 
sittplatser för sina gäster.  
 
Meny och registrerad livsmedelsverksamhet  
I 8 Enligt 8 kap. 15 § får, som redogjorts för ovan, ett serveringstillstånd inte medges om inte 
sökanden kommer att tillhandahålla en varierad meny med tillagad mat på serveringsstället.  
Sökanden har i utredningen presenterat en varierad meny för serveringsstället och kommer 
enligt sökandens uppgifter att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela 
serveringstiden. Miljöenheten anser att den meny och det förslag på mat för servering som 
har presenterats av sökanden i ärendet uppfyller kraven i AL på en varierad meny med 
tillagad mat på serveringsstället.  
 
Borgholms kommuns livsmedelsinspektörer har bekräftat av verksamheten har en 
livsmedelsregistrering i kommunen.  

 
Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt 
I 8 kap. 16 § AL ställs ett krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller 
för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Enligt Räddningstjänstens yttrande uppfyller 
serveringsstället Räddningstjänstens krav och är därmed även godkänt ur 
brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Olägenheten ifråga om ordning och nykterhet 
Enligt 8 kap. 17 § AL ska en prövning ske om alkoholserveringen i ett område på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga 
om oordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  Av inhämtade 
remissyttranden eller genom utredningen i övrigt har det inte framkommit sådana 
omständigheter som skulle kunna utgöra olägenheter av sådan art som nämnts ovan.  
 
Tillsyn, ordning och säkerhet i serveringslokalen 
Av 8 kap. 18 § AL framgår att tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig 
person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Arrangören ansvarar för att tillse att god ordning och säkerhet råder.  
 
Förutsättningar för att bevilja serveringstillstånd 
Sammanfattningsvis framgår av motiveringen och de redovisade skälen ovan att sökanden 
och dess företrädare uppfyller samtliga lagkrav i 8 kap. AL för att erhålla serveringstillstånd 
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och att det därmed finns förutsättningar för miljöenheten att meddela ett stadigvarande 
serveringstillstånd i enlighet med ansökan.  
 
Ärendet har handlagts av handläggare xxx och beslut har fattats genom delegation. 
 

 
KOMMUNICERING 
 
Ärendet har beretts och handlagts i enlighet med 9-10 och 23-27 §§ förvaltningslagen 
(2017:900). Då beslutet är av positiv karaktär för den sökande samt att det inte framkommit 
något i ärendet som det sökande bolaget inte vet om har miljöenheten gjort bedömningen att 
kommuniceringen av beslut sker i samband utskick av beslut och tillståndsbevis.  
 

 
 
 

 
På Miljö- och byggnadsnämndens vägnar 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
 
 

Bilagor 
1. Tillståndsbevis 
2. Ritning över serveringsområdet 

 





 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

Datum Diarienummer 

2021-03-23 
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                     Borgholms kommun 

         Hemsida 

        www.borgholm.se 
E-post 

serveringstillstand@borgholm.se 

                                    

Organisationsnr 

212000-0795 

      Postadress 

 Box 52 

                 387 21 Borgholm 

         Besöksadress 

        Torget 

        Östra Kyrkogatan 10 

 Telefon 

 0485-880 00 vx 
            Fax 

          0485-129 35 
      Bankgiro 

          650-5044 
     PlusGiro 

    10 85 00-0 

 

 
 

Ärendet avser:  Stadigvarande serveringstillstånd, till allmänheten  

 
 

Delegationsbeslut om serveringstillstånd 
Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholm kommun beslutar att bevilja med stöd av 8 
kap 12 §, Alkohollagen (2010:1622) nedanstående verksamhets ansökan om tillstånd 
att få sälja alkoholdrycker. 
 

Företag                       Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga 

Organisationsnummer 832000-1293 

Anläggningens namn Himmelsberga 

Besöksadress  Himmelsberga bygata 1 

Tillståndet gäller Tillsvidare 

 
 

 
Tillståndsansökan inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-24 och ärendet var 
komplett 2021-03-15. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över efterlevanden av de bestämmelser som 
gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Om 
verksamheten läggs ned eller om det sker ett avbrott i verksamheten ska detta 
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Om verksamheten förändras i sin 
omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också 
anmälas liksom betydande förändringar av ägarförhållandena. Anmälan till miljö- och 
byggnadsnämnden ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett 
anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. 9 kap 11 §, Alkohollagen 
(2010:1622). 
 

 
 
 
Borgholms kommun 
På uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

832000-1293 

Namn 

 
 

Ölands Museum Himmelsberga 

 Tel nr  

0485561022 

Adress 

 
 

Himmelsberga bygata 1 

 Fax nr  

  

  

38793  BORGHOLM 

 E-post  

kaffestugan@olandsmus

eum.com 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga 

Restaurangnummer 

0885630021 

 
 

Gatuadress 
Himmelsberga bygata 1 

Postnummer/postort 
38793  BORGHOLM 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

Enl ritning 

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

75 

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

 

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning x  x      

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

 –  

Under perioden (fr o m - t o m) 

 -  

 Servering till 

 x Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

 x Starköl x Vin  Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

11:00 – 22:00   

   

   

  

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

Jens Andersson 

Per delegation 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2021-03-23 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

Nytt 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

Utfärdandedatum/dnr 

2021-03-23/  

0040-2021-00011 



 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 
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 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

832000-1293 

Namn 

 
 

Ölands Museum Himmelsberga 

 Tel nr  

0485561022 

Adress 

 
 

Himmelsberga bygata 1 

 Fax nr  

  

  

38793  BORGHOLM 

 E-post  

kaffestugan@olandsmus

eum.com 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga 

Restaurangnummer 

0885 630 0 21 

 
 

Gatuadress 
Himmelsberga bygata 1 

Postnummer/postort 
38793  BORGHOLM 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

  

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

  

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

  

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning x  x      

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

  –   

Under perioden (fr o m - t o m) 

  -   

 Servering till 

 x Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

 x Starköl x Vin x Spritdrycker x Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

11:00-22:00 Restaurang  

11:00 22:00 Uteservering 

      

     

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

Jens Andersson 

Per delegation 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2021-04-12 (2021-03-23) 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

Ändrat 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

Utfärdandedatum/dnr 

2021-04-12/  

0040-2021-00011 



 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 

Kopia till: Polismyndigheten, LST och FHI 
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David Sjöblom

Från: Martina Olsson
Skickat: den 9 mars 2021 09:47
Till: 'Carolina Thaysen'
Ämne: SV: Sollidens Slott

Hej Carolina! Toppenbra! Det som fattas är en meny annars var allt komplett.  
 
Följande personer bedömer jag som PBI som kommer genomgå prövningen om personlig lämplighet och 
ekonomisk skötsamhet= 

 Jan Lindman, styrelseledamot och ordförande i sökande bolaget 
 Anders Byström, styrelseledamot i sökande bolaget 
 Carolina Thaysen, extern firmatecknare samt företräder bolaget i ansökningsprocessen om 

serveringstillstånd 
 

 
Jag kommer maila dig ditt resultat efter du skrivit kunskapsprovet på fredag. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 
 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se 
 
 
 

Från: Carolina Thaysen [mailto:carolina.thaysen@sollidensslott.se]  
Skickat: den 8 mars 2021 13:30 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Sollidens Slott 
 
Hej Martina! 
 
Här kommer förhoppningsvis alla handlingar du behöver. 
Jag är tacksam om du låter mig veta om det ytterligare kompletteringar som måste göras. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Carolina Thaysen 
 

 
 
Carolina Thaysen 
Verksamhetschef 
Sollidens Slott AB 
Sollidens slott 
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387 92 Borgholm 
Mobiltelefon: 0706 09 81 48 
Telefon: 0485-153 56 
carolina.thaysen@sollidensslott.se 
www.sollidensslott.se 
 
 
 
 

Från: Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se>  
Skickat: den 4 februari 2021 11:05 
Till: Sollidens Slott AB <sollidensslott@sollidensslott.se> 
Ämne: Ansöka om serveringstillstånd  
 
Hej igen! Här kommer ansökan om serveringstillstånd. Bifogar också ett dokument ”Följande handlingar 
ska bifogas vid ansökan om serveringstillstånd” där det finns beskrivet vad vi vill ha in för handlingar när 
man ansöker om serveringstillstånd. Ni kan skippa punkt nr 4 och 7.  
 
Det kostar 6.500 kr att ansöka om serveringstillstånd och kunskapsprovet kostar 2.000 kr. Jag bifogar ett 
inbetalningsavi.  
 
Bifogar också instuderingsmaterial för kunskapsprovet. Du kan också läsa om kunskapsprovet här 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/allman-information-om-provet/ . 
När du känner dig redo att genomföra provet kontaktar du mig så bokar vi in en tid.  
 
Har du några frågor eller funderingar får du höra av dig.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 
 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se 
 





 

Sida 1 av 2 

 

Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm   Orgnr: 212000-0795 

 
Handläggare: 
Martina Olsson 

 
Skickas till: 
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se 

SKATTEVERKET 
871 87  HÄRNÖSAND 

    
Telnr Datum Dnr Skatteverkets ärendenr 

0485-88000 2021-03-09 0001-2021-00015  
    

 

I enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 8 § 4 st alkohollagen (2010:1622) begär 
tillståndsmyndigheten i Borgholms kommun in uppgifter med anledning av Ansökan - Nytt 
tillstånd allmänhet el ägarbyte i restaurang Kaffetorpet, Sollidenvägen 8, Borgholm. 
 

    
 Namn, org.nr 

A) Uppgifter som önskas om företaget Sollidens Slott AB, 556624-4736 
F-skattebevis   AG-reg  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Moms-reg 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag) 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej     
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 

   

Skatteverket önskar telefonkontakt med kommunens handläggare.       Ja    
 

Vid uppgifter där det står (3år*) 
= 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

  

Underskrift Skatteverket    
Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 

 
 
 

  



Sida 2 av 2 
 

 
 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) Anders Byström, 440227-0419    

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år           Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)  Carolina Thaysen, 670520-2908   

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)  Jan Lindman, 570906-1153   

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 













Företag

Bedömning

Allmänt

Verksamhet

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

556624-4736
Sollidens Slott AB
SOLLIDENS SLOTT
387 92 BORGHOLM
Tel: 0485-15356

Kreditklassning (1-5) 3
Obeståndsrisk (%) 0,93
Aktualitet 2021-03-09 04:23:06
Senaste omklassning 2019-08-12
Riskförändring sedan
senaste omklassning

Riskminskning

Kreditlimit < 5.000,00 SEK

Företagen i kreditklass 5 och 4 utgör lägre risk än genomsnittet. 3 motsvarar normal risk. Klass 2 och 1 utgör
högre risk än normal.

Företagsform Aktiebolag
Registreringsdatum 2002-02-26
Koncerninformation Ingår i koncern 556662-0745 Bensor AB

Koncerninformationen grundas på senaste årsredovisningen
Säte kommun Borgholm/Kalmar län
Nuvarande namn sedan 2013-03-01
Tidigare namn Sollidenpaviljongen AB (Företaget har haft flera namn tidigare)
Aktiekapital 100.000,00 SEK
Antal aktier 1.000
Ärenden Bolagsverket Det finns ärenden yngre än 4 veckor registrerade hos Bolagsverket
Serveringstillstånd Företaget har/har haft serveringstillstånd

Rörelsen verksam sedan 2002-04-23
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 5-9 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt bolagsordningen

"Föremålet för bolagets verksamhet är kafé- och
restaurangverksamhet, utställnings- och visningsverksamhet,
souvernirförsäljning samt parkförvaltning med besöksnäring och
försäljning av trädgårdsprodukter samt jordbruksverksamhet.
Bolaget kan även handla med värdepapper och ägande av fastigheter
samt därmed förenlig verksamhet. "

Branschkod (SNI) 79900 Turist- och bokningsservice
47789 Övrig specialiserad butikshandel
56100 Restaurangverksamhet

F-skatt Godkänd för F-skatt 2002-04-16



Beslutade arbetsgivaravgifter

År Total T.o.m. februari

2021 126.088 SEK 126.088 SEK

2020 1.188.825 SEK 124.518 SEK

2019 1.600.212 SEK 121.354 SEK

2018 1.533.781 SEK 136.349 SEK

Fordonsinnehav

Arbetsställe

Serveringstillstånd

Inlett Serveringsställets namn Adress Telefon Rest.nr Kommun

2002-05-03 Kaffetorpet Sollidenvägen 8 
387 22 Borgholm

0485-15355 08855724 Borgholm

Kategorikod: 22

Namnhistorik

Antal: 1

Moms Registrerad för moms 2002-04-17
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare 2002-04-26

Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Typ Antal

Atv 2

Bilsläp 3

Lättlastbil 1

Lättlastbil_Pb 1

Personbil 1

Traktor 3

Tungtsläp 1

Följande fordon finns registrerade för företaget Källa: Svensk Fordonsbas AB (Forba)

Cfar-nummer 33737271
Benämning ...
Antal anställda 5-9 anställda
Branschkod (SNI) 79900 Turist- och bokningsservice

47789 Övrig specialiserad butikshandel
56100 Restaurangverksamhet

Telefon 0485-15356
Postadress SOLLIDENS SLOTT, 387 92 BORGHOLM
Besöksadress SOLLIDENVÄGEN 8, 387 94 BORGHOLM
Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Gäller för: Servering till allmänheten
Omfattar: Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl
Period: Årligen under viss period

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas



Ledning

Firmateckning

Period Företagsnamn

2002-04-19 -- 2013-03-01 Sollidenpaviljongen AB

2002-02-26 -- 2002-04-19 STARTSKOTTET 24630 AB

Adresshistorik

Fram till Adress

2013-04-02 BOX 120 
387 21 BORGHOLM 

Ärenden Bolagsverket

Ärendenr Inkommen Rubricering Ärendeinformation Bolagsverket

57780/21 2021-02-01 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

116409/19 2019-02-27 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

117665/18 2018-03-05 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

301695/17 2017-05-22 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

26055/16 2016-01-14 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

173801/15 2015-04-20 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

433816/13 2013-11-29 Ändring av bolagsordning Extern länk

225127/13 2013-06-19 Ändring av objektets postadress Extern länk

62001/13 2013-02-18 Ändring av firma Extern länk

Ändring av bolagsordning

414624/12 2012-10-30 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

190858/10 2010-04-08 Ändring av företrädare/firmateckning Extern länk

Styrelseledamot i AB, Ordförande

Senaste ändring: 2017-09-13

Senaste ändring i ledningen: 2021-02-03

Det finns uppgift om historiska ledamöter.

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE, OF Lindman, Jan Erik 570906-1153 2010-04-08 8

LE Byström, Anders Thomas Arvid 440227-0419 2021-02-03 4

SU Törnblom, Per Åke 541026-0011 2017-05-22 6

EFT Petersson Thaysen, Carolina Maria 670520-2908 2018-03-09

REV Jacobsson, Evy Ada Teresia 530103-3204 2002-02-26

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av

Lindman, Jan Erik
Petersson Thaysen, Carolina Maria

https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2021&id=57780
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2019&id=116409
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2018&id=117665
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2017&id=301695
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2016&id=26055
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2015&id=173801
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2013&id=433816
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2013&id=225127
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2013&id=62001
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2012&id=414624
https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2010&id=190858


Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

LE Sophiahemmet Aktiebolag 556310-1426

LE, VD Gluonen Aktiebolag 556347-0276

LE, OF Sollidens Slott AB 556624-4736

SU Bensor AB 556662-0745

LE Stenhammars Godsförvaltning AB 556688-3301

LE, OF Fornwij AB 556801-1968

LE, OF Anfri AB 556801-4640

LE Lillsved DP Invest AB 559157-6706

LE Sophiahemmet, Ideell förening, med firma Sophiahemmet, Ideell f 802006-8741

Styrelseledamot i AB

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

LE, OF Dina Försäkring AB 516401-8029

LE, VD Byangården AB 556623-6245

LE Sollidens Slott AB 556624-4736

LE Byström Bygg & Fastigheter AB 559017-8751

LE, OF Dina Försäkringar Syd 532000-1372 Fusion genomförd 2019-12-27

Senaste ändring: 2011-03-08

Folkbokföringsuppgifter

570906-1153 man, 63 år
Lindman, Jan Erik
Sjötullsbacken 18
115 25 Stockholm

Län: Stockholms län (01)
Kommun: Stockholm (80)
Distrikt: Stockholms

Oscar (215027)

Folkbokföringsdatum: 2017-09-07

Folkbokföringsuppgifter

440227-0419 man, 77 år
Byström, Anders Thomas Arvid
Östra Bläsingevägen 12
387 71 Löttorp

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Församling: Nordöland (14)

Folkbokföringsdatum: 2001-07-01



Styrelsesuppleant

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

SU Sollidens Slott AB 556624-4736

SU Stenhammars Godsförvaltning AB 556688-3301

SU CPhB Design AB 556748-1543

SU Fornwij AB 556801-1968

SU Anfri AB 556801-4640

LE Bostadsrättsföreningen Tre Liljor i Stockholm 769605-2377

IN TÖRNBLOM, PER ÅKE 541026-0011

Senaste ändring: 2011-02-15

Extern firmatecknare (ej styrelsemedlem)

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

EFT Sollidens Slott AB 556624-4736

Senaste ändring: 2018-01-25

Historisk ledning

Folkbokföringsuppgifter

541026-0011 man, 66 år
Törnblom, Per Åke
Tre Liljor 8 lgh 1301
113 44 Stockholm

Län: Stockholms län (01)
Kommun: Stockholm (80)
Församling: S:t Matteus (07)

Folkbokföringsdatum: 1979-09-24

Folkbokföringsuppgifter

670520-2908 kvinna, 53 år
Petersson Thaysen, Carolina Maria
Jegerhjelms väg 16
395 90 Kalmar

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Kalmar (80)
Distrikt: Förlösa-

Kläckeberga (105054)

Folkbokföringsdatum: 1999-12-01



Koncerninformation

Funktion Namn Person.nr Startdatum Slutdatum

LE Telland, Bengt Eric 390629-6458 2002-02-26 2010-04-08

OF Telland, Bengt Eric 390629-6458 2002-02-26 2010-04-08

LE Regenthal Erlandsson, Gabriele 450601-9324 2002-02-26 2012-10-30

VD Regenthal Erlandsson, Gabriele 450601-9324 2002-02-26 2012-10-30

SU Reuterswärd, Carl Wilhelm Bogislaw 500420-0076 2002-02-26 2015-04-20

REV Rudenäs, Tore Lennart 501125-1674 2002-02-26 2002-04-19

LE Krans, Lars Erik 541028-0118 2002-02-26 2019-02-27

OF Lindman, Jan Erik 570906-1153 2010-04-08 2019-02-27

EFT Schibli, Anna Erika 790522-2704 2012-10-30 2018-03-09

SU Van Gerpen, Johanna Viktoria 761009-0305 2015-04-20 2017-05-22

EFT Stenborg, Susanna Marie 850528-2940 2016-01-14 2018-03-09

Verklig huvudman

Bokslut

Det finns bokslut tillgängliga för nedladdning

Bokslutskommentarer

Nyckeltal

Företaget

Antal relationer: 3
Koncerninformationen grundas på senaste Årsredovisningen
Ägarandel inom parantes om den inte är 100%

- Bensor AB

- Sollidens Slott AB
- Stenhammars Godsförvaltning AB

2021-03-09 AB Syna

Senaste ändring av verklig huvudman: 2017-12-19

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

H.M. Konung Carl XVI Gustaf 460430-0014 Sverige Sverige 100 %
Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. Bensor AB(556662-0745)

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Senaste bokslut Senaste till Bolagsverket inlämnade bokslut avser perioden 20190101 -

20191231.
Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut

Inga revisorskommentarer.

SNI-kod 79900 Turist- och bokningsservice
Jämförelsebransch Turist- och bokningsservice

Period 1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612 1501-1512 1401-1412 Branschen

Omsättning, tkr 11.442 10.219 11.259 10.383 9.570 7.164

Antal anställda 15 14 14 13 13 11

Omsättning per anställd, tkr 763 730 804 799 736 651 1.597



Lön per anställd, tkr * * * * 302 306

Resultat efter finansnetto, tkr -1.821 -2.543 -1.043 -975 -540 -1.868 160

Avkastning på totalt kapital % -31,7 -52,1 -21,5 -29,9 -22,8 -103,0 2,1

Balansomslutning, tkr 5.723 4.880 4.845 3.261 2.365 1.812

Eget kapital, tkr 134 131 129 126 126 126 1.634

Soliditet % 2,3 2,7 2,7 3,9 5,3 7,0 21,6

Kassalikviditet % 37,0 19,3 39,2 64,7 69,8 67,5 116,2

Period 1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612 1501-1512 1401-1412 Branschen



Företagsinteckningar

Klassningshistorik

Datum Kreditklass Risk % Förändringshändelse

2021-03-09 3 0,93 % Aktuell klassning

2021-02-26 3 0,94 % Företaget har blivit ett år äldre

2020-02-26 3 1,21 % Företaget har blivit ett år äldre

2019-08-12 3 1,29 % Information om ledningen ändrades

2019-02-26 4 0,36 % Företaget har blivit ett år äldre

2018-06-18 4 0,40 % Information om ledningen ändrades

2018-02-26 3 0,90 % Företaget har blivit ett år äldre

2017-02-26 3 0,98 % Företaget har blivit ett år äldre

2016-05-18 3 1,06 % Bokslutsinformation ändrades

2016-04-26 4 0,62 % Övrig information minskade i betydelse

2016-02-26 3 0,77 % Företaget har blivit ett år äldre

2016-01-26 3 0,77 % Förändring i ledningen

2015-02-26 4 0,73 % Företaget har blivit ett år äldre

2014-08-02 4 0,73 % Bokslutsinformation ändrades

2014-02-26 5 0,10 % Företaget har blivit ett år äldre

2013-02-26 5 0,11 % Företaget har blivit ett år äldre

2012-02-26 5 0,05 % Företaget har blivit ett år äldre

2012-01-26 5 0,05 % Klassningshistorik startar

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik Nyhet

Det finns inga företagsinteckningar.

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2021-03-07

Skuldsaldohistorik saknas



Tidigare förfrågningar

2020-10-07
2021-03-09





 

 

 

Meny Kaffetorpet 

• Bruschetta 

• Hemgjorda köttbullar med kokt potatis och rårörda lingon. 

• Varmrökt lax med kokt potatis och dillmajonnäs. 

• Öländska kroppkakor. 

• Dagens pasta 

• Dagens vegetariska 

• Dagens vegan 

• Veckans special, som oftast är en rätt med kyckling eller kött. 

Vi erbjuder bröd och sallad tillsammans med maten. 

Sallder 

• Räksallad 

• Kycklingsallad 

• Laxsallad 

Barnmeny 

• Pannkakor med sylt och grädde. 

• Spagetti bolognese 

• Samtliga ovanstående rätter går också att få som barnportion. 

Som dessert har kunden möjlighet att välja från kafésortimentet som innehåller tårtor, bakelser, 

kakor, praliner med mera.  
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David Sjöblom

Från: Martina Olsson
Skickat: den 19 mars 2021 09:35
Till: 'sollidensslott@sollidensslott.se'
Ämne: Kunskapsprovet

Hej Carolina! Du fick godkänt resultat på provet! Jag skickar ditt diplom i nästa vecka. Det är viktigt att du 
sparar diplomet.  
Nu väntar jag bara på remissvar från Skatteverket och Polismyndigheten sedan ska allt vara klart. 
 
Ha en trevlig helg!:)  
 
Med vänlig hälsning 
 
Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 
 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se 
 









































1

David Sjöblom

Från: Martina Olsson
Skickat: den 29 mars 2021 14:30
Till: 'sollidensslott@sollidensslott.se'
Ämne: Serveringstillstånd klart. 

Hej! Nu har jag lagt ert serveringstillstånd tillsammans med tillhörande handlingar på posten så ärendet om 
ansökan om serveringstillstånd är nu avslutat.  
 
Glöm inte anmäla serveringsansvariga sedan innan ni öppnar upp.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 
 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se 
 









BORGHOLMS KOMMUN 2021-02-24
Miljö och byggnadsnämnden
Alkoholhandläggare

E-tjänst. Ansökan om serveringtillstånd

Sökande
Ansökningsdatum
Organisationsnr
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

2021-02-24 12:15:18
832000-1293
Ölands Museum Himmelsberga
Himmelsberga bygata 1
38793 BORGHOLM
0485561022  0707416700

kaffestugan@olandsmuseum.com
Kerstin Alfredsson

PBI
820427-2770 Julius Winberg Sääf

Objekt(serveringsställe)
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post

Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga
Himmelsberga bygata 1
38793 BORGHOLM
0485561022  0707416700

kaffestugan@olandsmuseum.com

Serveringsansvariga
600501-2908 Kerstin Alfredsson

Serveringens omfattning
Året-runt servering
Servering till:
Alkoholdrycker

Typ av servering

Allmänheten
Vin
Starköl

Uteservering



Serveringstider
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00
 -
 -
-

Restaurang
Uteservering

-

Lokaler
Kaffestugan + uteservering

Antal personer:  75 inne    Antal sittplatser:  75+125

Noteringar, tider, inriktning mm

Bilagor

Ägarförhållanden
Intyg om kunskap i alkohollagen
Ritning över lokalen.
Verksamhetsbeskrivning
Personer med betydande inflytande
Kvitto på inbetald ansökningsavgift

Bifogas som fil
Skickas in senare
Skickas in senare
Skickas in senare
Bifogas som fil
Skickas in senare

Uppladdade filer

2021-02-24  Ägarförhållanden
2021-02-24  Personer med betydande inflytande

2249241_2129637_firmatecknare_25
32.pdf
2249244_protokoll
konstitueran_5691.pdf

Övrig information
För vidare fråga kontakta Verksamhetschef Julius Winberg Sääf eller ansvarig för
serveringen Kerstin Alfredsson.
Museet är huvudsakligen öppet april-oktober men har enstaka evenemang
resterande del av året.











Protokoll 

Konstituerande styrelsemöte, söndagen den 23 augusti 2020 direkt efter stämman 

Plats: Himmelsberga  

Närvarande: Ellinor Jonsson, Gunilla Gunnarsson, Lars Alvarmo, Gunilla Karlsson, 

Christina Larsson, Anette Bugarski, Lisa Lundqvist, Leo Eriksson, Julius Winberg 

Sääf 

Ej närvarande: Agne Blomdin, Björn Hedman, Olle Staf 

 

 

§ 1.   Öppnande Mötet öppnas av ordf Ellinor Jonsson. 

§ 2.   Justering Anette Bugarski väljs att justera protokollet. 

§ 3.   Föredragningslista dagens ärenden redovisas. 

§ 4.   Konstituering av styrelsen 

Till vice ordförande väljs Lars Alvarmo. 

 

Presidium  

Lars Alvarmo samt ytterligare en ledamot utgör tillsammans med Ellinor Jonsson 

utgöra presidiet.  

 

§ 6.   Adjungerande ledamöter 

Följande väljs in som adjungerande: Julius W. Sääf som förbundssekreterare samt 

Örjan Molander, Kalmar läns museum och Emma Rydnér, samordnare för Södra 

Ölands odlingslandskap (världsarvet). Ing-Marie Samuelsson och Carl Malgerud ingår 

i ekonomigruppen.  

. 

§ 7.   Tecknande av firma Ölands hembygdsförbund 

Styrelsen beslutar att ordföranden Ellinor Jonsson, vice ordförande Lars Alvarmo, 

förbundssekreterare Julius W. Sääf, ges fullmakt att var för sig teckna Ölands 

hembygdsförbunds firma. Styrelsen beslutade också att styrelsen, utöver tidigare 

nämnda, i förening ges fullmakt att teckna Ölands hembygdsförbunds firma. 

 

§ 8.   Dispositionsrätt till konton m.m. 

Styrelsen beslutar att ordföranden Ellinor Jonsson, förbundssekreterare Julius W. 

Sääf ges fullmakt att var för sig ha dispositionsrätt till Öland hembygdsförbunds 

konton, fonder och övriga värdehandlingar för hantering av löpande 

förvaltningsärenden, dock till ett maxbelopp på 250 000 kronor. För belopp därutöver 



krävs styrelsebeslut. Vid större uttag ur exempelvis fondinnehav skall detta meddelas 

presidiet löpande. 

 

§ 9.   Behörighet att ha insyn i förbundets helhetsekonomi hos banken 

Styrelsen beslutar att ge behörighet till Lars Alvarmo och Ing-Marie Samuelsson att 

ha insyn i Ölands hembygdsförbunds helhetsekonomi på Ölands bank, med banken 

diskutera löpande förvaltningsåtgärder samt ta fram förslag att presentera för 

ekonomigruppen som består av Ellinor Jonsson, Lars Alvarmo, Carla Malgerud, Ing-

Marie Samuelsson och Julius W. Sääf. 

 

§10.  Nästa styrelsemöte. 17 september kl 18, Himmelsberga. 

 

§11.  Övriga frågor 

Uppdatering av ansvarsområden; 

Gunilla Karlsson övertar ansvar för försäkringsfrågor. 

Anette Bugarski tar marknadsföring som ett ansvarsområde. 

Lisa Lundqvist åtar sig att hjälpa till med att se över arbetet med ansökningar. 

Grönt kulturarv – här diskuterades om möjligheten till ansökningar för att få till en 

plan för trädgårdarna. Gunilla Gunnarsson är behjälplig med detta. 

 

§12.  Avslutning 

 

 

Sekreterare     

  

 

Ordförande 

 

 

Justerare 











Kaffestugan himmelsberga 

Inriktning: Kaffestugan är en del av Ölands museum och ägs av Ölands hembygdsförbund 

Ölands hembygdsförbund 

Ölands Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för Ölands 32 

hembygdsföreningar med ca 10.000 medlemmar på hela ön. Förbundet bildades 

år 1953. Förbundet äger och driver Ölands museum Himmelsberga, som invigdes 

år 1959. 

Hembakat och hemlagad – fika och lunch! 

Välkommen till vår Kaffestuga – under helgerna i maj och september satsar vi 

extra på vår fina kaffestuga och bjuder ett stort sortiment av hembakade kakor, 

vetebröd och annat gott.  

Kaffestugan är förstås också öppen för våra besökare varje dag i juni, juli och 

augusti.  

 

Meny: exempel 

Matpaj med sallad 110:- inkl kaffe 

Bönsallad med olika proteiner 110-125:- inkl kaffe 

Potatissallad med olika proteiner 110-125:- inkl kaffe 

Soppa med bröd 80:- 

Pannkakor från 60:- 

Smörgåsar från 40:-  

Ett stort utbud av bullar, kakor, bär/fruktpajer och andra sötsaker 

Glass  

Mat ock kaffebröd till försäljning 

 

Ingen försäljning av tobak 

Mer info på Välkomna till Ölands Museum! - Ölands Museum 

(olandsmuseum.com) 

 

http://olandsmuseum.com/
http://olandsmuseum.com/
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Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm   Orgnr: 212000-0795 

 
Handläggare: 
Jens Andersson 

 
Skickas till: 
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se 

SKATTEVERKET 
871 87  HÄRNÖSAND 

    
Telnr Datum Dnr Skatteverkets ärendenr 

0485-88067 2021-02-26 0040-2021-00011  
    

 

I enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 8 § 4 st alkohollagen (2010:1622) begär 
tillståndsmyndigheten i Borgholms kommun in uppgifter med anledning av E - Ansökan, 
stadigvarande tillstånd i restaurang Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga, 
Himmelsberga bygata 1, BORGHOLM. 
 

    
 Namn, org.nr 

A) Uppgifter som önskas om företaget Ölands Museum Himmelsberga, 832000-1293 
F-skattebevis   AG-reg  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Moms-reg 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag) 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej     
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 

   

Skatteverket önskar telefonkontakt med kommunens handläggare.       Ja    
 

Vid uppgifter där det står (3år*) 
= 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

  

Underskrift Skatteverket    
Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 
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 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 820427-2770 Julius Winberg Sääf 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år           Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr  

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)    600501-2908 KerstinAlfredsson 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)     

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD)  (1 år) Saknas perioder Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.         Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                        Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) ( 1 år)   Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                  ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.        Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 
 

Namn, org.nr 

 
 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).       Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 
 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
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 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift.(3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 
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 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)               Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.     Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

 Namn, org.nr 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)     Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 





 

 

     

 

                 Rättsavdelningen                                                                                       

 

 

.......................................................................................................................Polismyndigheten 

          ………………………………………………………….Box 753 

………………………………………………………………………....981 27 Kiruna 
 

  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Box  753                                                                   Telefon: 010-56 33 503 E-post: mrbr@polisen.se 

981  27 KIRUNA                                                     Fax:       010-56 35 333 

En kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller. 

 

 

BESTÄLLNING AV UTDRAG UR BELASTNINGREISTRET 

 

 

För kommunens räkning begärs utdrag för nedan nämnda person ur: 
 

  

                   
 

X 

 

Belastningsregistret enligt 11 § första stycket 10 BRF samt 18 § BRF 
 

KOM-S 

 

 
REKVIRERANDE MYNDIGHET/MOTSVARANDE 
Myndighet/motsvarande 

 

Borgholms kommun 

Miljöenheten 

Beställarens namn 

 

Jens Andersson 

 Beställarens telefonnummer 

 

0485-88067 

 

 

Namnförtydligande 

Jens Andersson 

 Rekvirentens diarienummer 

 

0040-2021-00011 
Beställarens e-postadress 

 

Jens.andesson@borgholm.se 

 

 

BESTÄLLNINGEN AVSER 
Personnummer/födelsetid 

820427-2770 

600501-2908 

 

Efternamn 

Winberg Sääf 

Alfredsson 

Förnamn 

Julius 

Kerstin 

  s 

 
 

 

 





Företag

Allmänt

Verksamhet

Beslutade arbetsgivaravgifter

År Total T.o.m. januari

2021 38.191 SEK 38.191 SEK

2020 525.144 SEK 35.142 SEK

2019 786.165 SEK 55.583 SEK

2018 752.242 SEK 39.636 SEK

Fordonsinnehav

Arbetsställe

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

832000-1293
ÖLANDS HEMBYGDSFÖRBUND
c/o ÖLANDS MUSEUM
HIMMELSBERGA
387 93 BORGHOLM
Tel: 0485-561062

Företagsform Ideell förening
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Borgholm/Kalmar län

Rörelsen verksam sedan Rörelsen verksam sedan före 1972
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 5-9 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt Bolagsverket

"Kulturhistoriskt museum. "

Omsättning år 2019 1500 - 2999 tkr
Branschkod (SNI) 94990 Verksamhet i andra intresseorganisationer
F-skatt Godkänd för F-skatt 1993-01-01
Moms Registrerad för moms
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare

Fastigheter Registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Företaget finns inte registrerat för bilinnehav i våra register

Cfar-nummer 11338175
Benämning HEMBYGDSMUSEUM
Antal anställda 5-9 anställda
Branschkod (SNI) 94990 Verksamhet i andra intresseorganisationer
Telefon 0485-561062
Postadress ÖLANDS MUSEUM, HIMMELSBERGA, 387 93 BORGHOLM
Besöksadress VEDBYGATAN, 387 92 BORGHOLM



HIMMELSBERGA 1:8 Borgholm kommun

Bokslut

Företagsinteckningar

Fastigheter

Fastighetsbeteckning Län Kommun Ägarandel

HIMMELSBERGA 1:8 Kalmar län Borgholm 1/1 (100,0%) Ägandet avser del i fastighet

Serveringstillstånd

Adresshistorik

Fram till Adress

2013-04-29

2006-06-29 STORGATAN 55 
386 30 FÄRJESTADEN 

Verklig huvudman

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik Nyhet

Tidigare förfrågningar

Antal: 1
Uppgiftsår: 2020

Specialenhet, kulturbyggnad (826) (uppgiftsår 2020)
Taxeringsvärde 0 SEK

Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Senaste ändring av verklig huvudman:

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Företaget finns inte i Bolagsverkets register över Verklig huvudman. Se mer information under i-knappen ovan.

Det finns inga företagsinteckningar.

Län Kalmar län
Kommun Borgholm

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2021-02-21

Skuldsaldohistorik saknas



2021-02-26 AB Syna
Inga tidigare förfrågningar
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 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 

           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga, i BORGHOLM 

Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-03-24-. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 





 Från: Anders Palmgren
 Skickat: den 11 mars 2021 07:51

 Till: Serveringstillstånd
 Kopia: Jens Andersson

 Ämne: 0040-2021-00011

Begäran om komplettering gällande Kaffestugan, Himmelsberga Museum.

 * Bredd på dörrar i utrymningsväg.
 * Låsbeslag på dörrar i utrymningsväg.
 * Märk ut var vägledande markeringar sitter och om de är genomlysta eller 

efterlysande.
 * Är de numrerade markeringarna brandsläckare? I såfall vilken typ av 

handbrandsläckare.

Med vänliga hälsningar
Anders Palmgren
 
Anders Palmgren
Brandinspektör
Räddningstjänsten Öland

Tel. växel: 0485-470 00
Tel. direkt: 0485-478 72

Postadress: Box 111, 386 22, Färjestaden
Besöksadress: Brandstationen, Storgatan 89, Färjestaden

E-post: anders.palmgren@oland.se
Webb: www.raddningstjanstenoland.se





  Datum Beteckning 1 (1) 

  2021-03-11 0040-2021-00011 

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 
 

 
    Ölands Museum Himmelsberga 
    Himmelsberga bygata 1 
    38793 BORGHOLM 
 

 

 
 

Meddelande  
 
 
Ni skall komplettera med  
 

 Bredd på dörrar i utrymningsväg. 
 Låsbeslag på dörrar i utrymningsväg. 
 Märk ut var vägledande markeringar sitter och om de är genomlysta eller efterlysande. 

Är de numrerade markeringarna brandsläckare? I såfall vilken typ av 
handbrandsläckare. 
 
     
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 
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           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga, i BORGHOLM 

Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

___________________________enligt ansökan______________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-03-24-. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 





 

 

YTTRANDE 

 
 

Räddningstjänsten 
Öland 

 

 

 
 

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden  Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 
Webb www.raddningstjanstenoland.se  Mail raddning@oland.se   Org. nr. 222000-0216 

Handläggare Datum Dnr. 

Anders Palmgren 2021-03-18 2021-000096 
Brandinspektör   
0485-478 72  

 

Ert dnr. 

anders.palmgren@oland.se  0040-2021-00011 
   
   
 Mottagare 

 Borgholms kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

 
 

Yttrande angående  
Serveringstillstånd för Kaffestugan, Ölands Museum Himmelsberga, i Borgholm 
 
Under förutsättning att följande åtgärder vidtas föreligger det ur räddningstjänstens perspektiv inget 
hinder för tillstånd enligt ansökt personantal: 
 

• Placering av lös inredning ska göras så att utrymning ej hindras. 

• Markiser/ parasoller får inte vara av material som vid brandpåverkan avger droppar i smält 
form (plast eller liknande). Exempel på acceptabelt material är tygtextil.  

 
Räddningstjänsten Öland har inga synpunkter på personantalet gällande uteserveringen då hela 
serveringsstället är i det fria.  
 
Ifall brandfarlig vara ska användas, exempelvis gasolvärmare på uteserveringen, kan särskilt tillstånd 
för detta behöva sökas. Kontakt ska i så fall tas med Räddningstjänsten.  
 
Följande har legat till grund för bedömningen:  
Ansökan med bilagor   inkom 2021-03-11 
Komplettering   inkom 2021-03-16 
Telefonsamtal   2021-03-18 med Kerstin Alfredsson, rep. för verksamheten. 
 
 
 
 

 
Anders Palmgren  
Brandinspektör 

 







 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) 

gällande serveringsstället Kaffestugan Ölands museum Himmelsberga, Himmelsberga 

bygata 1.  
 
 

BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 8 kap. 2 § i alkohollagstiftningen 
Kaffestugan Ölands museum Himmelsbergas ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten avseende servering av starköl, vin klockan 11.00- 22.00. Tillståndet gäller för 
restaurangen Himmelsberga som är belägen på Himmelsberga bygata i Borgholm. 

 
 

ANSÖKAN OCH UTREDNING 
 
Uppgifter om ansökan och bolaget 
Kaffestugan Ölands museum Öland  lämnade den 2021-02-24 in en ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd av alkohol till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). 
Ansökan avser serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på serveringsstället i bolagets lokaler 
med adress Himmelsberga bygata 1. Ansökan avser serveringstid från klockan 11:00 till och 
med klockan 22:00.   
 
Bolaget har i ansökan angivit att de önskar bedriva restaurangverksamhet på 
serveringsstället i bolagets lokaler och har i ärende lagt fram ett förslag på fast meny som 
avser servering av tillagade maträtter.  
 
Ärendet var komplett 15 mars 2021. 

 
Besittningsrätt till verksamhetslokaler 
Bolaget står som ägare till lokalerna. 

 
Bedömning av personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Miljöenheten har bedömt att Julius Winberg Sääf  och Kerstin Alfresson  ska bedömas som 
PBI och genomgå miljöenhetens prövning om personlig lämplighet och ekonomisk 
skötsamhet. Bolaget har blivit meddelat vilken personkrets som kommer att prövas enligt 8 
kap. 12 § alkohollagen. 
 
Kerstin Alfrersson har som företrädare för bolaget genomfört fastställt kunskapsprov 
gällande alkohollagstiftningen med godkänt resultat den 2021-03-10. 

 
Remisser och yttranden 
Miljöenheten har remitterat bolagets ansökan till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och 
Skatteverket. Utdrag har gjorts från SYNA Kreditupplysning & Marknadsinformation. 
 
Utdrag från belastningsregistret inkom från polismyndigheten dag månad 2021. I belastningsregistret 
finns inga redovisade uppgifter om PBI’erna. 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Räddningstjänsten begärde dag månad 2021 följande kompletteringar: 

 Bredd på dörrar i utrymningsväg 

 Låsbeslag på dörrar i utrymningsväg 

 Märk ut var vägledande markeringar sitter och om de är genomlysta eller efterlysande 

 Är de numrerade markeringarna brandsläckare? I såfall vilken typ av brandsläckare 
 
Verksamheten skickade in kompletteringarna och 23 mars 2021 meddelade räddningstjänsten att det 
inte låg något hinder för tillståndet under förutsättning att begärda åtgärder vidtas. 

 
Enligt Skatteverkets yttrande inkommit 15 mars 2021 har inget framkommit som ligger 
sökanden till last. Sökandebolaget är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt.  
 
 
BESLUTSMOTIVERING 
 
Allmänt om förutsättningar för serveringstillstånd 
Bolaget har ansökt om att beviljas serveringstillstånd till allmänheten i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 
1 och 2 stycket AL (Alkohollagen). Av bestämmelsen framgår att serveringstillstånd kan meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd) eller avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Serveringstillstånd kan gälla 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. 
 
I AL anges vissa villkor för att ett serveringstillstånd ska kunna meddelas. Under 
nedanstående rubriker anges miljöenhetens överväganden och den motivering som ligger till 
grund för beslutet och ställningstagande kring hur villkoren i AL uppfylls. 
 
I ärendet har ansökan om stadigvarande serveringstillstånd bedömts och beslut har tagits 
utifrån bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 §§ AL. 
 
Polismyndighetens yttrande 
Enligt 8 kap. 11 § AL får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas utan 
att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. I ärendet har ett sådant yttrande inhämtats 
den 8 mars 2021. Sammanfattningsvis anför Polismyndigheten genom utdrag från 
belastningsregistret att myndigheten inte har något att anmärka mot sökande. 

 
Allmänt bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 
Enligt 8 kap. 12 § stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället 
uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 15 §§ AL. I lämplighetsbedömningen ska också en 
granskning ske av hur planen för finansiering av den tilltänkta verksamheten ser ut. 
 
Verksamheten har varit i drift under en lång tid och serveringstillståndet blir endast ett 
komplement till nuvarande restaurang. 

 
Ett ytterligare krav är enligt bestämmelsen att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i AL. I ärendet krävs därmed att sökanden och utredningen i 
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ärendet också visar att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens 
bestämmelser.  
 
Lämplighetsbedömningen 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738) som fortfarande gäller för 
tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL, 
uttalas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att 
för att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på 
lämplighet (prop. 1994/95:89 s. 102 ff).  
 
När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 
den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 
misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 
olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet.  
 
Enligt Skatteverkets utredning har inget framkommit som bör ligga sökande bolaget till last. 
 
Enligt förarbetena anges att som ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 
skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 
betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna. 
 
Vidare anges i förarbetena att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör 
sig om upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp. Det nämns att ett 
fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, så länge det inte rör sig om betydande belopp, inte 
bör vara ett hinder för att meddela tillstånd.   
 
 Andra omständigheter angående sökandens ekonomi som skulle kunna utgöra grund att 
ifrågasätta sökandens lämplighet att inneha serveringstillstånd har inte heller framkommit i 
ärendet. 

 
Som redogjorts för ovan anför Polismyndigheten i sitt yttrande daterat den 8 mars 2021 att 
myndigheten inte har något att anmärka mot ansökan eller företrädare för sökanden. 
 
Företrädare för sökanden ska också genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett 
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Kerstin Alfresson har som företrädare 
för Bolaget, genomfört fastställt kunskapsprov gällande alkohollagstiftningen med godkänt 
resultat den 10 mars 2021. 
Miljöenheten bedömer sammanfattningsvis att bolaget och dess företrädare uppfyller 
alkohollagens högt ställda krav vad gäller personliga och ekonomiska förhållanden, samt att 
företrädarna också i övrigt i utredningen visat sådan lämplighet att tillstånd inte bör vägras 
på den grunden.  
 
Avgränsat utrymme för servering 
Av 8 kap. 14 § AL framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme 
som disponeras av tillståndshavaren. Bolaget har genom avtal med hyresvärden xx 
nyttjanderätt över området för serveringsstället. Kravet i 8 kap. 14 § AL på att tillståndet ska 
avse ett visst avgränsat område för servering är därmed uppfyllt. 
 
Krav på lokalens beskaffenhet och servering av mat 
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Av 8 kap. 15 § AL framgår att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Enligt AL ska 
gästerna kunna erbjudas ett varierat utbud av tillagade maträtter. Efter klockan 23.00 får 
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i 
förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en 
drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara 
belägen i nära anslutning till matsalen.  
 
Enligt utredningen i ärendet och den ritning som bifogats ansökan har serveringsstället ett 
eget kök i anslutning till serveringslokalen. Vidare framgår det av utredningen att sökande 
avser att tillhandahålla tillagad eller på annat sätt tillredd mat på serveringsstället. Vidare 
framgår av inlämnad ritning och övrig utredning att serveringsstället har tillräckligt med 
sittplatser för sina gäster.  
 
Meny och registrerad livsmedelsverksamhet  
I 8 Enligt 8 kap. 15 § får, som redogjorts för ovan, ett serveringstillstånd inte medges om inte 
sökanden kommer att tillhandahålla en varierad meny med tillagad mat på serveringsstället.  
Sökanden har i utredningen presenterat en varierad meny för serveringsstället och kommer 
enligt sökandens uppgifter att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela 
serveringstiden. Miljöenheten anser att den meny och det förslag på mat för servering som 
har presenterats av sökanden i ärendet uppfyller kraven i AL på en varierad meny med 
tillagad mat på serveringsstället.  
 
Borgholms kommuns livsmedelsinspektörer har bekräftat av verksamheten har en 
livsmedelsregistrering i kommunen.  

 
Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt 
I 8 kap. 16 § AL ställs ett krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller 
för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Enligt Räddningstjänstens yttrande uppfyller 
serveringsstället Räddningstjänstens krav och är därmed även godkänt ur 
brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Olägenheten ifråga om ordning och nykterhet 
Enligt 8 kap. 17 § AL ska en prövning ske om alkoholserveringen i ett område på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga 
om oordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  Av inhämtade 
remissyttranden eller genom utredningen i övrigt har det inte framkommit sådana 
omständigheter som skulle kunna utgöra olägenheter av sådan art som nämnts ovan.  
 
Tillsyn, ordning och säkerhet i serveringslokalen 
Av 8 kap. 18 § AL framgår att tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig 
person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Arrangören ansvarar för att tillse att god ordning och säkerhet råder.  
 
Förutsättningar för att bevilja serveringstillstånd 
Sammanfattningsvis framgår av motiveringen och de redovisade skälen ovan att sökanden 
och dess företrädare uppfyller samtliga lagkrav i 8 kap. AL för att erhålla serveringstillstånd 
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och att det därmed finns förutsättningar för miljöenheten att meddela ett stadigvarande 
serveringstillstånd i enlighet med ansökan.  
 
Ärendet har handlagts av handläggare xxx och beslut har fattats genom delegation. 
 

 
KOMMUNICERING 
 
Ärendet har beretts och handlagts i enlighet med 9-10 och 23-27 §§ förvaltningslagen 
(2017:900). Då beslutet är av positiv karaktär för den sökande samt att det inte framkommit 
något i ärendet som det sökande bolaget inte vet om har miljöenheten gjort bedömningen att 
kommuniceringen av beslut sker i samband utskick av beslut och tillståndsbevis.  
 

 
 
 

 
På Miljö- och byggnadsnämndens vägnar 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
 
 

Bilagor 
1. Tillståndsbevis 
2. Ritning över serveringsområdet 

 





 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

Datum Diarienummer 

2021-03-23 
 

0040-2021-00011 

 

    

    

 

 
                     Borgholms kommun 

         Hemsida 

        www.borgholm.se 
E-post 

serveringstillstand@borgholm.se 

                                    

Organisationsnr 

212000-0795 

      Postadress 

 Box 52 

                 387 21 Borgholm 

         Besöksadress 

        Torget 

        Östra Kyrkogatan 10 

 Telefon 

 0485-880 00 vx 
            Fax 

          0485-129 35 
      Bankgiro 

          650-5044 
     PlusGiro 

    10 85 00-0 

 

 
 

Ärendet avser:  Stadigvarande serveringstillstånd, till allmänheten  

 
 

Delegationsbeslut om serveringstillstånd 
Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholm kommun beslutar att bevilja med stöd av 8 
kap 12 §, Alkohollagen (2010:1622) nedanstående verksamhets ansökan om tillstånd 
att få sälja alkoholdrycker. 
 

Företag                       Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga 

Organisationsnummer 832000-1293 

Anläggningens namn Himmelsberga 

Besöksadress  Himmelsberga bygata 1 

Tillståndet gäller Tillsvidare 

 
 

 
Tillståndsansökan inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-24 och ärendet var 
komplett 2021-03-15. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över efterlevanden av de bestämmelser som 
gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Om 
verksamheten läggs ned eller om det sker ett avbrott i verksamheten ska detta 
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Om verksamheten förändras i sin 
omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också 
anmälas liksom betydande förändringar av ägarförhållandena. Anmälan till miljö- och 
byggnadsnämnden ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett 
anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. 9 kap 11 §, Alkohollagen 
(2010:1622). 
 

 
 
 
Borgholms kommun 
På uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

832000-1293 

Namn 

 
 

Ölands Museum Himmelsberga 

 Tel nr  

0485561022 

Adress 

 
 

Himmelsberga bygata 1 

 Fax nr  

  

  

38793  BORGHOLM 

 E-post  

kaffestugan@olandsmus

eum.com 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga 

Restaurangnummer 

0885630021 

 
 

Gatuadress 
Himmelsberga bygata 1 

Postnummer/postort 
38793  BORGHOLM 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

Enl ritning 

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

75 

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

 

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning x  x      

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

 –  

Under perioden (fr o m - t o m) 

 -  

 Servering till 

 x Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

 x Starköl x Vin  Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

11:00 – 22:00   

   

   

  

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

Jens Andersson 

Per delegation 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2021-03-23 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

Nytt 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

Utfärdandedatum/dnr 

2021-03-23/  

0040-2021-00011 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

832000-1293 

Namn 

 
 

Ölands Museum Himmelsberga 

 Tel nr  

0485561022 

Adress 

 
 

Himmelsberga bygata 1 

 Fax nr  

  

  

38793  BORGHOLM 

 E-post  

kaffestugan@olandsmus

eum.com 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Kaffestugan Ölands Museum Himmelsberga 

Restaurangnummer 

0885 630 0 21 

 
 

Gatuadress 
Himmelsberga bygata 1 

Postnummer/postort 
38793  BORGHOLM 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

  

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

  

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

  

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning x  x      

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

  –   

Under perioden (fr o m - t o m) 

  -   

 Servering till 

 x Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

 x Starköl x Vin x Spritdrycker x Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

11:00-22:00 Restaurang  

11:00 22:00 Uteservering 

      

     

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

Jens Andersson 

Per delegation 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2021-04-12 (2021-03-23) 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

Ändrat 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

Utfärdandedatum/dnr 

2021-04-12/  

0040-2021-00011 



 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 

Kopia till: Polismyndigheten, LST och FHI 







BORGHOLMS KOMMUN 2021-11-01
Miljö och byggnadsnämnden
Alkoholhandläggare

E-tjänst. Ansökan om serveringtillstånd

Sökande
Ansökningsdatum
Organisationsnr
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

2021-10-29 18:25:02
559307-0088
Kafé Enerum
Per Nils väg 7
38775 Byxelkrok
0016143166431

kafeenerum@gmail.com
Karin Forsgren

PBI
650108-1001 Karin Forsgren

Objekt(serveringsställe)
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post

Kafé Enerum
Per Nils Väg 7
38775 Byxelkrok
0728760795

kafeenerum@gmail.com

Serveringsansvariga
650108-1001
20000229-7364

Karin Forsgren
Elin Forsgren

Serveringens omfattning



Under perioden
Servering till:
Alkoholdrycker

Typ av servering

April-1    - Oktober-31
Allmänheten
Spritdrycker
Vin
Starköl
Andra jästa alkoholdrycker
Uteservering

Serveringstider
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
 -
-

-

Restaurang
Uteservering

-

Lokaler
Restauranglokal, ute servering

Antal personer:  50    Antal sittplatser:  44

Noteringar, tider, inriktning mm

Uppladdade filer

2021-10-29  Personer med betydande inflytande
2021-10-29  Ritning över lokalen.
2021-10-29  Verksamhetsbeskrivning
2021-10-29  Ägarförhållanden

Bolagsordning.pdf
RITNING kafe Enerum-2021.pdf
MENY 2022-1.pdf
Registreringsbevis - 559307-0088.pdf

Övrig information











K

DM

Skala: 1cm = 1m

K

F
F

F

K

F

Golf-kansli

Terass
(28 sittplatser)

Toalett

Dusch

Cafédel
(16 sittplatser)

Kök

Servering

Lada/Förråd

Hall

K St
Brandsläckare

Gallerdörr
Gallerdörr

Låsbar dörr

Låsbar dörr

Låsbar dörr





KAFFE Pris SMÖRGÅSAR* Pris
BRYGG 25 kr RÄKOR (G,L) 90 kr
ESPRESSO  20 kr KÖTTBULLE  & RÖDBETSALLAD (G,L,V,VG) 85 kr
AMERICANO 25 kr MOZARELLA & TOMAT (G,V) 70 kr
CAPPUCINO 30 kr OST & SKINKA (G,L) 50 kr
LATTE MACCIATO 30 kr VEGAN OST(G,L,V,VG) 60 kr
    BRIE & SALAMI (G) 70 kr
DRYCKER  
VARM CHOKLAD 25 kr SALLADER*
TE  20 kr CAESAR MED KYCKLING/RÄKOR (G,L,V) 95 kr
LÄSK, VATTEN 33 CL 20 kr GREKISK MED HALLOUMI (G,V) 95 kr
LÄSK, VATTEN 50 CL 25 kr GETOST MED RÖDBETOR (G,L,VG) 90 kr
LÄTTÖL 33 CL 30 kr
ENERGIDRYCK 30 kr PAJ OCH TAPAS*
MER 20 kr OST & SKINKPAJ (L) 110 kr
 SAFT 15 kr KÖTTFÄRSPAJ (L) 110 kr

 NACHO-TALLRIK (L,V,VG) 90 kr
BAKVERK* HUMMUS-TALLRIK (G,L,V,VG) 80 kr
BULLE (L,VG)(G +5kr) 25 kr
MOCCARUTA (L) 20 kr ÖVRIGT
DRÖMTÅRTA (G,L) 20 kr PANNKAKA (L,V) 70 kr
HALLONGROTTA (L,VG) 15 kr KÖTTBULLAR & POTATISSALLAD 80 kr
CHOCOLATECHIP-KAKA (L) 15 kr ENERGIBARS 35 kr
CHOKLADBOLL (L,VG) 15 kr PÅSE FRYSTA BULLAR (L) 70 kr
KOLASNITT/NÖTRUTA (L,VG) 10 kr GLASS  

MENY

KAFÉ enerum

 

*GÅR ATT FÅ SOM: G=GLUTENFRI, L=LAKTOSFRI, V=VEGETARISK, VG=VEGAN





REGISTRERINGSBEVIS 1 (2)

AKTIEBOLAG
851 81  Sundsvall 
0771-670 670
www.bolagsverket.se Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet nedladdat

Företagsnamnets registreringsdatum

Dokumentet visar senaste registreringen

559307-0088

2021-03-15

2021-10-28 2021-03-15

2021-03-15

Org.nummer: 559307-0088

Företagsnamn: Kafé Enerum AB 

Adress:
Per Nils Väg 7
387 75 BYXELKROK

Säte: Kalmar län, Borgholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM
2021-01-15

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital:          25.000 SEK
Lägst.......:          25.000 SEK
Högst.......:         100.000 SEK

Antal aktier:                  10.000
Lägst.......:                  10.000
Högst.......:                  40.000

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE
650108-1001 Forsgren, Karin Maria Johanna, 777 BAYSHORE DR, Unit 604,
            FT LAUDERDALE, FÖRENTA STATERNA

STYRELSELEDAMÖTER
930108-2104 Forsgren, Johanna Maria, Artillerigatan 72 B Lgh 1002,
            115 30 STOCKHOLM

STYRELSESUPPLEANTER
470604-0070 Åkerman, Lars Michael, Alvarsvägen 32, 387 75 BYXELKROK

FIRMATECKNING
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
       ledamöterna
       suppleanten



REGISTRERINGSBEVIS 2 (2)

AKTIEBOLAG
851 81  Sundsvall 
0771-670 670
www.bolagsverket.se Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet nedladdat

Företagsnamnets registreringsdatum

Dokumentet visar senaste registreringen

559307-0088

2021-03-15

2021-10-28 2021-03-15

2021-03-15

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 2 ledamöter
med lägst 1 och högst 2 suppleanter.

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
Hembudsförbehåll
Tvisters avgörande av skiljemän
Röstmajoritet
Förköpsförbehåll
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor

VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva café med lättare maträtter, smörgåsar,
bakverk och försäljning, samt därmed förenlig verksamhet.

RÄKENSKAPSÅR
0101 - 1231

KALLELSE
Kallelse sker genom e-post.

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.





År Total T.o.m. september

2021 5.201 SEK 5.201 SEK

Företag

Bedömning

Allmänt

Verksamhet

Beslutade arbetsgivaravgifter

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

559307-0088
Kafé Enerum AB
Per Nils Väg 7
387 75 Byxelkrok
Tel: ---

Kreditklassning (1-5) 2
Obeståndsrisk (%) 4,38
Aktualitet 2021-11-01 09:14:52
Senaste omklassning 2021-07-15
Riskförändring sedan
senaste omklassning

Oförändrad

Kreditlimit Syna sätter ingen limit på bolag med lägre klassning än 3

Företagen i kreditklass 5 och 4 utgör lägre risk än genomsnittet. 3 motsvarar normal risk. Klass 2 och 1 utgör
högre risk än normal.
OBSERVERA
Följande röda texter finns i upplysningen. Tänk på att vi redan tagit hänsyn till dessa förhållanden i klassningen.
Företaget nystartat.
Inget bokslut ännu.
Klassning lägre än 3.
Slopad revisionsplikt.

Företagsform Aktiebolag
Registreringsdatum 2021-03-15
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Borgholm/Kalmar län
Aktiekapital 25.000,00 SEK
Antal aktier 10.000

Rörelsen verksam sedan 2021-04-23
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 1-4 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt bolagsordningen

"Bolaget ska bedriva café med lättare maträtter, smörgåsar,
bakverk och försäljning, samt därmed förenlig verksamhet. "

Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet
F-skatt Godkänd för F-skatt 2021-04-19
Moms Registrerad för moms 2021-04-19
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare 2021-06-01



Funktion Företag Org.nr Status

LE, OF Kafé Enerum AB 559307-0088

Styrelseledamot i AB, Ordförande

Ledamoten 650108-1001 är inte folkbokförd i Sverige

Engagemang

Fordonsinnehav

Arbetsställe

Serveringstillstånd

Ledning

Firmateckning

Verklig huvudman

Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Företaget finns inte registrerat för bilinnehav i våra register

Cfar-nummer 67288118
Benämning ...
Antal anställda 1-4 anställda
Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet
Postadress Per Nils Väg 7, 387 75 Byxelkrok
Besöksadress Per Nils Väg 7, 387 75 Byxelkrok
Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE, OF Forsgren, Karin Maria Johanna 650108-1001 2021-03-15

LE Forsgren, Johanna Maria 930108-2104 2021-03-15

SU Åkerman, Lars Michael 470604-0070 2021-03-15 2

Styrelsen är yngre än 2 år
Bolaget beslutade 2021-01-15 att inte ha revisor (Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå
utse revisor)

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av

ledamöterna
suppleanten

Personuppgifter

650108-1001 kvinna, 56 år
Forsgren, Karin Maria Johanna
Folkbokföringsadress saknas
777 BAYSHORE DR, Unit 604
FT LAUDERDALE



Funktion Företag Org.nr Status

LE Kafé Enerum AB 559307-0088

Styrelseledamot i AB

Senaste ändring: 2020-11-06

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

SU CALIMA TRANSPORT Aktiebolag 556270-5730

SU Kafé Enerum AB 559307-0088

BO MÅL Reklam, Original & Design Handelsbolag 969753-9568

Styrelsesuppleant

Senaste ändring: 2017-03-18

Engagemang

Bokslut

Folkbokföringsuppgifter

930108-2104 kvinna, 28 år
Forsgren, Johanna Maria
Artillerigatan 72 B lgh 1002
115 30 Stockholm

Län: Stockholms län (01)
Kommun: Stockholm (80)
Distrikt: Stockholms

Oscar (215027)

Folkbokföringsdatum: 2020-09-23

Folkbokföringsuppgifter

470604-0070 man, 74 år
Åkerman, Lars Michael
Alvarsvägen 32
387 75 Byxelkrok

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Distrikt: Böda (103034)

Folkbokföringsdatum: 2017-03-17

Senaste ändring av verklig huvudman: 2021-03-15

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Forsgren, Karin Maria Johanna 650108-1001 Sverige USA 100 %
Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Bokslut saknas Bolaget har ännu inte lämnat in något bokslut till Bolagsverket.



Datum Kreditklass Risk % Förändringshändelse

2021-11-01 2 4,38 % Aktuell klassning

2021-07-15 2 4,38 % Övrig information minskade i betydelse

2021-03-16 Bolaget klassas ej Nystartat

2021-11-01 AB Syna

Nyckeltal

INGA NYCKELTAL FINNS TILLGÄNGLIGA

Företagsinteckningar

Klassningshistorik

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik

Tidigare förfrågningar

Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut

Det finns inga företagsinteckningar.

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2021-10-30

Skuldsaldohistorik saknas

2021-04-13
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 1 november 2021 10:14
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: Ansökan om serveringstillstånd
Bifogade filer: Inbetalning-bankgiro- Serveringstillstånd Tobakstillstånd Borgholm uppdaterad.pdf; 

Följande handlingar ska bifogas vid ansökan om serveringstillstånd.pdf

Hej Karin! Nu har jag börjat kika på er ansökan om serveringstillstånd. Det är några saker jag tänker på 
som ni behöver komplettera: 

1. Ni behöver betala in ansökningsavgiften. Att ansöka om serveringstillstånd kostar 9500kr och att
skriva kunskapsprovet kostar 2000kr. För att vi ska påbörja er ansökan måste ni betalat in avgiften.
Jag bifogar inbetalningsavi.

2. I ansökan har ni angett att ni söker serveringstillstånd för april- oktober. Är detta bara under år 2022 
eller ett stadigvarande tillstånd att ni årligen har serveringstillstånd mellan april- oktober?

3. Ni har skrivit att serveringstiden ska vara mellan 10.00-21.00. Vi ger tillstånd från kl 11.00 som
tidigast. Ett tips är
att ni sätter vad vi kallar ”normaltid”, vilket är mellan 11.00-01.00. Det skiljer inget i pris från ex om
ni sätter 11.00-
21.00. Sätter ni till 01.00 behöver ni inte ha öppet till 01.00 men ni har möjlighet till det. Men det
bestämmer ni själva.

4. Ni har 10.000 aktier i sökande bolaget. Ni behöver skicka in en aktiebok (vilka som äger aktierna i
bolaget och hur många osv).

5. Hur länge har ni drivit verksamheten? Är det en helt ny verksamhet?
6. Ni behöver markera ut på ritningen vart det är ni önskar serveringsyta/tillstånd.
7. Jag bifogar ett dokument ”Följande handlingar ska bifogas vid ansökan om serveringstillstånd”. Ni

behöver skicka in punkt 2, 5, 6, 9, 7 och 13.
8. Normalt sett gör vi ett utdrag ur belastningsregistret på alla styrelsemedlemmar i bolaget samt

skickar remiss till skatteverket som får yttra sig om styrelsemedlemmarnas ekonomiska
skötsamhet. Eftersom du inte är skriven i Sverige behöver du inhämta ett utdrag ur
belastningsregistret samt en kreditupplysning i det land du är skriven i och skicka in till oss (obs, på
engelska).

Eftersom det är ett nytt ställe som vi inte varit på tidigare behöver vi göra ett besök för att se lokalen. Det 
finns ett visst krav i alkohollagen där verksamheter som innehar/ söker ett serveringstillstånd måste ha ett 
utrustat kök. Det räcker ex inte att bara ha ett ”hemma-kök”. När kan vi boka in ett besök? 

Hör av dig om du har några funderingar. 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se
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Från: Karin Forsgren <kafeenerum@gmail.com>
Skickat: den 1 november 2021 20:42
Till: Martina Olsson
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd

Hej Martina, tack för snabbt svar. 
1.Jag betalar in avgiften för ansökan först (9500) eller ska jag betala för både ansökan och provet i samma
inbetalning?
2. Ansökan gäller för varje år, men jag har bara öppet mellan april-oktober, men det kanske inte spelar nån
roll, i så fall är det ett årligen stadigvarande tillstånd.
3. Då är alkoholservering från11:00-01:00.
4. Kan jag skicka dokument här eller måste jag ladda upp på ansökningsidan?
5. Verksamheten startade 2021, så har drivits en säsong utan alkoholservering.
6. Igen skickar jag det här eller via portalen?
7. Jag skickar in dokument under veckan.
8. Vad innebär belastningsregister, vet inte vad det skulle kunna översättas som på engelska, vilken
information ska den innehålla, är det information som kommer från skatteverket? Kreditupplysning ska jag
kunna beställa dock.

När det gäller besök, när i processen ska det göras? Just nu är det ju vinterstängt, men det kanske inte spelar 
nån roll? Jag kommer vara där i slutet på december, början av januari om det passar,  
om det ska ske innan, kan jag ordna så nån från styrelsen är där. Jag vet inte om det spelar nån roll, men 
kafeet har tidigare drivits av Eroll Morina (Erolls krog och cafe), och han hade alkoholtillstånd i samma 
lokaler om det finns gamla dokument man kan ta del av? 

MVH 
Karin Forsgren 
Kafé Enerum 

On Nov 1, 2021, at 5:14 AM, Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se> wrote: 

Hej Karin! Nu har jag börjat kika på er ansökan om serveringstillstånd. Det är några saker jag tänker på 
som ni behöver komplettera: 

1. Ni behöver betala in ansökningsavgiften. Att ansöka om serveringstillstånd kostar 9500kr och att
skriva kunskapsprovet kostar 2000kr. För att vi ska påbörja er ansökan måste ni betalat in avgiften.
Jag bifogar inbetalningsavi.

2. I ansökan har ni angett att ni söker serveringstillstånd för april- oktober. Är detta bara under år 2022
eller ett stadigvarande tillstånd att ni årligen har serveringstillstånd mellan april- oktober?

3. Ni har skrivit att serveringstiden ska vara mellan 10.00-21.00. Vi ger tillstånd från kl 11.00 som
tidigast. Ett tips är
att ni sätter vad vi kallar ”normaltid”, vilket är mellan 11.00-01.00. Det skiljer inget i pris från ex om
ni sätter 11.00-
21.00. Sätter ni till 01.00 behöver ni inte ha öppet till 01.00 men ni har möjlighet till det. Men det
bestämmer ni själva.

4. Ni har 10.000 aktier i sökande bolaget. Ni behöver skicka in en aktiebok (vilka som äger aktierna i
bolaget och hur många osv).

5. Hur länge har ni drivit verksamheten? Är det en helt ny verksamhet?
6. Ni behöver markera ut på ritningen vart det är ni önskar serveringsyta/tillstånd.
7. Jag bifogar ett dokument ”Följande handlingar ska bifogas vid ansökan om serveringstillstånd”. Ni

behöver skicka in punkt 2, 5, 6, 9, 7 och 13.
8. Normalt sett gör vi ett utdrag ur belastningsregistret på alla styrelsemedlemmar i bolaget samt

skickar remiss till skatteverket som får yttra sig om styrelsemedlemmarnas ekonomiska
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skötsamhet. Eftersom du inte är skriven i Sverige behöver du inhämta ett utdrag ur 
belastningsregistret samt en kreditupplysning i det land du är skriven i och skicka in till oss (obs, på 
engelska). 

Eftersom det är ett nytt ställe som vi inte varit på tidigare behöver vi göra ett besök för att se lokalen. Det 
finns ett visst krav i alkohollagen där verksamheter som innehar/ söker ett serveringstillstånd måste ha ett 
utrustat kök. Det räcker ex inte att bara ha ett ”hemma-kök”. När kan vi boka in ett besök? 

Hör av dig om du har några funderingar. 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se

<Inbetalning-bankgiro- Serveringstillstan d Tobakstillstånd Borgholm uppdaterad.pdf><Foljande 
handlingar ska bifogas vid  ansökan om serveringstillstånd.pdf> 
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Från: Karin Forsgren <kafeenerum@gmail.com>
Skickat: den 4 november 2021 14:21
Till: Martina Olsson
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd
Bifogade filer: RITNING kafe Enerum-2021.pdf; ATT00001.htm; Egeninsättning 2021.pdf; 

ATT00002.htm; Egeninsättning2021-2.pdf; ATT00003.htm; Bokföringsrapporter Kafe 
Enerum.pdf; ATT00004.htm; Stiftelseurkund.pdf; ATT00005.htm; fico scores; 
ATT00006.htm; Local Background- KForsgren.pdf; ATT00007.htm; kvitto 
alkoholtillstånd.pdf; ATT00008.htm

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej, 
Skickar här några av dokumenten: 
1. NY karta med serveringsyta/tillstånd markerat.
2. Finansiering eget kapital.
3. Bokföringsrapport första året 2021.
4. Stiftelseurkund för aktieinnehav.
5. Credit report (FICO scores) har jag kunnat skriva ut. Den är 15 sidor lång, så vet inte hur mycket info du
behöver, skickar här första sidan så får vi se om du behöver mer. Criminal record från Polisen i Ft
Lauderdale.
6. Beskriv verksamhet: Bolaget är en café/restaurangverksamhet på Byxelkroks golfklubb som serverar
lättare maträtter, hembakta bakverk, kaffe, glass, dryck och därmed förenlig försäljning. Våra öppettider
följer golfsäsongen (april-oktober) och från och med nästa säsong kommer vi troligtvis ha en/flera
trubadur/quiz-kväll per vecka under säsong.
7. Arrendeavtalet återkommer jag med, har lämnat det underskrivna avtalet på Öland så jag ska be nån
skicka kopia till mig först.
8. Avgift inbetald idag.

Har jag glömt nåt dokument eller är detta allt? 

MVH 
Karin Forsgren 





Summering kontoutdrag

Konto
Namn: PLUSGIROKONTO FTG
Kontonummer: 187 48 67-3
IBAN: SE6995000099601818748673
BIC/SWIFT: NDEASESS
Valuta: SEK

Tidsintervall
Från: 2021-11-04
Till: 2021-11-04
Dagar: 1
Kontohändelser: 1

Kontohändelser från 2021-11-04 till 2021-11-04

Datum Namn Till konto Meddelande/OCR Egna anteckningar Belopp Saldo

november 2021
2021-11-04 BORGHOLMS KOMMUN 

DRÄTSELKONTORET
650-5044 Kafe Enerum 559307-0088 -11 500,00 51 681,96

Saldon på kontoutdraget

Ingående saldo: 63 181,96

Utbetalningar (1): -11 500,00

Inbetalningar (0): 0,00

Utgående saldo: 51 681,96

Sida 1 av 1
Det här dokumentet har skapats via 
Ekonomi > Kontohändelser > Kontohändelser & detaljer

Skapades av KAFÉ ENERUM AB 
2021-11-04 14:08:30





 

 

 
Equal Opportunity Employer 

Police Department 

1300 West Broward Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33312 
Telephone (954) 828-5700, Fax (954) 828-6001 

www.fortlauderdale.gov 
Printed On Recycled Paper. 

LOCAL RECORD INQUIRY 

 

Date: November 3, 2021 

 

Name: 

        

  (Last)     (First)    (Middle) 

Maiden Name/AKA (if applicable):       

 

Social Security Number: 

 

XXX-XX- 

 

D.O.B.: 

  

Race: 

  

Sex: 

 

 

Address: 

 

 

Person Requesting Check: 

 

 

Form of Identification: 

 

Check Completed By: 

 

Email 

 

Carmen Burgess 

 

Title: 

 

Public Records Coordinator 
 

  

 

☐  Arrest Record ☐  No Arrests ☐  Computer Printout Attached ☐  No Record Found 

 
All dispositions can be obtained from:  State Arrests:  

The Broward County Courthouse  Florida Department of Law Enforcement 
201 SE 6th Street    P.O. Box 1489 
Fort Lauderdale, FL 33301   Tallahassee, FL  32399-0538 
(954) 831-6565     (850) 410-8109 
(Disposition – Active Cases Only)  www.fdle.state.fl.us/criminalhistory    
 
Nationwide Background Check:    
(304) 625-3878 
 

 The named individual does not live within our city limits and jurisdiction.  It is recommended 

that a local records inquiry be done by the Law Enforcement agency that has jurisdiction 

where the individual resides. 

 

The information supplied by the City of Fort Lauderdale Police Records Division is a Local Records inquiry 

only.  We are not able to supply any information on incidents and/or arrests that occurred outside of our City 

limits.  This Local Records inquiry encompasses the year 2000 and forward.  For prior years, county or State 

of Florida inquiries, you will need to contact Florida Department of Law Enforcement.  We are not 

responsible for any errors and/or omissions. 

 

Because the identification is not based on fingerprints, we cannot positively state that the record(s) supplied 

is/are that of the same individual named in your inquiry.  The Fort Lauderdale Police assumes no liability for 

this connection. 

Forsgren Karin Maria Johanna

01/08/1965 W F

777 Bayshore Dr, Fort Lauderdale, FL 33304

Karin Forsgren

http://www.fdle.state.fl.us/criminalhistory
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 Kafe Enerum  Sida:  1(1)

 559307-0088  Resultatrapport  Utskrivet:  21-11-03

 Preliminär  10:52
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  168
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 21-01-01 - 21-10-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3051  Försäljning varor 25% moms Sv  504,00  504,00
 3052  Försäljning varor 12% moms Sv  234 652,23  234 652,23
 3740  Öres- och kronutjämning  -4,78  -4,78
 S:a Nettoomsättning  235 151,45  235 151,45

 S:a Rörelseintäkter mm  235 151,45  235 151,45

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av varor och material  -78 119,43  -78 119,43
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -78 119,43  -78 119,43

 Bruttovinst  157 032,02  157 032,02

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  -5 000,00  -5 000,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -25 944,31  -25 944,31
 5460  Förbrukningsmaterial  -5 595,64  -5 595,64
 5910  Annonsering  -2 000,00  -2 000,00
 5930  Reklamtrycksaker och direkt reklam  -216,00  -216,00
 6110  Kontorsmateriel  -3 423,95  -3 423,95
 6212  Mobiltelefon  -870,00  -870,00
 6213  Domän  -625,00  -625,00
 6490  Övriga förvaltningskostnader  -7 124,00  -7 124,00
 6560  Swishavgifter mm  -1 437,00  -1 437,00
 6570  Bankkostnader  -5 341,38  -5 341,38
 S:a Övriga externa kostnader  -57 577,28  -57 577,28

 Personalkostnader
 7010  Löner till kollektivanställda  -26 481,30  -26 481,30
 7082  Semesterlöner till kollektivanställda  -3 177,76  -3 177,76
 7510  Arbetsgivaravgifter 31,42%  -5 201,00  -5 201,00
 S:a Personalkostnader  -34 860,06  -34 860,06

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -170 556,77  -170 556,77

 Rörelseresultat före avskrivningar  64 594,68  64 594,68

 Rörelseresultat efter avskrivningar  64 594,68  64 594,68

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  64 594,68  64 594,68

 Resultat från finansiella investeringar
 Räntekostnader och liknande resultatposter

 8400  Räntekostnader  -10,38  -10,38
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -10,38  -10,38

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -10,38  -10,38

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  64 584,30  64 584,30

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  64 584,30  64 584,30

 Resultat före skatt  64 584,30  64 584,30

 Beräknat resultat  64 584,30  64 584,30



 Kafe Enerum  Sida:  1(1)

 559307-0088  Balansrapport  Utskrivet:  21-11-03

 Preliminär  10:53
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  168
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 21-01-01 - 21-10-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Fordringar
 1790  Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter  0,00  -1 873,17  -1 873,17
 S:a Fordringar  0,00  -1 873,17  -1 873,17

 Kassa och bank
 1920  PlusGiro  0,00  73 408,36  73 408,36
 1930  Företagskonto/checkkonto/affärskonto  0,00  25 000,00  25 000,00
 1950  Sålda presentkort  0,00  -5 665,00  -5 665,00
 1951  Inlösta presentkort  0,00  5 472,00  5 472,00
 S:a Kassa och bank  0,00  98 215,36  98 215,36

 S:a Omsättningstillgångar  0,00  96 342,19  96 342,19

 S:A TILLGÅNGAR  0,00  96 342,19  96 342,19

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2081  Aktiekapital  0,00  -25 000,00  -25 000,00
 S:a Eget kapital  0,00  -25 000,00  -25 000,00

 Långfristiga skulder
 2393  Lån från närstående personer, långfristig del  0,00  -724,96  -724,96
 S:a Långfristiga skulder  0,00  -724,96  -724,96

 Kortfristiga skulder
 2550  Preliminär Fskatt  0,00  3 810,00  3 810,00
 2611  Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%  0,00  -126,00  -126,00
 2621  Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%  0,00  -28 159,47  -28 159,47
 2641  Debiterad ingående moms  0,00  18 442,54  18 442,54
 S:a Kortfristiga skulder  0,00  -6 032,93  -6 032,93

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  0,00  -31 757,89  -31 757,89

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  64 584,30  64 584,30





Summering kontoutdrag

Konto
Namn: PLUSGIROKONTO FTG
Kontonummer: 187 48 67-3
IBAN: SE6995000099601818748673
BIC/SWIFT: NDEASESS
Valuta: SEK

Tidsintervall
Från: 2021-02-01
Till: 2021-04-30
Dagar: 89
Kontohändelser: 4

Kontohändelser från 2021-02-01 till 2021-04-30

Datum Namn Till konto Meddelande/OCR Egna anteckningar Belopp Saldo

april 2021
2021-04-20 SWISH RETUR FA5F4A3B26714F458231

4C18B
-1,00 24 550,00

2021-04-20 SWISH INBETAL FORSGREN,KARIN 
MARIA

1,00

2021-04-14 FORSGREN,KARIN 
MARIA

FORSGREN,KARIN 
MARIA

25 000,00 24 550,00

2021-04-01 SWISH AVGIFT 000000000000534615 -450,00 -450,00

Saldon på kontoutdraget

Ingående saldo: 0,00

Utbetalningar (2): -451,00

Inbetalningar (2): 25 001,00

Utgående saldo: 24 550,00

Sida 1 av 1
Det här dokumentet har skapats via 
Ekonomi > Kontohändelser > Kontohändelser & detaljer

Skapades av KAFÉ ENERUM AB 
2021-11-01 20:05:33





Summering kontoutdrag

Konto
Namn: SPARKONTO FÖRETAG
Kontonummer: 1195 31 54840
IBAN: SE6330000000011953154840
BIC/SWIFT: NDEASESS
Valuta: SEK

Tidsintervall
Från: 2021-02-01
Till: 2021-04-30
Dagar: 89
Kontohändelser: 2

Kontohändelser från 2021-02-01 till 2021-04-30

Datum Namn Till konto Meddelande/OCR Egna anteckningar Belopp Saldo

februari 2021
2021-02-18 E-bankintyg 11953154840 E-bankintyg -625,00 25 375,00

2021-02-12 Aktiekapital 
FORSGREN,KARIN 
MARIA

FORSGREN,KARIN 
MARIA

26 000,00 26 000,00

Saldon på kontoutdraget

Ingående saldo: 0,00

Utbetalningar (1): -625,00

Inbetalningar (1): 26 000,00

Utgående saldo: 25 375,00

Sida 1 av 1
Det här dokumentet har skapats via 
Ekonomi > Kontohändelser > Kontohändelser & detaljer

Skapades av KAFÉ ENERUM AB 
2021-11-01 20:06:34
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 5 november 2021 14:36
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: SV: Ansökan om serveringstillstånd

Toppenbra! Jag kan inte öppna filen du skickade som heter ”fico scores”, jag antar att det är 
kreditupplysningen. Kan du skicka den i ett annat format? 

Jag har pratat med Sven (livsmedelsinspektör) angående lokal och kök och det ska vara ok så jag behöver 
inte göra ett besök på plats. Jag kommer skicka iväg remiss till räddningstjänsten idag.  

Personer som räknas som PBI (personer av betydande inflytande i bolaget) och kommer genomgå vår 
prövning om ekonomisk skötsamhet och personlig lämplighet är du Karin samt styrelseledamot Johanna 
Maria Forsgren.  

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 4 november 2021 14:21 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej, 
Skickar här några av dokumenten: 
1. NY karta med serveringsyta/tillstånd markerat.
2. Finansiering eget kapital.
3. Bokföringsrapport första året 2021.
4. Stiftelseurkund för aktieinnehav.
5. Credit report (FICO scores) har jag kunnat skriva ut. Den är 15 sidor lång, så vet inte hur mycket info du
behöver, skickar här första sidan så får vi se om du behöver mer. Criminal record från Polisen i Ft
Lauderdale.
6. Beskriv verksamhet: Bolaget är en café/restaurangverksamhet på Byxelkroks golfklubb som serverar
lättare maträtter, hembakta bakverk, kaffe, glass, dryck och därmed förenlig försäljning. Våra öppettider
följer golfsäsongen (april-oktober) och från och med nästa säsong kommer vi troligtvis ha en/flera
trubadur/quiz-kväll per vecka under säsong.
7. Arrendeavtalet återkommer jag med, har lämnat det underskrivna avtalet på Öland så jag ska be nån
skicka kopia till mig först.
8. Avgift inbetald idag.

Har jag glömt nåt dokument eller är detta allt? 
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MVH 
Karin Forsgren 
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 5 november 2021 14:45
Till: Myndighet
Ämne: Remiss- serveringstillstånd
Bifogade filer: Kafé Enerum- Ansökan.pdf; Kafé Enerum- Ritning.pdf; Kafé Enerum- Remiss RTJ.rtf

Hej! Här kommer en remiss. Verksamheten har haft serveringstillstånd förut fast med andra ägare (tidigare 
ägare sa upp tillståndet år 2019).  

Ha en trevlig helg!  

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se



BORGHOLMS KOMMUN 2021-11-01
Miljö och byggnadsnämnden
Alkoholhandläggare

E-tjänst. Ansökan om serveringtillstånd

Sökande
Ansökningsdatum
Organisationsnr
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

2021-10-29 18:25:02
559307-0088
Kafé Enerum
Per Nils väg 7
38775 Byxelkrok
0016143166431

kafeenerum@gmail.com
Karin Forsgren

PBI
650108-1001 Karin Forsgren

Objekt(serveringsställe)
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post

Kafé Enerum
Per Nils Väg 7
38775 Byxelkrok
0728760795

kafeenerum@gmail.com

Serveringsansvariga
650108-1001
20000229-7364

Karin Forsgren
Elin Forsgren

Serveringens omfattning



Under perioden
Servering till:
Alkoholdrycker

Typ av servering

April-1    - Oktober-31
Allmänheten
Spritdrycker
Vin
Starköl
Andra jästa alkoholdrycker
Uteservering

Serveringstider
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
 -
-

-

Restaurang
Uteservering

-

Lokaler
Restauranglokal, ute servering

Antal personer:  50    Antal sittplatser:  44

Noteringar, tider, inriktning mm

Uppladdade filer

2021-10-29  Personer med betydande inflytande
2021-10-29  Ritning över lokalen.
2021-10-29  Verksamhetsbeskrivning
2021-10-29  Ägarförhållanden

Bolagsordning.pdf
RITNING kafe Enerum-2021.pdf
MENY 2022-1.pdf
Registreringsbevis - 559307-0088.pdf

Övrig information



K

DM

Skala: 1cm = 1m

K

F
F

F

K

F

Golf-kansli

Terass
(28 sittplatser)

Toalett

Dusch

Cafédel
(16 sittplatser)

Kök

Servering

Lada/Förråd

Hall

K St
Brandsläckare

Gallerdörr
Gallerdörr

Låsbar dörr

Låsbar dörr

Låsbar dörr

Serveringsyta/tillstånd
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REMISS 
Datum 

2021-11-05 
Referens 

0042-2021-00184 

Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

387 21  Borgholm  

 Ölands Räddningstjänst 

 Box 111 

 386 22 FÄRJESTADEN 

Kafé Enerum 

Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 

 Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 

 Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och 

 åtgärder ska redovisas.

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

________________________________________________________

________________________________________________________. 

Remissvar ska vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 2021-11-
19. 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö-och byggnadsnämnden 

Martina Olsson 
Alkoholhandläggare 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd och ritning. 
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 9 november 2021 08:27
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: SV: Ansökan om serveringstillstånd

Hej igen! Information om kreditkorten är inte så relevant. Jag förstår att systemen fungerar lite olika jämfört 
med Sverige men om du lyckas få fram information om din årsinkomst, eventuella betalningsanmärkningar, 
eventuella betalningsförelägganden och eventuella skulder hade det varit toppen.  

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 8 november 2021 14:35 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej, här kommer några fler sidor från kreditrapporten. Där står lite om mina kreditkort. Skickar också med 
info från IRS (amerikanska skatteverket) om senaste deklaration. 
Hoppas denna info duger. 
MVH 
Karin Forsgren 
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Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm   Orgnr: 212000-0795 

 
Handläggare: 
Martina Olsson 

 
Skickas till: 
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se 

SKATTEVERKET 
871 87  HÄRNÖSAND 

    
Telnr Datum Dnr Skatteverkets ärendenr 

0485-88000 2021-11-09 0042-2021-00184  
    

 

I enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 8 § 4 st alkohollagen (2010:1622) begär 
tillståndsmyndigheten i Borgholms kommun in uppgifter med anledning av E - Ansökan, 
tillfälligt tillstånd allmänheten i restaurang Kafé Enerum, Per Nils Väg 7, Byxelkrok. 
 

    
 Namn, org.nr 

A) Uppgifter som önskas om företaget Kafé Enerum, 559307-0088 
F-skattebevis   AG-reg  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Moms-reg 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag) 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej     
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 

   

Skatteverket önskar telefonkontakt med kommunens handläggare.       Ja    
 

Vid uppgifter där det står (3år*) 
= 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

  

Underskrift Skatteverket    
Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 
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 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 930108-2104 Johanna Forsgren 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år           Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 650108-1001 Karin Forsgren 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)     

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 11 november 2021 08:13
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: SV: Ansökan om serveringstillstånd

Hmm, i Sverige kan vi hämta dessa uppgifter från Skatteverket eller så kan man gör en kreditupplysning på 
personen i fråga.  
Jag vet inte riktigt hur man kan få fram uppgifterna utomlands. Tror att alla länder kanske har lite olika sätt. 
Vi har ex tidigare haft verksamhetsutövare bosatt i Ryssland och i Brasilien och de har fått fram uppgifterna 
men vet inte hur de gått till väga. Men får du inte fram uppgifterna får vi utgå från de handlingar vi fått in. 
Om du inte har någon inkomst i det land du är skriven, hur får du ekonomin att gå runt? Vart får du din 
inkomst ifrån? 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 9 november 2021 20:08 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej, jag har ingen inkomst här. Så det som står på IRS pappret är det som gäller. Jag har inga 
betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden eller skulder så vet inte var jag ska hitta mer info om det 
när inte kreditresultat eller skattemyndighetens papper räcker? Förslag? 
Skickar med arrendeavtalet för kaféet. 

MVH 
Karin Forsgren 
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 16 november 2021 15:35
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: SV: Ansökan om serveringstillstånd

Okej jag förstår. Det kan nog bli svårt att få fram alla de uppgifter vi skulle vilja ha så vi får ta och utgå från 
dem som vi fått in. Det man bl.a vill ta reda på vid ansökan om serveringstillstånd är hur finansieringen går 
till av verksamheten.  
Där av begär vi uppgifter om inkomst från skatteverket. Jag funderar lite på eftersom du står utan inkomst, 
är det så att din man gått in och hjälpt till med finansiering av verksamheten från början eller hur har 
finansieringen gått till? Är det så att din man gått in med kapital så räknas han som extern finansiär och 
måste ingå som PBI (person av betydande inflytande i verksamheten).  

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 15 november 2021 17:02 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej Martina, den kreditupplysning jag lämnade innehåller dessa uppgifter (om det funnits några), mitt score 
är ju som du kan se väldigt högt och det är på det man utläser att inga betalningsanmärkningar eller 
betalningsförelägganden finns, hade det funnits hade jag inte haft så hög score rate. Min man jobbar i USA, 
så han står för inkomsten här. 
Hoppas denna information är tillräcklig. 
Med vänlig hälsning 
Karin Forsgren 

On Nov 11, 2021, at 2:13 AM, Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se> wrote: 

Hmm, i Sverige kan vi hämta dessa uppgifter från Skatteverket eller så kan man gör en kreditupplysning på 
personen i fråga. 
Jag vet inte riktigt hur man kan få fram uppgifterna utomlands. Tror att alla länder kanske har lite olika sätt. 
Vi har ex tidigare haft verksamhetsutövare bosatt i Ryssland och i Brasilien och de har fått fram uppgifterna 
men vet inte hur de gått till väga. Men får du inte fram uppgifterna får vi utgå från de handlingar vi fått in. 
Om du inte har någon inkomst i det land du är skriven, hur får du ekonomin att gå runt? Vart får du din 
inkomst ifrån? 
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Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 9 november 2021 20:08 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej, jag har ingen inkomst här. Så det som står på IRS pappret är det som gäller. Jag har inga 
betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden eller skulder så vet inte var jag ska hitta mer info om det 
när inte kreditresultat eller skattemyndighetens papper räcker? Förslag? 
Skickar med arrendeavtalet för kaféet. 

MVH 
Karin Forsgren 
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 19 november 2021 15:07
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: SV: Ansökan om serveringstillstånd

Men då har vi nog alla handingar. Jag kommer gå igenom allt noggrannare när vi får tillbaka remissvaren 
från Skatteverket och polisen (för Johanna) samt remissvaret från Räddningstjänsten. Vi får ta och boka in 
kunskapsprovet också när du är på plats och känner dig redo.  

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 17 november 2021 19:06 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej, finansieringen för uppstart av detta företag har skett med sparmedel från mitt personkonto i Sverige. 

MVH 
Karin Forsgren 

On Nov 16, 2021, at 9:35 AM, Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se> wrote: 

Okej jag förstår. Det kan nog bli svårt att få fram alla de uppgifter vi skulle vilja ha så vi får ta och utgå från 
dem som vi fått in. Det man bl.a vill ta reda på vid ansökan om serveringstillstånd är hur finansieringen går 
till av verksamheten. 
Där av begär vi uppgifter om inkomst från skatteverket. Jag funderar lite på eftersom du står utan inkomst, 
är det så att din man gått in och hjälpt till med finansiering av verksamheten från början eller hur har 
finansieringen gått till? Är det så att din man gått in med kapital så räknas han som extern finansiär och 
måste ingå som PBI (person av betydande inflytande i verksamheten). 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
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Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 15 november 2021 17:02 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej Martina, den kreditupplysning jag lämnade innehåller dessa uppgifter (om det funnits några), mitt score 
är ju som du kan se väldigt högt och det är på det man utläser att inga betalningsanmärkningar eller 
betalningsförelägganden finns, hade det funnits hade jag inte haft så hög score rate. Min man jobbar i USA, 
så han står för inkomsten här. 
Hoppas denna information är tillräcklig. 
Med vänlig hälsning 
Karin Forsgren 

On Nov 11, 2021, at 2:13 AM, Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se> wrote: 

Hmm, i Sverige kan vi hämta dessa uppgifter från Skatteverket eller så kan man gör en kreditupplysning på 
personen i fråga. 
Jag vet inte riktigt hur man kan få fram uppgifterna utomlands. Tror att alla länder kanske har lite olika sätt. 
Vi har ex tidigare haft verksamhetsutövare bosatt i Ryssland och i Brasilien och de har fått fram uppgifterna 
men vet inte hur de gått till väga. Men får du inte fram uppgifterna får vi utgå från de handlingar vi fått in. 
Om du inte har någon inkomst i det land du är skriven, hur får du ekonomin att gå runt? Vart får du din 
inkomst ifrån? 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 9 november 2021 20:08 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Ansökan om serveringstillstånd 

Hej, jag har ingen inkomst här. Så det som står på IRS pappret är det som gäller. Jag har inga 
betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden eller skulder så vet inte var jag ska hitta mer info om det 
när inte kreditresultat eller skattemyndighetens papper räcker? Förslag? 
Skickar med arrendeavtalet för kaféet. 
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MVH 
Karin Forsgren 
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Peter Bruun 2021-11-22 2021-000416 
Brandinspektör   
0485-47823  

 

Ert dnr. 

peter.bruun@oland.se   
   
   
 Mottagare 

 Borgholms kommun  
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

 
 

Yttrande angående  
 
 
Serveringstillstånd Kafe Enerum , Per Nils väg 7 i Byxelkrok. 
 
Under förutsättning att följande åtgärder vidtas föreligger det ur räddningstjänstens perspektiv inget  
hinder för tillstånd enligt ansökt personantal: 
• Placering av lös inredning ska göras så att utrymning ej hindras. 
• Då en av utrymningsvägarna mynnar ut på uteserveringen blir denna en del av utrymningsväg  
från lokalen. Detta innebär följande:  
          - Från restaurangdörren skall det finnas en fri bredd motsvarande minst 90cm hela vägen  
            till och med uteserveringens entré. 
          - Denna väg skall hållas fri från belamrande föremål. 
          - Uteserveringens entré ska vara lätt öppningsbar och får inte vara låsbar med nyckel eller  
            annat föremål. 
 
Markiser/ parasoller får inte vara av material som vid brandpåverkan avger droppar i smält form (plast  
eller liknande). Exempel på acceptabelt material är tygtextil.  
 
Räddningstjänsten Öland har inga synpunkter på personantalet gällande uteserveringen då hela  
serveringsstället är i det fria. 
 
Ifall brandfarlig vara ska användas, exempelvis gasolvärmare på uteserveringen, kan särskilt tillstånd  
för detta behöva sökas. 
 
Följande har legat till grund för bedömningen. 
Ansökan med bilagor inkom 2021-11-05 
 
 
 
 
 



Räddningstjänsten Öland Yttrande 

 

Sida 2 av 2 

 
Peter Bruun  
Brandinspektör 
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 13 januari 2022 09:50
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: Serveringstillstånd

Hej Karin! Nu har jag gått igenom alla handlingar i ärendet och har några funderingar. Jag är lite bekymrad 
över menyn.  
För att få serveringstillstånd krävs det att man har ett varierat utbud av tillagade rätter och ex smörgåsar 
eller 
nacho-tallrik räknas inte riktigt in som ”tillagade rätter”. Vi skulle behöva att ni lägger till någon mer tillagad  
rätt på menyn och skickar menyn på nytt till oss.  

Enligt Skatteverkets remissvar har styrelseledamot Johanna ingen inkomst för år 2018-2020. Hur försörjer 
hon sig? 

Jag ser att jag inte fått tillbaka remissyttrande för polismyndigheten gällande Johanna så jag kommer 
skicka om  
remissen på nytt till dem.  

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 14 januari 2022 09:44
Till: 'Karin Forsgren'
Ämne: SV: Serveringstillstånd

Det blir toppen med utbudet på menyn nu.  

Ah, då förstår jag varför det såg ut så på remissvaret från Skatteverket. 

Nu ska vi bara invänta polismyndighetens remissvar (brukar ta ca 3 v). Jag 
kommer påbörja allt administrativt så det är klart till vi får remissvaret.  

Ha en trevlig helg! 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se

Från: Karin Forsgren [mailto:kafeenerum@gmail.com] 
Skickat: den 13 januari 2022 15:04 
Till: Martina Olsson 
Ämne: Re: Serveringstillstånd 

Hej Martina, hur många tillagade rätter behövs, räcker det här? (se bifogad fil) 
När det gäller Johanna så flyttade hon till Sverige från UK september 2020, (när de fortfarande var med i 
EU), hon jobbade där.  

MVH 
Karin 





KAFFE  SMÖRGÅSAR*  
BRYGG  RÄKOR (G,L)  
ESPRESSO   KÖTTBULLE  & RÖDBETSALLAD (G,L,V,VG)  
AMERICANO  MOZARELLA & TOMAT (G,V)  
CAPPUCINO  OST & SKINKA (G,L)  
LATTE MACCIATO  VEGAN OST(G,L,V,VG)  
    BRIE & SALAMI (G)  
DRYCKER  
VARM CHOKLAD  SALLADER*
TE   CAESAR MED KYCKLING/RÄKOR (G,L,V)  
LÄSK, VATTEN, MER 33 CL  GREKISK PASTASALLAD (G,V)   
LÄSK, VATTEN, MER 50 CL  GETOST MED RÖDBETOR (G,L,VG)  
LÄTTÖL 33 CL  
ENERGIDRYCK  PAJ *
FESTIS  OST & SKINKPAJ (L)  
 SAFT  KÖTTFÄRSPAJ (L)  
 FOLKÖL 33 CL  LAXPAJ  
 STARKÖL 33 CL  TAPAS
 STARKÖL 50 CL  NACHO-TALLRIK (L,V,VG)  
 GLAS VIN 15 CL  HUMMUS-TALLRIK (G,L,V,VG)  
    
BAKVERK* MAT  
BULLE (L,VG) (FINNS GLUTENFRI)  PANNKAKA (L,V)  
MOCCARUTA (L)  KÖTTBULLAR & POTATISSALLAD  
DRÖMTÅRTA (G,L)  KROPPKAKOR 3ST  
HALLONGROTTA (L,VG)  CHILI CON KORNI (G,L,V)  
CHOCOLATECHIP-KAKA (L)  ÖVRIGT  
CHOKLADBOLL (L,VG)  ENERGIBAR  
KOLASNITT/NÖTRUTA (L,VG)  GLASS  

MENY

KAFÉ enerum

 

*GÅR ATT FÅ SOM: G=GLUTENFRI, L=LAKTOSFRI, V=VEGETARISK, VG=VEGAN
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) 

gällande serveringsstället Kafé Enerum.  
 
 

BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 8 kap. 2 § i alkohollagstiftningen Kafé 
Enerum AB, 559307-0088 ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
avseende servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mellan 
klockan 11.00- 01.00. Tillståndet gäller för restaurangen Kafé Enerum som är belägen på 
Per Nils Väg 7 i Byxelkrok. 

 
 

ANSÖKAN OCH UTREDNING 
 
Uppgifter om ansökan och bolaget 
Kafé Enerum AB lämnade den 1 november 2021 in en ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd av alkohol till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). Ansökan 
avser serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker på serveringsstället i bolagets lokaler med adress Per Nils Väg 7 i Byxelkrok. 
Ansökan avser serveringstid från klockan 11.00 till och med klockan 01.00.   
 
Bolaget har i ansökan angivit att de önskar bedriva restaurangverksamhet på 
serveringsstället i bolagets lokaler och har i ärende lagt fram ett förslag på fast meny som 
avser servering av tillagade maträtter.  
 
Verksamheten startade år 2021.   
 
Ärendet var komplett 24 januari 2022. 

 
Besittningsrätt till verksamhetslokaler 
Bolaget har genom ett hyresavtal med hyresvärden Byxelkroks Golfklubb, dispositionsrätt till 
lokalerna. Hyrestiden är mellan med 1 april till 15 oktober varje år och gäller fram till det att 
någon av parterna säger upp kontraktet. 

 
Bedömning av personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Miljöenheten har bedömt att Karin Forsgren (drivande, aktieägare och styrelseledamot i 
sökande bolaget) och Johanna Forsgren (styrelseledamot i sökande bolaget) ska bedömas 
som PBI och genomgå miljöenhetens prövning om personlig lämplighet och ekonomisk 
skötsamhet. Bolaget har blivit meddelat vilken personkrets som kommer att prövas enligt 8 
kap. 12 § alkohollagen. 
 
Karin Forsgren har som företrädare för bolaget genomfört fastställt kunskapsprov gällande 
alkohollagstiftningen med godkänt resultat den 4 januari 2022. 
 

 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Remisser och yttranden 
Miljöenheten har remitterat bolagets ansökan till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och 
Skatteverket. Utdrag har gjorts från SYNA Kreditupplysning & Marknadsinformation. 
 
Ett utdrag från amerikanska belastningsregistret inkom 4 november 2021. Utdrag från svenska 
belastningsregistret inkom från Polismyndigheten 24 januari 2022. I belastningsregistren finns inga 
redovisade uppgifter om PBI’erna. 
 
Räddningstjänsten meddelar i yttrande daterat 23 november 2021 att det inte föreligger 
några hinder mot den sökta verksamheten. 
 
Enligt Skatteverkets yttrande inkommit 29 november 2021 har inget framkommit som ligger 
sökanden till last. Sökandebolaget är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt.  
 
 
BESLUTSMOTIVERING 
 
Allmänt om förutsättningar för serveringstillstånd 
Bolaget har ansökt om att beviljas serveringstillstånd till allmänheten i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 
1 och 2 stycket AL (Alkohollagen). Av bestämmelsen framgår att serveringstillstånd kan meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd) eller avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Serveringstillstånd kan gälla 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. 
 
I AL anges vissa villkor för att ett serveringstillstånd ska kunna meddelas. Under 
nedanstående rubriker anges miljöenhetens överväganden och den motivering som ligger till 
grund för beslutet och ställningstagande kring hur villkoren i AL uppfylls. 
 
I ärendet har ansökan om stadigvarande serveringstillstånd bedömts och beslut har tagits 
utifrån bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 §§ AL. 
 
Polismyndighetens yttrande 
Enligt 8 kap. 11 § AL får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas utan 
att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. I ärendet har ett sådant yttrande inhämtats 
den 4 november 2021 samt den 24 januari 2022. Sammanfattningsvis anför 
Polismyndigheten genom utdrag från belastningsregistret att myndigheten inte har något att 
anmärka mot sökande. 

 
Allmän bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 
Enligt 8 kap. 12 § stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället 
uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 15 §§ AL.  

 
Ett ytterligare krav är enligt bestämmelsen att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i AL. I ärendet krävs därmed att sökanden och utredningen i 
ärendet också visar att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens 
bestämmelser.  
 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Lämplighetsbedömningen 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738) som fortfarande gäller för 
tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL, 
uttalas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att 
för att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på 
lämplighet (prop. 1994/95:89 s. 102 ff).  
 
När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 
den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 
misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 
olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet.  
 
Enligt Skatteverkets remissvar samt genom den ekonomiska information som inhämtats har 
inget framkommit som bör ligga sökande bolaget och dess PBI’er till last. 
 
Enligt förarbetena anges att som ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 
skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 
betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna. 
 
Vidare anges i förarbetena att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör 
sig om upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp. Det nämns att ett 
fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, så länge det inte rör sig om betydande belopp, inte 
bör vara ett hinder för att meddela tillstånd.   

 
Som redogjorts för ovan anför Polismyndigheten i sitt yttrande daterat den 4 november 2021 
och 24 januari 2022 att myndigheten inte har något att anmärka mot företrädare för 
sökanden. 
 
Företrädare för sökanden ska också genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett 
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Karin Forsgren, har som företrädare 
för Bolaget, genomfört fastställt kunskapsprov gällande alkohollagstiftningen med godkänt 
resultat den 4 januari 2022. 
 
Miljöenheten bedömer sammanfattningsvis, att bolaget och dess företrädare uppfyller 
alkohollagens högt ställda krav vad gäller personliga och ekonomiska förhållanden, samt att 
företrädarna också i övrigt i utredningen visat sådan lämplighet att tillstånd inte bör vägras 
på den grunden.  
 
Avgränsat utrymme för servering 
Av 8 kap. 14 § AL framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme 
som disponeras av tillståndshavaren. Bolaget har genom avtal med hyresvärden Byxelkroks 
Golfklubb nyttjanderätt över området för serveringsstället. Kravet i 8 kap. 14 § AL på att 
tillståndet ska avse ett visst avgränsat område för servering är därmed uppfyllt. 
 
Krav på lokalens beskaffenhet och servering av mat 
Av 8 kap. 15 § AL framgår att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Enligt AL ska 
gästerna kunna erbjudas ett varierat utbud av tillagade maträtter. Efter klockan 23.00 får 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i 
förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en 
drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara 
belägen i nära anslutning till matsalen.  
 
Enligt utredningen i ärendet och den ritning som bifogats ansökan har serveringsstället ett 
eget kök i anslutning till serveringslokalen. Vidare framgår det av utredningen att sökande 
avser att tillhandahålla tillagad eller på annat sätt tillredd mat på serveringsstället. Vidare 
framgår av inlämnad ritning och övrig utredning att serveringsstället har tillräckligt med 
sittplatser för sina gäster.  
 
Meny och registrerad livsmedelsverksamhet  
Enligt 8 kap. 15 § får, som redogjorts för ovan, ett serveringstillstånd inte medges om inte 
sökanden kommer att tillhandahålla en varierad meny med tillagad mat på serveringsstället.  
Sökanden har i utredningen presenterat en varierad meny för serveringsstället och kommer 
enligt sökandens uppgifter att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela 
serveringstiden. Miljöenheten anser att den meny och det förslag på mat för servering som 
har presenterats av sökanden i ärendet uppfyller kraven i AL på en varierad meny med 
tillagad mat på serveringsstället.  
 
Borgholms kommuns livsmedelsinspektörer har bekräftat att restaurangen Kafé Enerum har 
en livsmedelsregistrering i kommunen.  

 
Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt 
I 8 kap. 16 § AL ställs ett krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller 
för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 
Räddningstjänsten meddelade 23 november 2021 att det inte låg något hinder för tillståndet under 
förutsättning att följande åtgärder vidtas: 

 Placering av lös inredning ska göras så att utrymning ej hindras.  

 Då del av utrymningsvägen från lokalen mynnar ut på uteserveringen blir denna en del av 
utrymningsväg från lokalen. Detta innebär följande: 

 Från restaurangdörren skall det finnas en fri bredd motsvarande minst 90 cm hela vägen 
till och med uteserveringens entré. 

 Denna väg skall hållas fri från belamrande föremål.  
  Uteserveringens entré ska vara lätt öppningsbar och får inte vara låsbar med nyckel eller 

annat föremål. 

 Markiser/ parasoller får inte vara av material som vid brandpåverkan avger droppar i smält form 
(plast eller liknande). Exempel på acceptabelt material är tygtextil.  

 
Verksamhetens lokal är därmed även godkänt ur brandsäkerhetssynpunkt. 
 
Olägenheten ifråga om ordning och nykterhet 
Enligt 8 kap. 17 § AL ska en prövning ske om alkoholserveringen i ett område på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga 
om oordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  Av inhämtade 
remissyttranden eller genom utredningen i övrigt har det inte framkommit sådana 
omständigheter som skulle kunna utgöra olägenheter av sådan art som nämnts ovan. 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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2022-01-31           Dnr 0042-2021-00184 
                             Restaurangnr: 0885 633 0 21 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

Tillsyn, ordning och säkerhet i serveringslokalen 
Av 8 kap. 18 § AL framgår att tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig 
person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Arrangören ansvarar för att tillse att god ordning och säkerhet råder.  
 
Förutsättningar för att bevilja serveringstillstånd 
Sammanfattningsvis framgår av motiveringen och de redovisade skälen ovan att sökanden 
och dess företrädare uppfyller samtliga lagkrav i 8 kap. AL för att erhålla serveringstillstånd 
och att det därmed finns förutsättningar för miljöenheten att meddela ett stadigvarande 
serveringstillstånd i enlighet med ansökan.  
 
Ärendet har handlagts av handläggare Martina Olsson och beslut har fattats genom 
delegation. 
 

 
KOMMUNICERING 
 
Ärendet har beretts och handlagts i enlighet med 9-10 och 23-27 §§ förvaltningslagen 
(2017:900). Då beslutet är av positiv karaktär för den sökande samt att det inte framkommit 
något i ärendet som det sökande bolaget inte vet om har miljöenheten gjort bedömningen att 
kommuniceringen av beslut sker i samband med utskick av beslut och tillståndsbevis.  
 

 
 
 

 
På Miljö- och byggnadsnämndens vägnar 
 
 
 
 
Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
 
 

Bilagor 
1. Tillståndsbevis 
2. Ritning över serveringsområdet 
3. Räddningstjänstens remissvar 
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Från: Karin Forsgren <kafeenerum@gmail.com>
Skickat: den 31 januari 2022 13:56
Till: Martina Olsson
Ämne: Re: Serveringstillstånd= klart

Vad bra, ja tock du kan skicka till den adressen! 

MVH 
Karin Forsgren 

On Jan 31, 2022, at 5:55 AM, Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se> wrote: 

Hej Karin! Jag är nu färdig med ert serveringstillstånd och kommer skicka det på posten i morgon. Vill ni att 
jag skickar det till Per Nils Väg 7 i Byxelkrok? 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
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Från: Martina Olsson
Skickat: den 1 februari 2022 09:11
Till: 'kafeenerum@gmail.com'
Ämne: Serveringstillstånd postat

Hej! Nu är ert serveringtillstånd med tillhörande handlingar postade till er. Har ni några funderingar är det 
bara att höra av er.  
Vi syns i sommar! 

Med vänlig hälsning 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

BORGHOLMS KOMMUN 
Miljöenheten 
Tel servicecenter: 0485-880 00 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10 

serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 
www.borgholm.se







Från: Martina Olsson
Till: "butiken@jesses.nu"
Ärende: Tobaksförsäljningstillstånd
Datum: den 20 juni 2022 08:40:00
Bilagor: Ansökan om försäljningstillstånd.pdf

remissblankett, skatteverket- sökande företag.pdf
remissblankett, skatteverket-pbi.pdf
Exempel, hur man fyller i skatteverkets remissblankett.pdf
Inbetalning-bankgiro- Serveringstillstånd Tobakstillstånd Borgholm uppdaterad.pdf

Hej Paul! Du behöver skicka in en ny ansökan om tobaksförsäljningstillstånd.
Tillsammans med ansökan behöver du skicka in:

·         Registreringsbevis från bolagsverket
·         Ägarförhållandet i bolaget (aktiebok)
·         Ni behöver skicka in remissblankett (en för företaget och för alla ledamöter i

bolaget) till skatteverket (bifogar blankett samt beskrivning hur man fyller i
blanketten)

 
 
Eftersom jag redan har verksamhetsbeskrivning och egenkontrollprogram från när ni
sökte 2019, behöver ni inte skicka in det.
 
Ni behöver betala in ansökningsavgiften för att handläggningen ska påbörja. Normalt
sett kostar det 5000 kr att ansöka om ett nytt tillstånd men eftersom du varit verksam
och haft tobakstillstånd i kommunen tidigare kostar det 3000kr. jag bifogar
inbetalningsavi. Så fort vi fått in din ansökan och betalningen skickar jag iväg remiss till
polisen.
 
Se till att få iväg remissen till Skatteverket så fort som möjligt. Det är Skatteverket som
tar längst tid på sig.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 

mailto:Martina.Olsson@borgholm.se
mailto:butiken@jesses.nu
mailto:serveringstillstand@borgholm.se
mailto:miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
http://www.borgholm.se/



 


  ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 
 enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) 


 


  
 


Borgholms kommun 
Hemsida 


www.borgholm.se 
E-post 


serveringstillstand@borgholm.se 
Organisationsnr 


212000-0795 


Postadress 


Box 52 
387 21 Borgholm 


Besöksadress 


Östra Kyrkogatan 10 
Telefon 


0485-880 00 
Fax 


0485-129 35 
Bankgiro 


650-5044 
 


 


 
 


           SÖKANDE 
Bolagets namn Organisationsnummer 


            
Bolagets gatuadress Postnummer och postort 


            
Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort 


            
Mobilnummer E-postadress 


            
Webbsida varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig som ska bedriva internethandel) 


      


Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via 


 E-post  Telefon  Brev 


 


Behandling av personuppgifter – allmän information. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i 
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).  


 


ANSÖKAN AVSER 


Tillståndstyp:   


 Partihandelstillstånd   Detaljhandelstillstånd – försäljningsställe  Detaljhandelstillstånd – internetförsäljning 


Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas: 


 Tills vidare  Tidsbegränsat fr.o.m.       – t.o.m.       


 


FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE eller FAST DRIFTSSTÄLLE 
Försäljnings- eller driftställets namn Försäljnings- eller driftställets telefonnummer 


            


Försäljnings- eller driftställets gatuadress Postnummer och postort 


            
 


ÖVRIGA LOKALER 
  Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten? 


   Ja, lagerlokal     Ja, kontor     Nej 


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 


 Bolaget bedriver idag anmäld försäljning av tobak enligt 12 c § tobakslag (1993:581) 
 Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig) 


      
 
 


 


FÖREKOMMER ANMÄLNINGSPLIKTIG FÖRSÄLJNING AV 


  Folköl – detaljhandel   Folköl – servering    Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 


 
UNDERSKRIFT 


Underskrift av sökanden (firmatecknare) 


 


Namnförtydligande Ansökningsdatum 


            
 
 


 








 


BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND  


 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 


Postadress till kommunen: 
 
 
 
 


   


Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 


Sökande: För bolag anges namn och organisationsnummer. För enskild näringsverksamhet anges namn och 
personnummer. 


 
Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under begäran. 
För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. Kontrollera även så 
att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen in och mejlas till 
skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare kan 
skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du din 
kommun, som hanterar ansökan. 
 


A) Uppgifter som önskas om företaget – ifylles av Skatteverket 
F-skattebevis   Arbetsgivarregistrerad  


 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  


 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 


Momsregistrerad 


 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 


Momsredovisning per: 
 


 månad        kvartal        år 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  


 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 


 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 


 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 


 


      


 
 
 


Sökande, namn, org.nr/pers.nr 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Information: Genom din begäran att nedanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 


 







 


 


Underskrift Skatteverket 


 


B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag)   


– ifylles av Skatteverket 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*)  Om ja, bifoga beslut. Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp)  
 


 ja    nej     
  


  


Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 


Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 
 


 ja    nej 


Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
  


3Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  


 ja    nej                                ja    nej             


Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  


 ja    nej   


Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  


 ja    nej   


Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  


 ja    nej                                ja    nej                                      


Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 


 ja    nej 
 


Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 


Underskrift sökande/behörig firmatecknare 
 


Sökande Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


 
 


 


Namnförtydligande  


Sökande 2 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Sökande 3 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Sökande 4 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 


 
 


  


Skatteverkets ärendenr 
 


  








 


 


 


Underskrift PBI 


 


BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND/PBI  


 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 


                                          


 
Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 
 


Sökande företag, namn/org.nr: 
 
 
 


Namn, pers.nr PBI 
 


 


Information: Genom din begäran att ovanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 


Sökande 
 
 
 


Kontaktuppgifter (inkl e-post) 


Namnförtydligande  


Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under 
begäran. För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. 
Kontrollera även så att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen 
in och mejlas till skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare 
kan skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du 
din kommun, som hanterar ansökan. 


Postadress till kommunen: 


 


 


 


 







Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 


 
 
 
Underskrift Skatteverket 
 


 


Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 


 
 


  


Skatteverkets ärendenr 
 


  


 


 
Uppgifter som önskas om PBI – ifylles av Skatteverket 
-för ytterligare information om vem som kan anses vara en person med betydande inflytande (PBI) kontakta handläggarna i 


din kommun 
Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 


  ja    nej  ja    nej 


Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 


  ja    nej  ja    nej 


Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 


Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             


 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 


Skattetillägg  (3 år) 


 Maskinellt nollbeskattad – År 


 Saknas i skattedatabasen - År 


 nej    ja, år          Belopp: 


 


Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 


 


  


Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 


   


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  


 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 


 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 


Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 


 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 


 





















INBETALNING/GIRERING AVI


När du betalar med Bankernas internettjänst ange följande som 
meddelande: bolagsnamn, organisationsnummer 


Betalnings avsändare (Bolagsnamn, postadress, texta gärna) Betalningsmottagare 


Kommunledningsförvaltningen
Att: Miljöenheten
Borgholms kommun


Inbetalningsavgift
(Fylls i av banken)


 Från bankgironr (vid girering) Till Bankgironr


650-5044
Svenska kronor öre


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). 


Postadress 
Box 52
387 21 Borgholm


Telefon
0485-880 00


Telefax
0485-129 35


E-post
serveringstillstand
@borgholm.se


Organisationsnummer
212000-0795


Bankgiro
650-5044





		När du betalar med Bankernas internettjänst ange följande som meddelande bolagsnamn organisationsnummer och Tillfälligt serveringstillstånd: 

		Betalnings avsändare Bolagsnamn postadress texta gärna: 

		Från bankgironr vid girering: 

		Svenska kronor: 

		Öre: 







 

  ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 
 enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) 

 

  
 

Borgholms kommun 
Hemsida 

www.borgholm.se 
E-post 

serveringstillstand@borgholm.se 
Organisationsnr 

212000-0795 

Postadress 

Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 

Östra Kyrkogatan 10 
Telefon 

0485-880 00 
Fax 

0485-129 35 
Bankgiro 

650-5044 
 

 

 
 

           SÖKANDE 
Bolagets namn Organisationsnummer 

            
Bolagets gatuadress Postnummer och postort 

            
Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort 

            
Mobilnummer E-postadress 

            
Webbsida varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig som ska bedriva internethandel) 

      

Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via 

 E-post  Telefon  Brev 

 

Behandling av personuppgifter – allmän information. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i 
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).  

 

ANSÖKAN AVSER 

Tillståndstyp:   

 Partihandelstillstånd   Detaljhandelstillstånd – försäljningsställe  Detaljhandelstillstånd – internetförsäljning 

Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas: 

 Tills vidare  Tidsbegränsat fr.o.m.       – t.o.m.       

 

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE eller FAST DRIFTSSTÄLLE 
Försäljnings- eller driftställets namn Försäljnings- eller driftställets telefonnummer 

            

Försäljnings- eller driftställets gatuadress Postnummer och postort 

            
 

ÖVRIGA LOKALER 
  Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten? 

   Ja, lagerlokal     Ja, kontor     Nej 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 Bolaget bedriver idag anmäld försäljning av tobak enligt 12 c § tobakslag (1993:581) 
 Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig) 

      
 
 

 

FÖREKOMMER ANMÄLNINGSPLIKTIG FÖRSÄLJNING AV 

  Folköl – detaljhandel   Folköl – servering    Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

 
UNDERSKRIFT 

Underskrift av sökanden (firmatecknare) 

 

Namnförtydligande Ansökningsdatum 

            
 
 

 









INBETALNING/GIRERING AVI

När du betalar med Bankernas internettjänst ange följande som 
meddelande: bolagsnamn, organisationsnummer 

Betalnings avsändare (Bolagsnamn, postadress, texta gärna) Betalningsmottagare 

Kommunledningsförvaltningen
Att: Miljöenheten
Borgholms kommun

Inbetalningsavgift
(Fylls i av banken)

 Från bankgironr (vid girering) Till Bankgironr

650-5044
Svenska kronor öre

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). 

Postadress 
Box 52
387 21 Borgholm

Telefon
0485-880 00

Telefax
0485-129 35

E-post
serveringstillstand
@borgholm.se

Organisationsnummer
212000-0795

Bankgiro
650-5044



 

BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND  

 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 

Postadress till kommunen: 
 
 
 
 

   

Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 

Sökande: För bolag anges namn och organisationsnummer. För enskild näringsverksamhet anges namn och 
personnummer. 

 
Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under begäran. 
För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. Kontrollera även så 
att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen in och mejlas till 
skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare kan 
skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du din 
kommun, som hanterar ansökan. 
 

A) Uppgifter som önskas om företaget – ifylles av Skatteverket 
F-skattebevis   Arbetsgivarregistrerad  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsregistrerad 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  

 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 

 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 

 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 

 

      

 
 
 

Sökande, namn, org.nr/pers.nr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information: Genom din begäran att nedanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 

 



 

 

Underskrift Skatteverket 

 

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag)   

– ifylles av Skatteverket 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*)  Om ja, bifoga beslut. Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp)  
 

 ja    nej     
  

  

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 
 

 ja    nej 

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
  

3Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 
 

Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

Underskrift sökande/behörig firmatecknare 
 

Sökande Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

 
 

 

Namnförtydligande  

Sökande 2 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Sökande 3 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Sökande 4 Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 

 
 

  

Skatteverkets ärendenr 
 

  



 

 

 

Underskrift PBI 

 

BEGÄRAN OM UPPGIFTER FÖR  
TOBAKSTILLSTÅND/PBI  

 
Skickas till: Skatteverket@skatteverket.se 
Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden 
 
 

                                          

 
Med anledning av en ansökan om att bedriva parti- eller detaljhandel önskar jag att nedanstående 
uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105)), samt att uppgifterna i samband med utlämnandet enbart skickas till (kommun), jfr 5 
kapitlet 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 
 

Sökande företag, namn/org.nr: 
 
 
 

Namn, pers.nr PBI 
 

 

Information: Genom din begäran att ovanstående uppgifter ska skickas direkt från 
Skatteverket till angiven kommun, häver du i detta specifika fall den eventuella sekretess som 
uppgifterna omfattas av (12 kap. 2 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)). 

Sökande 
 
 
 

Kontaktuppgifter (inkl e-post) 

Namnförtydligande  

Du fyller som sökande endast i uppgifterna i de gråmarkerade rutorna och skriver under 
begäran. För att din begäran ska behandlas måste samtliga dessa uppgifter finnas med. 
Kontrollera även så att postadress till kommunen finns angiven. Begäran skannas lämpligen 
in och mejlas till skatteverket@skatteverket.se. I ämnesraden anges tobakstillstånd.  
Skatteverket kommer att skicka en bekräftelse till dig när dina begärda uppgifter skickats till 
angiven kommun. Ange din mejladress under kontaktuppgifter, så att Skatteverket lättare 
kan skicka ut bekräftelsen. Om du önskar ytterligare kontakt i ditt ärende så kontaktar du 
din kommun, som hanterar ansökan. 

Postadress till kommunen: 

 

 

 

 



Vid uppgifter där det står (3år*) = 2 år bakåt + innevarande år. 

 
 
 
Underskrift Skatteverket 
 

 

Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 

 
 

  

Skatteverkets ärendenr 
 

  

 

 
Uppgifter som önskas om PBI – ifylles av Skatteverket 
-för ytterligare information om vem som kan anses vara en person med betydande inflytande (PBI) kontakta handläggarna i 

din kommun 
Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
upplagshavare tobak  

 ja    nej    
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
varumottagare tobak 

 ja    nej   
 återkallad på initiativ av ………………………… 

Godkänd för yrkesmässig hantering under skatteuppskov som 
lagerhållare tobak 

 ja    nej 
 återkallad på initiativ av ………………………… 
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Org.nummer: 559379-3853

Företagsnamn: Jesses AB 

Adress:
Laxeby 3
387 95 KÖPINGSVIK

Säte: Kalmar län, Borgholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.

Bildat datum
2022-04-01

Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital:          25.000 SEK
Lägst.......:          25.000 SEK
Högst.......:         100.000 SEK

Antal aktier:                     100
Lägst.......:                     100
Högst.......:                     400

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE
600503-2997 Jensen, Paul Bo Conny, Laxeby 34, 387 95 KÖPINGSVIK

STYRELSELEDAMÖTER
900825-4824 Jensen, Emma Anna Linnea, Bygdegårdsvägen 4,
            386 96 FÄRJESTADEN
610622-2927 Jensen, Veronica Anna Mari, Laxeby 34, 387 95 KÖPINGSVIK

Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
       ledamöterna

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter
med högst 2 suppleanter.
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FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
Hembudsförbehåll
Tvisters avgörande av skiljemän
Förköpsförbehåll
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor

VERKSAMHET
Jesses AB ska bedriva handel med produkter till lantbruk,
trädgård, häst, andra djur samt maskiner. Produkter är främst
djurfoder till lantbruksdjur, arbetskläder, häst saker, lantb-
ruks- och trädgårdsprodukter. Vi erbjuder också lantbrukstjänst,
klövverkning av nötkreatur och uthyrning av jordbruksmaskiner och
släpvagnar. Lantbrukstjänst erbjuds främst till stängsling av
betesmark och maskinkörning tll lantbruksföretag.

Räkenskapsår
0101 - 1231

Kallelse
Kallelse sker genom brev eller e-post.

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se





1 

Stiftelseurkund

Undertecknade stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn Jesses AB och 

verksamhet enligt bolagsordningen.

Styrelseledamot

Paul Bo Conny Jensen 19600503-2997 Laxeby 34

387 95 KÖPINGSVIK

Emma Anna Linnea Jensen 19900825-4824 Bygdegårdsvägen 4

386 96 FÄRJESTADEN

Veronica Anna Mari Jensen 19610622-2927 Laxeby 34

387 95 KÖPINGSVIK

För varje aktie ska betalas 250 SEK.

ORT

KÖPINGSVIK

DATUM

2022-04-01

Stiftaren

Namn Underskrift

Paul Bo Conny Jensen

Emma Anna Linnea Jensen

Veronica Anna Mari Jensen

Jag tecknar härmed följande antal aktier

Namn Antal aktier Underskrift

Paul Bo Conny Jensen 40

Emma Anna Linnea Jensen 20

Veronica Anna Mari Jensen 40

























MAXIUPPLYSNING FÖRETAG
Kopia skapad: 10:07:21 2022-06-28

Det här bolaget har inte lämnat in någon årsredovisning. Det kan i vissa fall bero på att bolaget är nystartat. 

Du gör en säkrare bedömning genom att ta en Kreditupplysning på styrelsen. 

Företag

559379-3853
Jesses AB
Laxeby 3
387 95 Köpingsvik
Tel: ---

Bedömning

Kreditklassning (1-5) Företaget klassas ej
- Företaget nystartat.

Senaste omklassning Företaget klassas ej
Kreditlimit Syna sätter ingen limit på bolag som inte klassas
Observera
Det finns en/flera röda texter i upplysningen. Vi rekommenderar att du fördjupar undersökningen om du vill ge kredit i detta
fallet.
Företaget nystartat.
Inget bokslut ännu.
Slopad revisionsplikt.

Allmänt

Företagsform Aktiebolag - privat
Registreringsdatum 2022-05-06
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Säte kommun Borgholm/Kalmar län
Aktiekapital 25.000,00 SEK
Antal aktier 100

Verksamhet

Rörelsen verksam sedan 2022-05-20
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 5-9 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt Bolagsverket

"Jesses AB ska bedriva handel med produkter till lantbruk,
trädgård, häst, andra djur samt maskiner. Produkter är främst
djurfoder till lantbruksdjur, arbetskläder, häst saker, lantb-
ruks- och trädgårdsprodukter. Vi erbjuder också lantbrukstjänst,
klövverkning av nötkreatur och uthyrning av jordbruksmaskiner och
släpvagnar. Lantbrukstjänst erbjuds främst till stängsling av
betesmark och maskinkörning tll lantbruksföretag. "

Branschkod (SNI) 47199 Övrig detaljhandel med brett sortiment
Beslutade arbetsgivaravgifter Företaget har inga beslutade arbetsgivaravgifter för de senaste åren
Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen
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Senaste ändring: 2006-03-31

Skatteregistrering

F-skatt Godkänd för F-skatt 2022-05-18
Moms Registrerad för moms 2022-06-01
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare 2022-06-01
VAT-nummer SE559379385301
Beslutade arbetsgivaravgifter Företaget har inga beslutade arbetsgivaravgifter för de senaste åren

Fordonsinnehav

Företaget finns inte registrerat för bilinnehav i våra register

Arbetsställe

Cfar-nummer 68962844
Benämning ...
Antal anställda 5-9 anställda
Branschkod (SNI) 47199 Övrig detaljhandel med brett sortiment
Postadress Laxeby 3, 387 95 Köpingsvik
Besöksadress Laxeby 34, 387 95 Köpingsvik
Typ Huvudkontor

Serveringstillstånd

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Ledning

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE, OF Jensen, Paul Bo Conny 600503-2997 2022-05-06 2

LE Jensen, Emma Anna Linnea 900825-4824 2022-05-06

LE Jensen, Veronica Anna Mari 610622-2927 2022-05-06 1

Styrelsen är yngre än 2 år
Bolaget beslutade 2022-04-01 att inte ha revisor (Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå
utse revisor)

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av

ledamöterna

Styrelseledamot i AB, Ordförande
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Funktion Företag Org.nr Status

SU Istad Vind AB 556711-3633

LE, OF Jesses AB 559379-3853

IN Jesses Lant & Anläggningsservice 600503-2997

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

LE Jesses AB 559379-3853

Senaste ändring: 2021-05-04

Engagemang

Senaste ändring: 2006-03-31

Folkbokföringsuppgifter

600503-2997 man, 62 år
Jensen, Paul Bo Conny
Laxeby 34
387 95 Köpingsvik

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Församling: Köpingsvik (07)

Folkbokföringsdatum: 1960-05-03

Styrelseledamot i AB

Folkbokföringsuppgifter

900825-4824 kvinna, 31 år
Jensen, Emma Anna Linnea
Bygdegårdsvägen 4
386 96 Färjestaden

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Mörbylånga (40)
Distrikt: Norra Möckleby (103016)

Folkbokföringsdatum: 2021-05-03

Styrelseledamot i AB
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Funktion Företag Org.nr Status

LE Jesses AB 559379-3853

IN vj:s Kontor & Skrivtjänst 610622-2927

Engagemang

Verklig huvudman

INGA NYCKELTAL FINNS TILLGÄNGLIGA

Folkbokföringsuppgifter

610622-2927 kvinna, 61 år
Jensen, Veronica Anna Mari
Laxeby 34
387 95 Köpingsvik

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Församling: Köpingsvik (07)

Folkbokföringsdatum: 1978-05-30

Senaste ändring av verklig huvudman:

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Företaget finns inte i Bolagsverkets register över Verklig huvudman. Se mer information under i-knappen ovan.

Bokslut

Räkenskapsår 01-01 - 12-31
Bokslut saknas Bolaget har ännu inte lämnat in något bokslut till Bolagsverket.
Förelägganden Det finns inga förelägganden om att inkomma med bokslut

Nyckeltal

Företagsinteckningar

Det finns inga företagsinteckningar.

Anmärkningar

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Skuldsaldo

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-06-25

Skuldsaldohistorik

Skuldsaldohistorik saknas de senaste 24 månaderna

Tidigare förfrågningar

Inga tidigare förfrågningar
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Från: Martina Olsson
Till: "Butiken"
Ärende: SV: Tobaksförsäljningstillstånd
Datum: den 28 juni 2022 10:35:00
Bilagor: Anmälan- försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.pdf

EKP- Tobaksfria nikotinprodukter .pdf

Hej Paul! Allt ser ut att vara i sin ordning. De som räknas som PBI (personer av
betydande inflytande i verksamheten) är du, Emma Anna Linnéa Jensen och Veronica
Anna Mari Jensen. Jag kommer skicka iväg en remisserna till polisen i morgon. Se till
att få iväg remisserna till Skatteverket så fort som möjligt.
 
Säljer ni tobaksfria nikotinprodukter (vitt snus)? Den 21 juni beslutade regeringen att
införa en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022.
Lagen innebär bland annat att verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter
måste anmäla detta till kommunen. Anmälan ska inkomma innan lagen träder i kraft
(alltså innan 1 augusti 2022). Tillsammans med anmälan ska verksamheten bifoga en
kopia på ert egenkontrollprogram lämpat för tobaksfria nikotinprodukter.
 
Jag bifogar blankett för anmälan om tobaksfria nikotinprodukter samt en mall för
egenkontrollprogram. Fyll i anmälningsblanketten och ta en kopia på
egenkontrollprogrammet för tobaksfria nikotinprodukter och maila in till oss på
mailadress: Serveringstillstand@borgholm.se Om ni inte säljer tobaksfria
nikotinprodukter kan ni köra på som vanligt utan att skicka in en anmälan.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 
 
Från: Butiken [mailto:butiken@jesses.nu] 
Skickat: den 27 juni 2022 21:56
Till: Martina Olsson
Ämne: Re: Tobaksförsäljningstillstånd
 
Hej!
Här e ansökan, slå mej en pling om ngt fattas.
Ha de Paul
 
 
 
From: Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se>
To: "butiken@jesses.nu" <butiken@jesses.nu>
Date: Mon, 20 Jun 2022 06:40:51 +0000
Subject: Tobaksförsäljningstillstånd

Hej Paul! Du behöver skicka in en ny ansökan om tobaksförsäljningstillstånd.
Tillsammans med ansökan behöver du skicka in:

·         Registreringsbevis från bolagsverket

mailto:Martina.Olsson@borgholm.se
mailto:butiken@jesses.nu
mailto:Serveringstillstand@borgholm.se
mailto:serveringstillstand@borgholm.se
mailto:miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
http://www.borgholm.se/



 


 


Borgholms kommun 


Hemsida 


www.borgholm.se 
E-post 


serveringstillstand@borgholm.se 
Organisationsnr 


212000-0795 


Postadress 


Box 52 


387 21 Borgholm 


Besöksadress 


Östra Kyrkogatan 10 
Telefon 


0485-880 00 
Fax 


0485-129 35 
Bankgiro 


650-5044 
 


 


 


 
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022 måste verksamheter som 
säljer tobaksfria nikotinprodukter göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.  


 


Försäljningsställe 


Försäljningsställets namn 


      


Gatuadress 


      


Postnummer och postort 


      


Telefon 


      


Kontaktperson   


      


E-post 


      


Datum då försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter ska starta 


      
 


Ägare och faktureringsadress 


Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 


      


Organisationsnummer/personnummer  


      


Ansvarig för verksamheten 


      


Gatuadress 


      


Telefon 


      


Postnummer och postort 


      


E-post 


      


Faktureringsadress (fyll i här om faktureringsadressen skiljer 


sig från bolagets adress) 


      


Postnummer och postort 


      


 


Underskrift 


Ort och datum 


      


Underskrift (behörig firmatecknare) 


 


Namnförtydligande 


      
 


 


Kopia av egenkontrollprogrammet för tobaksfria nikotinprodukter ska bifogas tillsammans med anmälan.  


 


 


 


 


 








 EGENKONTROLLPROGRAM FÖR FÖRSÄLJNING AV TOBAKSFRIA                          
…………………………………  NIKOTINPRODUKTER 


  
 


 


Borgholms kommun 


Hemsida 


www.borgholm.se 
E-post 


serveringstillstand@borgholm.se 
Organisationsnr 


212000-0795 


Postadress 


Box 52 


387 21 Borgholm 


Besöksadress 


Östra Kyrkogatan 10 
Telefon 


0485-880 00 
Fax 


0485-129 35 
Bankgiro 


650-5044 
 


 


 


      


 


 


 


Värt att veta om egenkontrollprogram 


Ni som tänker sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska utöva egenkontroll över att 
försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Ni ska 
dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för er 
verksamhet. Det är ni som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. 
Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och 
märkning av tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag för 
kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till 
kommunen ska du tillsammans med ansökan bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. 


 


 
Försäljningsställe       


Namn på försäljningsstället 


      


Gatuadress 


      


Postnummer och postort 


      


E-post  


      
      


Kontaktperson 


      


Telefon 


      


 


Ägare 


Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 


      


Organisationsnummer/personnummer 


      


 


 
 


 
 
 
 
 


 


”Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över 
försäljningen och hanteringen i övrigt av tobakfria nikotinprodukter och se till att det finns för 
verksamheten ett lämpligt egenkontrollprogram” 
Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
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Organisationsnr 


212000-0795 


Postadress 
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Fax 
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Bankgiro 
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Information om åldersgränsen 


För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.  


 
På vilket sätt informerar ni kunderna om att ni inte får sälja eller lämna ut  
tobaksfria nikotinprodukter till någon som är under 18 år?  


  Skyltar/dekaler 


  Muntligen i kassan 


  Informationsblad 


  Annat:  


      


 


Var är skyltar eller dekaler placerade på försäljningsstället?  


  Vid kassan 


  På entrédörren 


  På skyltfönster 


  Annat:  


      


 
Rutiner för ålderskontroll  


Den som lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns 
tveksamhet beträffande kundens ålder ska legitimation begäras. Ett riktmärke kan vara att alltid begära 
legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksfria nikotinprodukter 
inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksfri nikotinprodukt är 
avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. 


 


Vilka rutiner har ni för ålderskontroll på försäljningsstället?  


  Vid tveksamhet om kundens ålder efterfrågas legitimation. 


  Kundens ålder kontrolleras via födelsedata på legitimationen.  


  En ålderssticka (dekal) finns för att underlätta ålderskontrollen. 


  Personalen rekommenderas att begära legitimation av alla kunder som ser ut att vara under ____år. 


  Om kunden inte kan visa att han eller hon är över 18 år, så nekas köp.  


  Om kunden inte visar legitimation på begäran, så nekas köp. 


  Om personalen misstänker att en tobaksfri nikotinprodukt är avsedd för någon som är under 18 år, så nekas 


köp. 


  Om kunden är påstridig så tillkallas en chef eller annan ansvarig personal. 


  Annat: 
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Alla tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att 
kontrollera ålder. Därför måste det finnas rutiner för ålderskontroll även vid försäljning genom automat, postorder, 
Internet eller liknande.  


 


Vilka rutiner har ni för ålderskontroll om försäljningen sker via automat,  
postorder, Internet eller liknande? 


 Ej aktuellt. 


 Poletter eller liknande till automat säljs i kassan med ålderskontroll. 


 Automaten är placerad så att den kan bevakas kontinuerligt. 


 Ålderskontroll vid köp på Internet görs via bankkort eller liknande.   


 Försändelser via post skickas med rekommenderat brev, mottagningsbevis, personlig utlämning eller liknande. 


 Försändelser via post innehåller uppgifter om att tobaksfria nikotinprodukter inte får lämnas ut till någon som ej 


har fyllt 18 år. 


 Annat:  


      


 


 


Finns det särskilda rutiner för att uppmärksamma risken för langning i samband med försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter? 


 


      


 


 


 
 


 


 


 


 


 


Har ni någon rutin för att följa upp hur personalen hanterar kravet på ålderskontroll?  
I så fall, vilken? 
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Riskbedömning och särskilt stöd 
Finns det situationer då det är problematiskt att följa bestämmelserna om åldersgränsen?  


      


 
 


På vilket sätt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om köparen  
inte kan visa eller inte vill lämna legitimation? 


      


 
 
Stöd och utbildning av personal 


En näringsidkare som tillhandahåller tobaksfria nikotinprodukter för försäljning till konsumenter ska ge personalen 
den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt anslutande föreskrifter. 


 


På vilket sätt informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter? 


  Personalmöte 


  Informationsblad 


  Intern utbildning 


  Extern utbildning 


  Annat: 
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Hur ofta informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter?  


  Vid nyanställning. 


  Minst en gång per år. 


  Vi använder en tabell för att notera tidpunkterna för information & utbildning till personalen (se bilaga 2).  


  Annat: 


      


 


 


Det finns inget ålderskrav i lagen för den som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Däremot måste den som säljer 
produkten vara införstådd med lagen och ha en reell möjlighet att vägra sälja tobaksfria nikotinprodukter till 
minderåriga. I många fall är detta svårt för en person som inte själv har fyllt 18 år.  


Vilket särskilt stöd ger ni till personal under 18 år för att hantera sådana situationer?  


      


 


 
Marknadsföring 
Marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. 
Det är endast tillåtet att marknadsföra varorna inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksfria 
nikotinprodukter till försäljning och genom kommersiella meddelanden i varornas närhet. Marknadsföring av from 
av reklamskyltar och liknande är förbudet på butikens utsida och i skyltfönster. 


 


 


Har ni någon rutin för att kontrollera att marknadsföringen på försäljningsstället är tillåten? I så fall, 
vilken?  
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Underskrift 


Ort och datum 


      


Underskrift (behörig firmatecknare) 


 


Namnförtydligande 


      


 
 


 


Tillsynsmyndighet 


Kommunen och polisen ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksfria nikotinprodukter. 
Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, medan kommunens uppgift är framåtsyftande 
och ska säkerställa att regelsystemet följs i framtiden.  


 


 


Mer information  


För mer information om lagen om tobaksfria niktinprodukter och angränsande lagstiftning, se 
folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.  


 


   



http://www.folkhalsomyndigheten.se/





·         Ägarförhållandet i bolaget (aktiebok)
·         Ni behöver skicka in remissblankett (en för företaget och för alla ledamöter i

bolaget) till skatteverket (bifogar blankett samt beskrivning hur man fyller i
blanketten)

 
 
Eftersom jag redan har verksamhetsbeskrivning och egenkontrollprogram från när ni
sökte 2019, behöver ni inte skicka in det.
 
Ni behöver betala in ansökningsavgiften för att handläggningen ska påbörja. Normalt
sett kostar det 5000 kr att ansöka om ett nytt tillstånd men eftersom du varit verksam
och haft tobakstillstånd i kommunen tidigare kostar det 3000kr. jag bifogar
inbetalningsavi. Så fort vi fått in din ansökan och betalningen skickar jag iväg remiss till
polisen.
 
Se till att få iväg remissen till Skatteverket så fort som möjligt. Det är Skatteverket som
tar längst tid på sig.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
 

mailto:serveringstillstand@borgholm.se
mailto:miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
http://www.borgholm.se/


 

 

Borgholms kommun 

Hemsida 

www.borgholm.se 
E-post 

serveringstillstand@borgholm.se 
Organisationsnr 

212000-0795 

Postadress 

Box 52 

387 21 Borgholm 

Besöksadress 

Östra Kyrkogatan 10 
Telefon 

0485-880 00 
Fax 

0485-129 35 
Bankgiro 

650-5044 
 

 

 

 
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022 måste verksamheter som 
säljer tobaksfria nikotinprodukter göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.  

 

Försäljningsställe 

Försäljningsställets namn 

      

Gatuadress 

      

Postnummer och postort 

      

Telefon 

      

Kontaktperson   

      

E-post 

      

Datum då försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter ska starta 

      
 

Ägare och faktureringsadress 

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 

      

Organisationsnummer/personnummer  

      

Ansvarig för verksamheten 

      

Gatuadress 

      

Telefon 

      

Postnummer och postort 

      

E-post 

      

Faktureringsadress (fyll i här om faktureringsadressen skiljer 

sig från bolagets adress) 

      

Postnummer och postort 

      

 

Underskrift 

Ort och datum 

      

Underskrift (behörig firmatecknare) 

 

Namnförtydligande 

      
 

 

Kopia av egenkontrollprogrammet för tobaksfria nikotinprodukter ska bifogas tillsammans med anmälan.  
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Värt att veta om egenkontrollprogram 

Ni som tänker sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska utöva egenkontroll över att 
försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Ni ska 
dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för er 
verksamhet. Det är ni som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. 
Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och 
märkning av tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag för 
kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till 
kommunen ska du tillsammans med ansökan bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. 

 

 
Försäljningsställe       

Namn på försäljningsstället 

      

Gatuadress 

      

Postnummer och postort 

      

E-post  

      
      

Kontaktperson 

      

Telefon 

      

 

Ägare 

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 

      

Organisationsnummer/personnummer 

      

 

 
 

 
 
 
 
 

 

”Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över 
försäljningen och hanteringen i övrigt av tobakfria nikotinprodukter och se till att det finns för 
verksamheten ett lämpligt egenkontrollprogram” 
Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
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Information om åldersgränsen 

För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.  

 
På vilket sätt informerar ni kunderna om att ni inte får sälja eller lämna ut  
tobaksfria nikotinprodukter till någon som är under 18 år?  

  Skyltar/dekaler 

  Muntligen i kassan 

  Informationsblad 

  Annat:  

      

 

Var är skyltar eller dekaler placerade på försäljningsstället?  

  Vid kassan 

  På entrédörren 

  På skyltfönster 

  Annat:  

      

 
Rutiner för ålderskontroll  

Den som lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns 
tveksamhet beträffande kundens ålder ska legitimation begäras. Ett riktmärke kan vara att alltid begära 
legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksfria nikotinprodukter 
inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksfri nikotinprodukt är 
avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. 

 

Vilka rutiner har ni för ålderskontroll på försäljningsstället?  

  Vid tveksamhet om kundens ålder efterfrågas legitimation. 

  Kundens ålder kontrolleras via födelsedata på legitimationen.  

  En ålderssticka (dekal) finns för att underlätta ålderskontrollen. 

  Personalen rekommenderas att begära legitimation av alla kunder som ser ut att vara under ____år. 

  Om kunden inte kan visa att han eller hon är över 18 år, så nekas köp.  

  Om kunden inte visar legitimation på begäran, så nekas köp. 

  Om personalen misstänker att en tobaksfri nikotinprodukt är avsedd för någon som är under 18 år, så nekas 

köp. 

  Om kunden är påstridig så tillkallas en chef eller annan ansvarig personal. 

  Annat: 
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Alla tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att 
kontrollera ålder. Därför måste det finnas rutiner för ålderskontroll även vid försäljning genom automat, postorder, 
Internet eller liknande.  

 

Vilka rutiner har ni för ålderskontroll om försäljningen sker via automat,  
postorder, Internet eller liknande? 

 Ej aktuellt. 

 Poletter eller liknande till automat säljs i kassan med ålderskontroll. 

 Automaten är placerad så att den kan bevakas kontinuerligt. 

 Ålderskontroll vid köp på Internet görs via bankkort eller liknande.   

 Försändelser via post skickas med rekommenderat brev, mottagningsbevis, personlig utlämning eller liknande. 

 Försändelser via post innehåller uppgifter om att tobaksfria nikotinprodukter inte får lämnas ut till någon som ej 

har fyllt 18 år. 

 Annat:  

      

 

 

Finns det särskilda rutiner för att uppmärksamma risken för langning i samband med försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter? 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Har ni någon rutin för att följa upp hur personalen hanterar kravet på ålderskontroll?  
I så fall, vilken? 
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Riskbedömning och särskilt stöd 
Finns det situationer då det är problematiskt att följa bestämmelserna om åldersgränsen?  

      

 
 

På vilket sätt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om köparen  
inte kan visa eller inte vill lämna legitimation? 

      

 
 
Stöd och utbildning av personal 

En näringsidkare som tillhandahåller tobaksfria nikotinprodukter för försäljning till konsumenter ska ge personalen 
den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt anslutande föreskrifter. 

 

På vilket sätt informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter? 

  Personalmöte 

  Informationsblad 

  Intern utbildning 

  Extern utbildning 

  Annat: 

      

 

 

 

 

 

 

 



 EGENKONTROLLPROGRAM FÖR FÖRSÄLJNING AV TOBAKSFRIA                          
…………………………………  NIKOTINPRODUKTER 

  
 

 

Borgholms kommun 

Hemsida 

www.borgholm.se 
E-post 

serveringstillstand@borgholm.se 
Organisationsnr 

212000-0795 

Postadress 

Box 52 

387 21 Borgholm 

Besöksadress 

Östra Kyrkogatan 10 
Telefon 

0485-880 00 
Fax 

0485-129 35 
Bankgiro 

650-5044 
 

 

 

Hur ofta informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter?  

  Vid nyanställning. 

  Minst en gång per år. 

  Vi använder en tabell för att notera tidpunkterna för information & utbildning till personalen (se bilaga 2).  

  Annat: 

      

 

 

Det finns inget ålderskrav i lagen för den som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Däremot måste den som säljer 
produkten vara införstådd med lagen och ha en reell möjlighet att vägra sälja tobaksfria nikotinprodukter till 
minderåriga. I många fall är detta svårt för en person som inte själv har fyllt 18 år.  

Vilket särskilt stöd ger ni till personal under 18 år för att hantera sådana situationer?  

      

 

 
Marknadsföring 
Marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. 
Det är endast tillåtet att marknadsföra varorna inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksfria 
nikotinprodukter till försäljning och genom kommersiella meddelanden i varornas närhet. Marknadsföring av from 
av reklamskyltar och liknande är förbudet på butikens utsida och i skyltfönster. 

 

 

Har ni någon rutin för att kontrollera att marknadsföringen på försäljningsstället är tillåten? I så fall, 
vilken?  
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Underskrift 

Ort och datum 

      

Underskrift (behörig firmatecknare) 

 

Namnförtydligande 

      

 
 

 

Tillsynsmyndighet 

Kommunen och polisen ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksfria nikotinprodukter. 
Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, medan kommunens uppgift är framåtsyftande 
och ska säkerställa att regelsystemet följs i framtiden.  

 

 

Mer information  

För mer information om lagen om tobaksfria niktinprodukter och angränsande lagstiftning, se 
folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.  

 

   

http://www.folkhalsomyndigheten.se/




Från: Elisabeth Fransen
Till: Martina Olsson
Ärende: Tobakstillstånd Jesses
Datum: den 26 februari 2020 09:40:33

Hej,
Har börjat kika på detta!!
Verksamhetsbeskrivning för Jesses Lant & anläggningsservice.
Jesses bedriver försäljning genom butik produkter till lantbruk, djur, hem och trädgård.
Därutöver erbjuds även entreprenad på Klövvård, Anläggningsarbeten och Maskinuthyrning.
 
Med vänliga hälsningar
Elisabeth Fransén

mailto:elisabeth.fransen@kapelludden.se
mailto:Martina.Olsson@borgholm.se












































Från: Martina Olsson
Till: "Butiken"
Ärende: Frågor- tobaksförsäljningstillstånd
Datum: den 5 juli 2022 13:38:00

Hej Paul! Jag har precis fått tillbaka Skatteverkets remissvar och har några funderingar.
Jag kan se att Veronica inte haft någon inkomst mellan 2018-2020 och undrar lite hur
det
kommer sig? Vart ifrån har hon fått sina pengar som hon levt av? Arbetsgivare?
 
Jag ser även att du inte haft någon inkomst mellan 2019-2020 men det är ju en annan
femma då du drivit din verksamheten i enskild firma.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
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Från: Butiken
Till: Martina Olsson
Ärende: Re: Frågor- tobaksförsäljningstillstånd
Datum: den 6 juli 2022 17:27:06

Hej Martina!
Veronica har varit helt sjukskriven sedan januari 2017med 25%
nedtrappning efter ett par år för att nu vara 50% sjukskriven.
så inkomst har hon ju haft, så vi förstår inte frågan.
Även Veronica är egenföretagare men utan verksamhet
eftersom hon varit och är sjuk .
Ha de Paul
 
 
 

From: Martina Olsson <Martina.Olsson@borgholm.se>
To: Butiken <butiken@jesses.nu>
Date: Tue, 5 Jul 2022 11:38:20 +0000
Subject: Frågor- tobaksförsäljningstillstånd

Hej Paul! Jag har precis fått tillbaka Skatteverkets remissvar och har några
funderingar.
Jag kan se att Veronica inte haft någon inkomst mellan 2018-2020 och undrar lite hur
det
kommer sig? Vart ifrån har hon fått sina pengar som hon levt av? Arbetsgivare?
 
Jag ser även att du inte haft någon inkomst mellan 2019-2020 men det är ju en annan
femma då du drivit din verksamheten i enskild firma.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
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Från: Martina Olsson
Till: "Butiken"
Ärende: Tobakstillståndet är klart
Datum: den 7 juli 2022 14:48:00
Bilagor: Anmälan- försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.pdf

EKP- Tobaksfria nikotinprodukter .pdf

Hej Paul! Nu är tillståndet klart och jag har lagt handlingarna på posten.
 
Om ni säljer tobaksfria nikotinprodukter (vitt snus) måste ni anmäla till kommunen att ni
säljer det. Den 21 juni beslutade regeringen att införa en ny lag gällande tobaksfria
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen innebär bland annat att
verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla detta till kommunen.
Anmälan ska inkomma innan lagen träder i kraft (alltså innan 1 augusti 2022).
Tillsammans med anmälan ska verksamheten bifoga en kopia på ert
egenkontrollprogram lämpat för tobaksfria nikotinprodukter.
 
Jag bifogar blankett för anmälan om tobaksfria nikotinprodukter samt en mall för
egenkontrollprogram. Fyll i anmälningsblanketten och ta en kopia på
egenkontrollprogrammet för tobaksfria nikotinprodukter och maila in till oss på
mailadress: Serveringstillstand@borgholm.se Om ni inte säljer tobaksfria
nikotinprodukter kan ni köra på som vanligt utan att skicka in en anmälan.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martina Olsson
Alkohol- och tobakshandläggare
 
BORGHOLMS KOMMUN
Miljöenheten
Tel servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Stadshuset, Östra kyrkogatan 10
 
serveringstillstand@borgholm.se miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
www.borgholm.se
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212000-0795 
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Telefon 
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Fax 


0485-129 35 
Bankgiro 


650-5044 
 


 


 


 
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022 måste verksamheter som 
säljer tobaksfria nikotinprodukter göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.  


 


Försäljningsställe 


Försäljningsställets namn 


      


Gatuadress 


      


Postnummer och postort 


      


Telefon 


      


Kontaktperson   


      


E-post 


      


Datum då försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter ska starta 


      
 


Ägare och faktureringsadress 


Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 


      


Organisationsnummer/personnummer  


      


Ansvarig för verksamheten 


      


Gatuadress 


      


Telefon 


      


Postnummer och postort 


      


E-post 


      


Faktureringsadress (fyll i här om faktureringsadressen skiljer 


sig från bolagets adress) 


      


Postnummer och postort 


      


 


Underskrift 


Ort och datum 


      


Underskrift (behörig firmatecknare) 


 


Namnförtydligande 


      
 


 


Kopia av egenkontrollprogrammet för tobaksfria nikotinprodukter ska bifogas tillsammans med anmälan.  
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Värt att veta om egenkontrollprogram 


Ni som tänker sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska utöva egenkontroll över att 
försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Ni ska 
dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för er 
verksamhet. Det är ni som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. 
Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och 
märkning av tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag för 
kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till 
kommunen ska du tillsammans med ansökan bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. 


 


 
Försäljningsställe       


Namn på försäljningsstället 


      


Gatuadress 


      


Postnummer och postort 


      


E-post  


      
      


Kontaktperson 


      


Telefon 


      


 


Ägare 


Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 


      


Organisationsnummer/personnummer 


      


 


 
 


 
 
 
 
 


 


”Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över 
försäljningen och hanteringen i övrigt av tobakfria nikotinprodukter och se till att det finns för 
verksamheten ett lämpligt egenkontrollprogram” 
Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
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Information om åldersgränsen 


För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.  


 
På vilket sätt informerar ni kunderna om att ni inte får sälja eller lämna ut  
tobaksfria nikotinprodukter till någon som är under 18 år?  


  Skyltar/dekaler 


  Muntligen i kassan 


  Informationsblad 


  Annat:  


      


 


Var är skyltar eller dekaler placerade på försäljningsstället?  


  Vid kassan 


  På entrédörren 


  På skyltfönster 


  Annat:  


      


 
Rutiner för ålderskontroll  


Den som lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns 
tveksamhet beträffande kundens ålder ska legitimation begäras. Ett riktmärke kan vara att alltid begära 
legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksfria nikotinprodukter 
inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksfri nikotinprodukt är 
avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. 


 


Vilka rutiner har ni för ålderskontroll på försäljningsstället?  


  Vid tveksamhet om kundens ålder efterfrågas legitimation. 


  Kundens ålder kontrolleras via födelsedata på legitimationen.  


  En ålderssticka (dekal) finns för att underlätta ålderskontrollen. 


  Personalen rekommenderas att begära legitimation av alla kunder som ser ut att vara under ____år. 


  Om kunden inte kan visa att han eller hon är över 18 år, så nekas köp.  


  Om kunden inte visar legitimation på begäran, så nekas köp. 


  Om personalen misstänker att en tobaksfri nikotinprodukt är avsedd för någon som är under 18 år, så nekas 


köp. 


  Om kunden är påstridig så tillkallas en chef eller annan ansvarig personal. 


  Annat: 
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Alla tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att 
kontrollera ålder. Därför måste det finnas rutiner för ålderskontroll även vid försäljning genom automat, postorder, 
Internet eller liknande.  


 


Vilka rutiner har ni för ålderskontroll om försäljningen sker via automat,  
postorder, Internet eller liknande? 


 Ej aktuellt. 


 Poletter eller liknande till automat säljs i kassan med ålderskontroll. 


 Automaten är placerad så att den kan bevakas kontinuerligt. 


 Ålderskontroll vid köp på Internet görs via bankkort eller liknande.   


 Försändelser via post skickas med rekommenderat brev, mottagningsbevis, personlig utlämning eller liknande. 


 Försändelser via post innehåller uppgifter om att tobaksfria nikotinprodukter inte får lämnas ut till någon som ej 


har fyllt 18 år. 


 Annat:  


      


 


 


Finns det särskilda rutiner för att uppmärksamma risken för langning i samband med försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter? 


 


      


 


 


 
 


 


 


 


 


 


Har ni någon rutin för att följa upp hur personalen hanterar kravet på ålderskontroll?  
I så fall, vilken? 
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Riskbedömning och särskilt stöd 
Finns det situationer då det är problematiskt att följa bestämmelserna om åldersgränsen?  


      


 
 


På vilket sätt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om köparen  
inte kan visa eller inte vill lämna legitimation? 


      


 
 
Stöd och utbildning av personal 


En näringsidkare som tillhandahåller tobaksfria nikotinprodukter för försäljning till konsumenter ska ge personalen 
den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt anslutande föreskrifter. 


 


På vilket sätt informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter? 


  Personalmöte 


  Informationsblad 


  Intern utbildning 


  Extern utbildning 


  Annat: 
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Hur ofta informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter?  


  Vid nyanställning. 


  Minst en gång per år. 


  Vi använder en tabell för att notera tidpunkterna för information & utbildning till personalen (se bilaga 2).  


  Annat: 


      


 


 


Det finns inget ålderskrav i lagen för den som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Däremot måste den som säljer 
produkten vara införstådd med lagen och ha en reell möjlighet att vägra sälja tobaksfria nikotinprodukter till 
minderåriga. I många fall är detta svårt för en person som inte själv har fyllt 18 år.  


Vilket särskilt stöd ger ni till personal under 18 år för att hantera sådana situationer?  


      


 


 
Marknadsföring 
Marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. 
Det är endast tillåtet att marknadsföra varorna inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksfria 
nikotinprodukter till försäljning och genom kommersiella meddelanden i varornas närhet. Marknadsföring av from 
av reklamskyltar och liknande är förbudet på butikens utsida och i skyltfönster. 


 


 


Har ni någon rutin för att kontrollera att marknadsföringen på försäljningsstället är tillåten? I så fall, 
vilken?  
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Underskrift 


Ort och datum 


      


Underskrift (behörig firmatecknare) 


 


Namnförtydligande 


      


 
 


 


Tillsynsmyndighet 


Kommunen och polisen ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksfria nikotinprodukter. 
Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, medan kommunens uppgift är framåtsyftande 
och ska säkerställa att regelsystemet följs i framtiden.  


 


 


Mer information  


För mer information om lagen om tobaksfria niktinprodukter och angränsande lagstiftning, se 
folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.  


 


   



http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022 måste verksamheter som 
säljer tobaksfria nikotinprodukter göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.  

 

Försäljningsställe 

Försäljningsställets namn 

      

Gatuadress 

      

Postnummer och postort 

      

Telefon 

      

Kontaktperson   

      

E-post 

      

Datum då försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter ska starta 

      
 

Ägare och faktureringsadress 

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 

      

Organisationsnummer/personnummer  

      

Ansvarig för verksamheten 

      

Gatuadress 

      

Telefon 

      

Postnummer och postort 

      

E-post 

      

Faktureringsadress (fyll i här om faktureringsadressen skiljer 

sig från bolagets adress) 

      

Postnummer och postort 

      

 

Underskrift 

Ort och datum 

      

Underskrift (behörig firmatecknare) 

 

Namnförtydligande 

      
 

 

Kopia av egenkontrollprogrammet för tobaksfria nikotinprodukter ska bifogas tillsammans med anmälan.  
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Värt att veta om egenkontrollprogram 

Ni som tänker sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska utöva egenkontroll över att 
försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Ni ska 
dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för er 
verksamhet. Det är ni som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. 
Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och 
märkning av tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag för 
kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till 
kommunen ska du tillsammans med ansökan bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. 

 

 
Försäljningsställe       

Namn på försäljningsstället 

      

Gatuadress 

      

Postnummer och postort 

      

E-post  

      
      

Kontaktperson 

      

Telefon 

      

 

Ägare 

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 

      

Organisationsnummer/personnummer 

      

 

 
 

 
 
 
 
 

 

”Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över 
försäljningen och hanteringen i övrigt av tobakfria nikotinprodukter och se till att det finns för 
verksamheten ett lämpligt egenkontrollprogram” 
Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
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Information om åldersgränsen 

För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.  

 
På vilket sätt informerar ni kunderna om att ni inte får sälja eller lämna ut  
tobaksfria nikotinprodukter till någon som är under 18 år?  

  Skyltar/dekaler 

  Muntligen i kassan 

  Informationsblad 

  Annat:  

      

 

Var är skyltar eller dekaler placerade på försäljningsstället?  

  Vid kassan 

  På entrédörren 

  På skyltfönster 

  Annat:  

      

 
Rutiner för ålderskontroll  

Den som lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns 
tveksamhet beträffande kundens ålder ska legitimation begäras. Ett riktmärke kan vara att alltid begära 
legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksfria nikotinprodukter 
inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksfri nikotinprodukt är 
avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. 

 

Vilka rutiner har ni för ålderskontroll på försäljningsstället?  

  Vid tveksamhet om kundens ålder efterfrågas legitimation. 

  Kundens ålder kontrolleras via födelsedata på legitimationen.  

  En ålderssticka (dekal) finns för att underlätta ålderskontrollen. 

  Personalen rekommenderas att begära legitimation av alla kunder som ser ut att vara under ____år. 

  Om kunden inte kan visa att han eller hon är över 18 år, så nekas köp.  

  Om kunden inte visar legitimation på begäran, så nekas köp. 

  Om personalen misstänker att en tobaksfri nikotinprodukt är avsedd för någon som är under 18 år, så nekas 

köp. 

  Om kunden är påstridig så tillkallas en chef eller annan ansvarig personal. 

  Annat: 
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Alla tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att 
kontrollera ålder. Därför måste det finnas rutiner för ålderskontroll även vid försäljning genom automat, postorder, 
Internet eller liknande.  

 

Vilka rutiner har ni för ålderskontroll om försäljningen sker via automat,  
postorder, Internet eller liknande? 

 Ej aktuellt. 

 Poletter eller liknande till automat säljs i kassan med ålderskontroll. 

 Automaten är placerad så att den kan bevakas kontinuerligt. 

 Ålderskontroll vid köp på Internet görs via bankkort eller liknande.   

 Försändelser via post skickas med rekommenderat brev, mottagningsbevis, personlig utlämning eller liknande. 

 Försändelser via post innehåller uppgifter om att tobaksfria nikotinprodukter inte får lämnas ut till någon som ej 

har fyllt 18 år. 

 Annat:  

      

 

 

Finns det särskilda rutiner för att uppmärksamma risken för langning i samband med försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter? 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Har ni någon rutin för att följa upp hur personalen hanterar kravet på ålderskontroll?  
I så fall, vilken? 
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Riskbedömning och särskilt stöd 
Finns det situationer då det är problematiskt att följa bestämmelserna om åldersgränsen?  

      

 
 

På vilket sätt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om köparen  
inte kan visa eller inte vill lämna legitimation? 

      

 
 
Stöd och utbildning av personal 

En näringsidkare som tillhandahåller tobaksfria nikotinprodukter för försäljning till konsumenter ska ge personalen 
den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
samt anslutande föreskrifter. 

 

På vilket sätt informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter? 

  Personalmöte 

  Informationsblad 

  Intern utbildning 

  Extern utbildning 

  Annat: 
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Hur ofta informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll  
och övriga bestämmelser vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter?  

  Vid nyanställning. 

  Minst en gång per år. 

  Vi använder en tabell för att notera tidpunkterna för information & utbildning till personalen (se bilaga 2).  

  Annat: 

      

 

 

Det finns inget ålderskrav i lagen för den som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Däremot måste den som säljer 
produkten vara införstådd med lagen och ha en reell möjlighet att vägra sälja tobaksfria nikotinprodukter till 
minderåriga. I många fall är detta svårt för en person som inte själv har fyllt 18 år.  

Vilket särskilt stöd ger ni till personal under 18 år för att hantera sådana situationer?  

      

 

 
Marknadsföring 
Marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. 
Det är endast tillåtet att marknadsföra varorna inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksfria 
nikotinprodukter till försäljning och genom kommersiella meddelanden i varornas närhet. Marknadsföring av from 
av reklamskyltar och liknande är förbudet på butikens utsida och i skyltfönster. 

 

 

Har ni någon rutin för att kontrollera att marknadsföringen på försäljningsstället är tillåten? I så fall, 
vilken?  
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Underskrift 

Ort och datum 

      

Underskrift (behörig firmatecknare) 

 

Namnförtydligande 

      

 
 

 

Tillsynsmyndighet 

Kommunen och polisen ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksfria nikotinprodukter. 
Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, medan kommunens uppgift är framåtsyftande 
och ska säkerställa att regelsystemet följs i framtiden.  

 

 

Mer information  

För mer information om lagen om tobaksfria niktinprodukter och angränsande lagstiftning, se 
folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.  

 

   

http://www.folkhalsomyndigheten.se/






BORGHOLMS KOMMUN 2021-02-23
Miljö och byggnadsnämnden
Alkoholhandläggare

E-tjänst. Ansökan om serveringtillstånd

Sökande
Ansökningsdatum
Organisationsnr
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

2021-02-23 11:09:25
969786-5534
Sf Göthlin
Svanugnsvägen 6
38775 Byxelkrok
0722501073  0707554779

sf.gothlin@gmail.com
Fredrik Göthlin

PBI
7706190274
8906020105

Fredrik Göthlin
Sarah Göthlin

Objekt(serveringsställe)
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Fax
E-post

Göthlins Café
Byxelkroksvägen 89
38775 Byxelkrok
0722501073  +46707554779

sf.gothlin@gmail.com

Serveringsansvariga
7706190274
8906020105
0012133468

Fredrik Göthlin
Sarah Göthlin
Clara Lindahl

Serveringens omfattning



Året-runt servering
Servering till:
Alkoholdrycker

Typ av servering

Allmänheten
Vin
Starköl
Andra jästa alkoholdrycker
Uteservering

Serveringstider
1200 - 2100
1200 - 2100
 -
 -
-

Restaurang
Uteservering

-

Lokaler
Restauranglokal och tillhörande uteservering

Antal personer:  80    Antal sittplatser:  80

Noteringar, tider, inriktning mm

Bilagor

Anmälan om serveringsansvariga personer
Ägarförhållanden
Köpeavtal
Finansiering
Intyg om kunskap i alkohollagen
Ritning över lokalen.
Verksamhetsbeskrivning
Personer med betydande inflytande
Kvitto på inbetald ansökningsavgift

Bifogas som fil
Bifogas som fil
Bifogas som fil
Bifogas som fil
Bifogas som fil
Bifogas som fil
Bifogas som fil
Bifogas som fil
Skickas in senare

Uppladdade filer

2021-02-23  Ägarförhållanden
2021-02-23  Köpeavtal
2021-02-23  Finansiering
2021-02-23  Ritning över lokalen.
2021-02-23  Verksamhetsbeskrivning
2021-02-23  Personer med betydande inflytande

Registreringsbevis
969786-5534.pdf.pdf
Hyresavtal.pdf.pdf
Resultatra¨kning 2020.pdf.pdf
Serveringsmiljo¨er ute och
inne.pdf.pdf
Verksamhet.pdf.pdf
Registreringsbevis
969786-5534.pdf.pdf

Övrig information



Ang finansiering så är det vårt tredje år på så rörelsen har egna tillgångar.
Intyg om alkohollagen finns redan hos er ,Fredrik Göthlin.
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SF Göthlin Handelsbolag
Svanungsvägen 6
387 75 BYXELKROK

Vi har registrerat följande ärende

Organisationsnummer: 969786-5534
Företagsnamn: SF Göthlin Handelsbolag

Bolagsverket har registrerat detta ärende om                                    
- postadress                                                                    
- e-postadress                                                                  
- företrädares postadress                                                       



REGISTRERINGSBEVIS
HANDELSBOLAG

Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet skapat

Företagsnamnets registreringsdatum

Sida

969786-5534

2018-03-09

2021-01-13 13:29

2018-03-09

2 (2)

851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se

Org.nummer: 969786-5534

Företagsnamn: SF Göthlin Handelsbolag

Adress:
Svanungsvägen 6
387 75 BYXELKROK

Län och kommun: Stockholms län, Botkyrka kommun

Registreringslän: Stockholms län

Anmärkning:

                                                                                
                                                                                
BOLAGSMÄN                                                                       
770619-0274 Göthlin, Robert Fredrik Thomas, Svanugnsvägen 6,                    
            387 75 BYXELKROK                                                    
890602-0105 Göthlin, Sarah Maria Elisabeth, Svanungsvägen 6,                    
            387 75 BYXELKROK                                                    
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas var för sig av                                                   
       bolagsmännen                                                             
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Bolaget ska bedriva entreprenad inom mark och anläggning,                       
café, restaurang, äga och förvalta fast och lös egendom                         
samt därmed förenlig verksamhet.                                                
                                                                                
E-POSTADRESS                                                                    
sf.gothlin@gmail.com                                                            
                                                                                
Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.                                 
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 SF Göthlin HB  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  21-01-25
 Preliminär

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  22
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden

 Rörelsens intäkter och lagerförändring
 Nettoomsättning

 3044  Försäljn tjänst sv momsfri  570 249,00
 3052  Försäljn varor 12% sv  577 605,39
 S:a Nettoomsättning  1 147 854,39

 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring  1 147 854,39

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp material och varor  -317 571,42
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -317 571,42

 Bruttovinst  830 282,97

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  -48 000,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -177 445,22
 5611  Drivmedel personbilar  -37 978,96
 5690  Övr transportmedel  -33 564,00
 6072  Repr ej avdr.gill  -4 269,07
 6212  Mobiltelefon  -13 762,47
 6310  Företagsförsäkringar  -9 691,00
 6530  Redovisningstjänster  -6 200,00
 6570  Bankkostnader  -4 493,00
 S:a Övriga externa kostnader  -335 403,72

 Personalkostnader
 7211  Lön tjänstemän  -34 334,00
 7510  Arbetsgivaravgifter  -8 238,00
 S:a Personalkostnader  -42 572,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -695 547,14

 Rörelseresultat före avskrivningar  452 307,25

 Rörelseresultat efter avskrivningar  452 307,25

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  452 307,25

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  452 307,25

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  452 307,25

 Resultat före skatt  452 307,25

 Beräknat resultat  452 307,25

 8999  Redovisat resultat  -452 307,25











Göthlins Café är ett kafé som har öppet för frukost, lunch och middag samt takeaway. Vi tänker hålla 
priser på alkohol som är förenliga med de priser som omkringliggande verksamheter, exempelvis 
Hamnpuben. Vilka räknar på att sälja alkohol för cirka 50.000 kr. 

Vår meny: 

Wrap/Sallad med räkor 129 kr 

Wrap/Sallad caesar med kyckling 98 kr 

Wrap/Sallad texmex med kyckling 98 kr 

Wrap/Sallad getost och rödbeta 98 kr 

Wrap/Sallad Vego 98 kr 

Räkmacka 99 kr 

Grillad Levain getost och rödbeta 98 kr 

Grillad Levain kyckling och pesto 98 kr 

Grillad Levain med fetaost 98 kr 

Matpajer 89 kr 

Efter säsong och årstid serveras även soppa samt andra rätter tillkomma 





Serveringsmiljöer ute och inne 
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Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm   Orgnr: 212000-0795 

 
Handläggare: 
Jens Andersson 

 
Skickas till: 
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se 

SKATTEVERKET 
871 87  HÄRNÖSAND 

    
Telnr Datum Dnr Skatteverkets ärendenr 

0485-88067 2021-02-26 0040-2021-00010  
    

 

I enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 8 § 4 st alkohollagen (2010:1622) begär 
tillståndsmyndigheten i Borgholms kommun in uppgifter med anledning av E - Ansökan, 
stadigvarande tillstånd i restaurang Göthlins Café, Byxelkroksvägen 89, Byxelkrok. 
 

    
 Namn, org.nr 

A) Uppgifter som önskas om företaget Sf Göthlin, 969786-5534 
F-skattebevis   AG-reg  

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag)  

 ja    nej   
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Moms-reg 

 ja    nej  
 anmälan inlämnad (gäller nystartade företag) 

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

B) Övriga uppgifter som önskas om företaget ovan (gäller ej nyregistrerade företag) 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej     
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD 1 år) Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej             

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år )    Om nej, för vilka år?          Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.      Belopp:  

 ja    nej                                ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut. 

 ja    nej 

   

Skatteverket önskar telefonkontakt med kommunens handläggare.       Ja    
 

Vid uppgifter där det står (3år*) 
= 2 år bakåt + innevarande år. 
 
 

  

Underskrift Skatteverket    
Uppgiftslämnare Telefonnummer Datum 
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 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 7706190274 Fredrik Göthlin 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år           Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI) 8906020105 Sarah Göthlin 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) 
 

Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 

   

 

 Namn, personnr 

C) Uppgifter som önskas om företrädarna (PBI)     

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 

  ja    nej  ja    nej 

Beskattningsår Deklarerat? Skönsbeskattad? Inkomst av tjänst 
   ja    nej  ja    nej 

Om deklaration ej lämnats, orsak?   Förseningsavgift   (3 år)             

 Ej skatteregistrerad -År 
  nej    ja, år 

Skattetillägg  (3 år) 

 Maskinellt nollbeskattad – År 

 Saknas i skattedatabasen - År 

 nej    ja, år          Belopp: 

 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 
 

 

  

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp) 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD)  (1 år) Saknas perioder Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.         Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                        Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) ( 1 år)   Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                  ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.        Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
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D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 
 

Namn, org.nr 

 
 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).       Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 
 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)    Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                   ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift.(3 år*)                          Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 



Sida 5 av 5 
 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

Namn, org.nr 

  
F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)               Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.     Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 

 Namn, org.nr 

D) Uppgifter som önskas om andra bolag 
som företrädarna ingår i 

 

F-skattebevis   AG-reg  

 
 ja    nej   

 
 ja    nej   

Moms-reg 
 

 ja    nej   

Momsredovisning per: 
 

 månad        kvartal        år 

      

Gäller ej nyregistrerade bolag 
F-skatt återkallad av SKV (3 år*) Om ja, bifoga beslut. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) 

 ja    nej      
Antal betalningsuppmaningar/-krav  (3 år*, datum och belopp) Restförda skatteskulder hos Kronofogden  (3 år*, datum och belopp ) 

 
 

 

 Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).        Om ja, bifoga beslut. 

 
 

  ja    nej 

Lämnas skattedeklaration (SKD) (1 år)     Saknas perioder? Om ja, ange vilka perioder saknas.  

 ja    nej                                 ja    nej 

Redovisas 0 kr i moms (försäljning/utgående) i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej   

Redovisas 0 kr i lön i SKD (1 år) Om ja, vilka perioder.  

 ja    nej  
 

Lämnas inkomstdeklaration (3 år) Om nej, för vilka år Skattetillägg (3 år)    Om ja,  för vilka år.       Belopp: 

 ja    nej    ja    nej                                      

   

Beslut om kontrollavgift. (3 år*)                         Om ja, bifoga beslut.      

 ja    nej 
 





 

 

     

 

                 Rättsavdelningen                                                                                       

 

 

.......................................................................................................................Polismyndigheten 

          ………………………………………………………….Box 753 

………………………………………………………………………....981 27 Kiruna 
 

  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Box  753                                                                   Telefon: 010-56 33 503 E-post: mrbr@polisen.se 

981  27 KIRUNA                                                     Fax:       010-56 35 333 

En kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller. 

 

 

BESTÄLLNING AV UTDRAG UR BELASTNINGREISTRET 

 

 

För kommunens räkning begärs utdrag för nedan nämnda person ur: 
 

  

                   
 

X 

 

Belastningsregistret enligt 11 § första stycket 10 BRF samt 18 § BRF 
 

KOM-S 

 

 
REKVIRERANDE MYNDIGHET/MOTSVARANDE 
Myndighet/motsvarande 

 

Borgholms kommun 

Miljöenheten 

Beställarens namn 

 

Jens Andersson 

 Beställarens telefonnummer 

 

0485-88067 

 

 

Namnförtydligande 

Jens Andersson 

 Rekvirentens diarienummer 

 

0040-2021-00010 
Beställarens e-postadress 

Jens.andersson@borgholm.se 

 

 

 

BESTÄLLNINGEN AVSER 
Personnummer/födelsetid 

 

770619-0274 

8906020105 

Efternamn 

 

Göthlin 

Göthlin 

Förnamn 

 

Fredrik 

Sarah  s 

 
 

 

 





Företag

Allmänt

Verksamhet

Beslutade arbetsgivaravgifter

År Total

2021 0 SEK

2020 8.238 SEK

Fordonsinnehav

Arbetsställe

MAXIUPPLYSNING FÖRETAG

969786-5534
SF Göthlin Handelsbolag
SVANUNGSVÄGEN 6
387 75 BYXELKROK
Tel: 0707554779

Företagsform Handelsbolag
Registreringsdatum 2018-03-09
Koncerninformation Företaget ingår inte i koncern i Sverige
Ärenden Bolagsverket Det finns ärenden äldre än 4 veckor registrerade hos Bolagsverket

Rörelsen verksam sedan 2018-03-22
Antal arbetsställen 1
Antal anställda 0 anställda
Verksamhetsbeskrivning
enligt Bolagsverket

"Bolaget ska bedriva entreprenad inom mark och anläggning,
café, restaurang, äga och förvalta fast och lös egendom
samt därmed förenlig verksamhet. "

Omsättning år 2019 500 - 699 tkr
Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet

43120 Mark- och grundarbeten
F-skatt Godkänd för F-skatt 2018-03-23
Moms Registrerad för moms 2018-04-20
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare 2020-08-06

Fastigheter Finns ej registrerad som fastighetsägare i den senaste fastighetstaxeringen

Typ Antal

Bilsläp 1

Lättlastbil 1

Följande fordon finns registrerade för företaget Källa: Svensk Fordonsbas AB (Forba)

Cfar-nummer 59375014
Benämning ...
Antal anställda 0 anställda



Ledning

Firmateckning

Serveringstillstånd

Adresshistorik

Fram till Adress

2021-01-25 SVANUGNSVÄGEN 6 
387 75 BYXELKROK 

2021-01-18 SIBBLEVÄGEN 1 
147 92 GRÖDINGE 

Ärenden Bolagsverket

Ärendenr Inkommen Rubricering Ärendeinformation Bolagsverket

819684/20 2020-12-30 Ändring av företrädares postadress Extern länk

Ändring av objektets postadress

Anmälan och ändring av företagets e-postadress.

Bolagsman (delägare HB)

Senaste ändring: 2021-02-17

Branschkod (SNI) 56100 Restaurangverksamhet
43120 Mark- och grundarbeten

Postadress SVANUNGSVÄGEN 6, 387 75 BYXELKROK
Besöksadress SVANUNGSVÄGEN 6, 387 75 BYXELKROK
Typ Huvudkontor

Nuvarande serveringstillstånd

Aktuella serveringstillstånd saknas

Avslutade serveringstillstånd

Historiska serveringstillstånd saknas

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

BO Göthlin, Robert Fredrik Thomas 770619-0274 2018-03-09

BO Göthlin, Sarah Maria Elisabeth 890602-0105 2018-03-09

Firman tecknas var för sig av
bolagsmännen

Folkbokföringsuppgifter

770619-0274 man, 43 år
Göthlin, Robert Fredrik Thomas
Svanugnsvägen 6
387 75 Byxelkrok

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Distrikt: Böda (103034)

Folkbokföringsdatum: 2021-02-15

https://sokarende.bolagsverket.se/mia/visaarende.xhtml?artal=2020&id=819684


Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

BO SF Göthlin Handelsbolag 969786-5534

Bolagsman (delägare HB)

Engagemang

Funktion Företag Org.nr Status

BO SF Göthlin Handelsbolag 969786-5534

Senaste ändring: 2021-02-17

Verklig huvudman

Bokslut

Företagsinteckningar

Anmärkningar

Skuldsaldo

Skuldsaldohistorik Nyhet

Tidigare förfrågningar

2021-03-01 AB Syna

Folkbokföringsuppgifter

890602-0105 kvinna, 31 år
Göthlin, Sarah Maria Elisabeth
Svanugnsvägen 6
387 75 Byxelkrok

Län: Kalmar län (08)
Kommun: Borgholm (85)
Distrikt: Böda (103034)

Folkbokföringsdatum: 2021-02-15

Senaste ändring av verklig huvudman:

Namn Person.nr Medborgarskap Bosättningsland Omfattning av kontroll

Företaget finns inte i Bolagsverkets register över Verklig huvudman. Se mer information under i-knappen ovan.

Det finns inga företagsinteckningar.

Några betalningsanmärkningar finns inte noterade de senaste tre åren

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2021-02-27

Skuldsaldohistorik saknas

Inga tidigare förfrågningar











  Datum Beteckning 1 (1) 

  2021-03-08 0040-2021-00010 

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 
 

 
    Sf Göthlin 
    Svanugnsvägen 6 
    38775 Byxelkrok 
 

 

 
 

Meddelande  
 
Miljö- och byggnadsnämnden Borgholms kommun har mottagit er 
ansökan om serveringstillstånd. 
Ärendet har fått Diarienr: 0040-2021-00010 
Remisser skickas till Polis, Räddningstjänst och till Skatteverket. 
Ni skall komplettera med ritning se bifogad information under punkt 9 
och 10. 
 
     
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 
 

 
 
 
 
 



















  Datum Beteckning 1 (1) 

  2021-03-16 0040-2021-00010 

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 
 

 
    Sf Göthlin 
    Svanugnsvägen 6 
    38775 Byxelkrok 
 

 

 
 

Meddelande  
 
Miljö- och byggnadsnämnden Borgholms kommun har mottagit er 
ansökan om serveringstillstånd. 
Ärendet har fått Diarienr: 0040-2021-00010 
Remisser skickas till Polis, Räddningstjänst och till Skatteverket. 
Ni skall komplettera med att göra Kunskapsprovet i Alkohollagen, 
återkom att boka tid. 
 
     
Med vänlig hälsning 
 
Borgholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 
 

 
 
 
 
 









 

 1 (1) 

REMISS  
Datum 

2021-03-18 
Referens 

0040-2021-00010 

  
   
            

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 

           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Göthlins Café,fastighet  med adress Byxelkroksvägen 89 i   
Byxelkrok 

Miljö och byggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 20XX-. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 





2021-03-17 Internetbanken

https://foretag.ib.seb.se/kgb/1000/1100/kgb1190.aspx 1/1

Vi har tagit emot dina uppdrag

Betalningar från: 5226 10 586 83

Mottagare Till konto Datum OCR/meddelande Belopp
Borgholms kommun drätsel 650-5044 2021-03-17 969786-5534 sf göthlin 9.500,00

Summa: 9.500,00

© Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2021-03-17 05:59:07

Inloggad som: Sarah Maria Elisabeth Göthlin |  Företag: Sf Göthlin Handelsbolag / 969786-5534

Gå vidare

Inrikes kommande händelser

Kontoöversikt

https://foretag.ib.seb.se/kgb/1000/1100/kgbc1113.aspx?M1=show
https://foretag.ib.seb.se/kgb/1000/1100/kgbc1101.aspx?M1=show
https://foretag.ib.seb.se/kgb/0/kgbc0001.aspx?M1=show
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Blå sträcka: 6 m 

Röd sträcka: 7 m 

Grön träcka: 6 m 

Låsvreden sitter inifrån 

sett på höger sida och 

sitter på de två 

ytterdörrarna. 

 





Göthlins Cafe är ett säsongsöppet café som har öppet från maj till september. Cafét kommer att hålla 

öppet för frukost, fika, lunch samt middag under både vardagar och helger.  

Öppettiderna för cafét kommer att skifta beroende på säsongsgäster och väder. I maj till mitten av 

juni håller cafét öppet för fika och lunchgäster. Från midsommarveckan fram till mitten av augusti 

kommer cafét vara öppet från 07:30 till senast 21:00 och då även servera frukost samt middag. 

Närmare slutet av augusti kommer öppettiderna att åter minskas och det kommer endast att 

serveras fika samt lunch mellan cirka 10:00 och 17:00 

I och med rådande covid-19-situation är det svårt att säga helt fasta tider då vi kommer att följa 

hälsomyndighetens riktlinjer och beslut. Ändringar i och med detta kan komma att göras vecka till 

vecka, men självklart alltid inom de tidsramar vi angivit.  

Så som läget ser ut idag räknar vi endast att servera gäster mat och dryck utomhus fram tills i mitten 

av maj kanske till juni och vid riktigt dåligt väder finns risk att vi kommer behöva hålla cafét stängt.  

Som det ser ut i nuläget kommer det inte erbjudas någon underhållning på cafét med exempelvis 
levande musik, trubadur, konserter eller dans. 

Cafét tillhandahåller ingen toalett till gästerna inne på cafét, men toalett finns tillgänglig för allmänheten precis 

utanför så som det alltid funnits.  





 

 1 (1) 

REMISS  
Datum 

2021-03-18 
Referens 

0040-2021-00010 

  
   
            

 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 

           Ölands Räddningstjänst 

           Box 111 

           386 22 FÄRJESTADEN 

 

 

  

Göthlins Café,fastighet  med adress Byxelkroksvägen 89 i   
Byxelkrok 

Miljö och byggnadsnämnden i Borgholms kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande. 
 

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 16 § ska lokaler som används för 
servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 

Aktuella lokaler ska uppfylla de krav som finns utifrån brandsäkerhet, innan 
serveringstillstånd kan beviljas. Meddela er bedömning nedan och ange 
personantal. Finns flera våningar etc. så redovisa varje utrymme separat. 
 

  Ja, lokalen/lokalerna uppfyller kraven på brandsäkerhet. 
 

  Nej, lokalerna uppfyller inte kraven på brandsäkerhet. Anmärkningar och  

       åtgärder ska redovisas. 
 

Hur många personer får vistas i lokalen/lokalerna samtidigt? 

_________enligt ansökan med bilagor___________________________ 

________________________________________________________. 
 

Bifoga senaste tillsynsrapport. 
 

Remissvar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 20XX-. 

 

Borgholms kommun 

På uppdrag av Miljö och byggnadsnämnden 

 

 

Jens Andersson 
Alkoholhandläggare 

 

Bifogas: Ansökan om serveringstillstånd. 





 

 

YTTRANDE 

 
 

Räddningstjänsten 
Öland 

 

 

 
 

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden  Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 
Webb www.raddningstjanstenoland.se  Mail raddning@oland.se   Org. nr. 222000-0216 

Handläggare Datum Dnr. 

Anders Palmgren 2021-03-24 2021-000112 
Brandinspektör   
0485-478 72  

 

Ert dnr. 

anders.palmgren@oland.se  0040-2021-00010 
   
   
 Mottagare 

 Borgholms kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 

 
 

Yttrande angående  
Serveringstillstånd för Göthlins Café, Byxelkroksvägen 89, Byxelkrok. 
 
Under förutsättning att följande åtgärder vidtas föreligger det ur räddningstjänstens perspektiv inget 
hinder för tillstånd enligt ansökt personantal: 
 

• Placering av lös inredning ska göras så att utrymning ej hindras. 

• Markiser/ parasoller får inte vara av material som vid brandpåverkan avger droppar i smält 
form (plast eller liknande). Exempel på acceptabelt material är tygtextil. 

 
Räddningstjänsten Öland har inga synpunkter på personantalet gällande uteserveringen då hela 
serveringsstället är i det fria. 
 
Ifall brandfarlig vara ska användas, exempelvis gasolvärmare på uteserveringen, kan särskilt tillstånd 
för detta behöva sökas. Kontakt ska i så fall tas med Räddningstjänsten.  
 
Följande har legat till grund för bedömningen:  
Ansökan med bilagor   inkom 2021-03-18 
Telefonsamtal   2021-03-23 med Fredrik Göthlin, rep. för verksamheten. 
Komplettering   inkom 2021-03-23 
 
 
 

 
Anders Palmgren  
Brandinspektör 

 





 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 

   DELEGATIONSBESLUT/ UTREDNING               
                                                                      1 
 
2021-03-29          Dnr 0040-2021-00010 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

  

 
 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) 

gällande serveringsstället Göthlins Cafe  
 
 

BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 8 kap. 2 § i alkohollagstiftningen Sf 
Göthlin HB ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten avseende 
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00- 
01.00. Tillståndet gäller för restaurangen Göthlin Cafe som är belägen på Byxelkroksvägen 
89 

 
 

ANSÖKAN OCH UTREDNING 
 
Uppgifter om ansökan och bolaget 
Sf Göthlin HB lämnade den 23 Februari 2021 in en ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd av alkohol till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). Ansökan 
avser serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat på serveringsstället i bolagets lokaler med adress 
Byxelkroksvägen 89. Ansökan avser serveringstid från klockan 12:00 till och med klockan 
21:00.   
 
Bolaget har i ansökan angivit att de önskar bedriva restaurangverksamhet på 
serveringsstället i bolagets lokaler och har i ärende lagt fram ett förslag på fast meny som 
avser servering av tillagade maträtter.  
 
Ärendet var komplett 18 Mars 2021. 

 
Besittningsrätt till verksamhetslokaler 
Bolaget har genom ett ettårigt hyresavtal med hyresvärden Jörgen Peterson Livs AB, 
dispositionsrätt till lokalerna. Hyresavtalet förlängs med ett år i taget om inte uppsägning 
sker tre månader innan avtalets utgångsdatum vilket är 29 Februari årsvis. 

 
Bedömning av personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Miljöenheten har bedömt att Fredrik Göthlin och Sarah Göthlin ska bedömas som PBI och 
genomgå miljöenhetens prövning om personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet. 
Bolaget har blivit meddelat vilken personkrets som kommer att prövas enligt 8 kap. 12 § 
alkohollagen. 
 
Fredrik Göthlin har som företrädare för bolaget genomfört fastställt kunskapsprov gällande 
alkohollagstiftningen med godkänt resultat 2010-05-02 och har sedan dess bedrivit 
verksamhet med serveringstillstånd kontinuerligt i andra verksamheter. 

 
Remisser och yttranden 
Miljöenheten har remitterat bolagets ansökan till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och 
Skatteverket. Utdrag har gjorts från SYNA Kreditupplysning & Marknadsinformation. 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Utdrag från belastningsregistret inkom från polismyndigheten 8 Mars 2021. I belastningsregistret finns  
En dom om rattfylleri 2018-07-20 mot Fredrik Göthlin med dagsböter som påföljd. Då domen ligger i 
nära preskribitiontiden 3 år har Miljö och byggnadsnämnden beslutat att det inte tillföra hinder för 
serveringstillståndet. 
 
 
Verksamheten skickade in kompletteringarna och 25 Mars 2021 meddelade räddningstjänsten att det 
inte låg något hinder för tillståndet under förutsättning att begärda åtgärder vidtas. 

 
Enligt Skatteverkets yttrande inkommit dag månad 2021 har inget framkommit som ligger 
sökanden till last. Sökandebolaget är registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt.  
 
 
BESLUTSMOTIVERING 
 
Allmänt om förutsättningar för serveringstillstånd 
Bolaget har ansökt om att beviljas serveringstillstånd till allmänheten i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 
1 och 2 stycket AL (Alkohollagen). Av bestämmelsen framgår att serveringstillstånd kan meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd) eller avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Serveringstillstånd kan gälla 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. 
 
I AL anges vissa villkor för att ett serveringstillstånd ska kunna meddelas. Under 
nedanstående rubriker anges miljöenhetens överväganden och den motivering som ligger till 
grund för beslutet och ställningstagande kring hur villkoren i AL uppfylls. 
 
I ärendet har ansökan om stadigvarande serveringstillstånd bedömts och beslut har tagits 
utifrån bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 §§ AL. 
 
Polismyndighetens yttrande 
Enligt 8 kap. 11 § AL får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas utan 
att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. I ärendet har ett sådant yttrande inhämtats 
den 8 Mars 2021. Sammanfattningsvis anför Polismyndigheten genom utdrag från 
belastningsregistret att myndigheten inte har något att anmärka mot sökande. 

 
Allmänt bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 
Enligt 8 kap. 12 § stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället 
uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 15 §§ AL. I lämplighetsbedömningen ska också en 
granskning ske av hur planen för finansiering av den tilltänkta verksamheten ser ut. 
 
Verksamheten har varit i drift sedan 2019 och ansökan om serveringstillstånd är en del av 
utvecklingen av deras restaurang. 

 
Ett ytterligare krav är enligt bestämmelsen att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i AL. I ärendet krävs därmed att sökanden och utredningen i 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 

   DELEGATIONSBESLUT/ UTREDNING               
                                                                      3 
 
2021-03-29          Dnr 0040-2021-00010 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

ärendet också visar att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens 
bestämmelser.  
 
Lämplighetsbedömningen 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738) som fortfarande gäller för 
tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL, 
uttalas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att 
för att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på 
lämplighet (prop. 1994/95:89 s. 102 ff).  
 
När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 
den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 
misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 
olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet.  
 
Enligt yttrande från Skatteverket inkommit den 15 Mars 2021 framgår att företrädare Fredrik 
Göthlin för bolaget haft en betalningsuppmaning den 6 Mars 2021 på 8532 kr.  
Enligt Skatteverkets utredning har inget framkommit som bör ligga sökande bolaget till last. 
 
Enligt förarbetena anges att som ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 
skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 
betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna. 
 
Vidare anges i förarbetena att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör 
sig om upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp. Det nämns att ett 
fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, så länge det inte rör sig om betydande belopp, inte 
bör vara ett hinder för att meddela tillstånd.   
 
Skatteverkets utredning visar att Fredrik Göthlin som är bolagets företrädare och som har 
betydande inflytande över bolaget har blivit restförd vid ett tillfälle. Miljöenheten tar vid 
bedömningen av sökandens lämplighet i det nu aktuella fallet hänsyn till att det rör sig om 
endast ett tillfälle av restföring av företrädare för sökanden och att restföringen inte rör ett 
betydande belopp. Miljöenheten bedömer mot denna bakgrund att den omständigheten att 
företrädare för sökanden fått en betalningsuppmaning vid ett tillfälle inte ska utgöra ett 
hinder för att meddela tillstånd. Andra omständigheter angående sökandens ekonomi som 
skulle kunna utgöra grund att ifrågasätta sökandens lämplighet att inneha serveringstillstånd 
har inte heller framkommit i ärendet. 

 
Som redogjorts för ovan anför Polismyndigheten i sitt yttrande daterat den 8 Mars 2021 att 
myndigheten inte har något att anmärka mot ansökan eller företrädare för sökanden. 
 
Företrädare för sökanden ska också genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett 
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Fredrik Göthlin, har som företrädare 
för Bolaget, genomfört fastställt kunskapsprov gällande alkohollagstiftningen med godkänt 
resultat den 2010-05-02. 
Miljöenheten bedömer sammanfattningsvis, trots ovan nämnda anmärkning mot Fredrik 
Göthlin, att bolaget och dess företrädare uppfyller alkohollagens högt ställda krav vad gäller 
personliga och ekonomiska förhållanden, samt att företrädarna också i övrigt i utredningen 
visat sådan lämplighet att tillstånd inte bör vägras på den grunden.  



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Avgränsat utrymme för servering 
Av 8 kap. 14 § AL framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme 
som disponeras av tillståndshavaren. Bolaget har genom avtal med hyresvärden Jörgen 
Petersson Livs AB nyttjanderätt över området för serveringsstället. Kravet i 8 kap. 14 § AL 
på att tillståndet ska avse ett visst avgränsat område för servering är därmed uppfyllt. 
 
Krav på lokalens beskaffenhet och servering av mat 
Av 8 kap. 15 § AL framgår att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Enligt AL ska 
gästerna kunna erbjudas ett varierat utbud av tillagade maträtter. Efter klockan 23.00 får 
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i 
förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en 
drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara 
belägen i nära anslutning till matsalen.  
 
Enligt utredningen i ärendet och den ritning som bifogats ansökan har serveringsstället ett 
eget kök i anslutning till serveringslokalen. Vidare framgår det av utredningen att sökande 
avser att tillhandahålla tillagad eller på annat sätt tillredd mat på serveringsstället. Vidare 
framgår av inlämnad ritning och övrig utredning att serveringsstället har tillräckligt med 
sittplatser för sina gäster.  
 
Meny och registrerad livsmedelsverksamhet  
I 8 Enligt 8 kap. 15 § får, som redogjorts för ovan, ett serveringstillstånd inte medges om inte 
sökanden kommer att tillhandahålla en varierad meny med tillagad mat på serveringsstället.  
Sökanden har i utredningen presenterat en varierad meny för serveringsstället och kommer 
enligt sökandens uppgifter att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela 
serveringstiden. Miljöenheten anser att den meny och det förslag på mat för servering som 
har presenterats av sökanden i ärendet uppfyller kraven i AL på en varierad meny med 
tillagad mat på serveringsstället.  
 
Borgholms kommuns livsmedelsinspektörer har bekräftat av verksamheten har en 
livsmedelsregistrering i kommunen.  

 
Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt 
I 8 kap. 16 § AL ställs ett krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller 
för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Enligt Räddningstjänstens yttrande uppfyller 
serveringsstället Räddningstjänstens krav och är därmed även godkänt ur 
brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Olägenheten ifråga om ordning och nykterhet 
Enligt 8 kap. 17 § AL ska en prövning ske om alkoholserveringen i ett område på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga 
om oordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  Av inhämtade 
remissyttranden eller genom utredningen i övrigt har det inte framkommit sådana 
omständigheter som skulle kunna utgöra olägenheter av sådan art som nämnts ovan.  
 
Tillsyn, ordning och säkerhet i serveringslokalen 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Av 8 kap. 18 § AL framgår att tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig 
person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Arrangören ansvarar för att tillse att god ordning och säkerhet råder.  
 
Förutsättningar för att bevilja serveringstillstånd 
Sammanfattningsvis framgår av motiveringen och de redovisade skälen ovan att sökanden 
och dess företrädare uppfyller samtliga lagkrav i 8 kap. AL för att erhålla serveringstillstånd 
och att det därmed finns förutsättningar för miljöenheten att meddela ett stadigvarande 
serveringstillstånd i enlighet med ansökan.  
 
Ärendet har handlagts av handläggare Jens Andersson och beslut har fattats genom 
delegation. 
 

 
KOMMUNICERING 
 
Ärendet har beretts och handlagts i enlighet med 9-10 och 23-27 §§ förvaltningslagen 
(2017:900). Då beslutet är av positiv karaktär för den sökande samt att det inte framkommit 
något i ärendet som det sökande bolaget inte vet om har miljöenheten gjort bedömningen att 
kommuniceringen av beslut sker i samband utskick av beslut och tillståndsbevis.  
 

 
 
 

 
På Miljö- och byggnadsnämndens vägnar 
 
 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
 
 

Bilagor 
1. Tillståndsbevis 
2. Ritning över serveringsområdet 

 





 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

Datum Diarienummer 

2021-03-29 
 

0040-2021-00010 

 

    

    

 

 
                     Borgholms kommun 

         Hemsida 

        www.borgholm.se 
E-post 

serveringstillstand@borgholm.se 

                                    

Organisationsnr 

212000-0795 

      Postadress 

 Box 52 

                 387 21 Borgholm 

         Besöksadress 

        Torget 

        Östra Kyrkogatan 10 

 Telefon 

 0485-880 00 vx 
            Fax 

          0485-129 35 
      Bankgiro 

          650-5044 
     PlusGiro 

    10 85 00-0 

 

 
 

Ärendet avser:  Stadigvarande serveringstillstånd, till allmänheten  

 
 

Delegationsbeslut om serveringstillstånd 
Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholm kommun beslutar att bevilja med stöd av 8 
kap 12 §, Alkohollagen (2010:1622) nedanstående verksamhets ansökan om tillstånd 
att få sälja alkoholdrycker. 
 

Företag                      Sf Göthlin HB 

Organisationsnummer 969786-5534 

Anläggningens namn Göthlins Cafe 

Besöksadress  Byxelkroksvägen 89 

Tillståndet gäller Tillsvidare 

 
 

 
Tillståndsansökan inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-23 och ärendet var 
komplett 2021-03-18. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över efterlevanden av de bestämmelser som 
gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Om 
verksamheten läggs ned eller om det sker ett avbrott i verksamheten ska detta 
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Om verksamheten förändras i sin 
omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också 
anmälas liksom betydande förändringar av ägarförhållandena. Anmälan till miljö- och 
byggnadsnämnden ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett 
anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. 9 kap 11 §, Alkohollagen 
(2010:1622). 
 

 
 
 
Borgholms kommun 
På uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

 
 
Jens Andersson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

969786-5534 

Namn 

 
 

Sf Göthlin 

 Tel nr  

0722501073 

Adress 

 
 

Svanugnsvägen 6 

 Fax nr  

  

  

38775  Byxelkrok 

 E-post  

sf.gothlin@gmail.com 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Göthlins Café 

Restaurangnummer 

0885 631 0 21 

 
 

Gatuadress 
Byxelkroksvägen 89 

Postnummer/postort 
38775  Byxelkrok 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

 

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

80 

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

80 

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning x  x      

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

 –  

Under perioden (fr o m - t o m) 

 -  

 Servering till 

 x Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

 x Starköl x Vin  Spritdrycker x Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

12:00 – 21:00   

   

   

  

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

Jens Andersson 

Per delegation 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2021-03-29 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

Nytt 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

Utfärdandedatum/dnr 

2021-03-29/  

0040-2021-00010 

Kopia till: Polismyndigheten, LST och FHI 
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BEVIS 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker 

 
 

  

 Tillstånds- 

havare 

Org nr/ 

pnr 
 

969786-5534 

Namn 

 
 

Sf Göthlin 

 Tel nr  

0722501073 

Adress 

 
 

Svanugnsvägen 6 

 Fax nr  

  

  

38775  Byxelkrok 

 E-post  

sf.gothlin@gmail.com 

  

Tillståndets 

giltighet 

Giltighetstid 

Gäller från och med angivet beslutsdatum.
 

Serverings- 

ställe 

Namn 
Göthlins Café 

Restaurangnummer 

0885 631 0 21 

 
 

Gatuadress 
Byxelkroksvägen 89 

Postnummer/postort 
38775  Byxelkrok 

Serverings- 

lokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

  

 

 

Jämför markerad ritning betecknad 

 

Högsta antal pers i 

serveringslokaler 

  

Antal sittplatser i bordsavd/ matsal 

  

Serveringens Året runt Uteservering Pausservering Catering 

omfattning x  x      

 Årligen under perioden (fr o m - t o m) 

  –   

Under perioden (fr o m - t o m) 

  -   

 Servering till 

 x Allmänheten  Slutet sällskap 

 Alkoholdrycker som får serveras 

 x Starköl x Vin x Spritdrycker x Andra jästa alkoholdrycker 

Serverings- 

tider 

Klockslag då servering får påbörjas resp senast skall avslutas 

1200-2100 Restaurang  

1200 2100 Uteservering 

      

     

 

Serveringslokalerna skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Villkor/ 

Noteringar 
 

Tillstånds- 

beslut 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) 

Jens Andersson 

Per delegation 

Beslutsdatum (även föregående) 

 

2021-06-11 

Nytt/ändrat tillstånd 

 

Ändrat 

Utfärdare av 

detta bevis 

 

Underskrift 
 

Namnförtydligande/befattning 

Jens Andersson 

Alkoholhandläggare 

Utfärdandedatum/dnr 

2021-06-11/  

0040-2021-00010 

Kopia till: Polismyndigheten, LST och FHI 
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2022-11-28 8705-2022 

 

 
Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1   Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 

  
Borgholms kommun 
 
 
 

 
           Verksamhetstillsyn alkohollagen Borgholms kommun  

Den 16 november 2022 genomförde Länsstyrelsen Kalmar län en verksamhetstillsyn 
gällande kommunens handläggning av ärenden enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter. Länsstyrelsen har intervjuat alkoholhandläggarna, 
ansvarig chef och representant för nämnden. Vidare har Länsstyrelsen granskat ett 
urval av akter gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd. Alkoholhandläggarna 
har även fyllt i enkäter för att besvara frågor om sin handläggning samt skickat in de 
styrdokument som finns gällande verksamheten. De intervjuade har fått faktagranska 
sina intervjuer och handläggarna har fått möjlighet att besvara frågor gällande de 
granskade akterna samt kompletterat med dokumentation. Miljö-och 
byggnadsnämnden ges nu möjlighet att yttra sig över beslutsunderlaget. Det 
eventuella yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 6 december 2022. 
Ärendet kan komma att avgöras utan kommunens yttrande. Uppge dnr 8705- 2022 
vid all kontakt gällande detta ärende.  

 
Med Vänliga Hälsningar 

Alexandra Engelholm 

Samordnare Enheten för social hållbarhet 

Länsstyrelsen Kalmar län 
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Verksamhetstillsyn alkohol och tobak  
Verksamhetstillsyn Borgholm 16 november 2022 

Det är Miljö-och byggnadsnämnden som ansvarar för tillsyn över alkohollagen och 
lagen och tobak och liknande produkter.  Det är två handläggare som arbetar med 
tillståndsgivning och tillsyn över serveringstillstånd och tobakstillstånd samt tillsyn 
av folköl. Gällande rökfria miljöer så arbetar en annan handläggare med det 0,005 % 
av sin årsarbetskraft.  

Enhetschefen har arbetat sedan den 1 september 2022. Han försöker sätta sig in i 
handläggarnas arbetsuppgifter och stötta där det behövs.  

Handläggarna har delegation på att fatta alla positiva beslut. Beslut med negativa 
besked som sanktionsbeslut eller avslag på ansökan tas upp i nämnden för beslut.  

Den intervjuade representanten för nämnden anser att nämnden är aktiv och 
intresserad av frågorna. Särskilt då den nya lagen kom för några år sedan om tobak 
(lagen om tobak och liknande produkter) var det många diskussioner och frågor. 
Ingen visste riktigt hur det skulle bli. Nämnden fick en genomgång av den nya 
lagstiftningen. De har inte fått någon egentlig genomgång av den nya lagen 
tobaksfria nikotinprodukter men delegationsordningen gällande denna lagstiftning 
har varit uppe för beslut hos nämnden. 

Besluten som tas upp på nämnden ses som väl förberedda. Övriga beslut kan 
nämnden se på en lista.   

Övergripande styrdokument 

Kommunen har ingen ANDTS-strategi eller folkhälsoplan. En folkhälsosamordnare 
börjar i januari 2023. Nämndens representant beskriver att Agenda 2030 arbetet i 
kommunen har påbörjats och varje nämnd har börjar arbetet med att gå igenom vilka 
mål som är aktuella och hur nämnden arbetar med dessa. Det är ett viktigt arbete för 
nämnden. Detta ska sedan föras ner till de olika enheterna, cheferna och 
handläggarna. 

Riktlinjer från 2016 för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning finns. Dessa 
riktlinjer är inget levande dokument hos handläggarna. De riktlinjerna som idag finns 
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är inte uppdaterade med hur handläggningen genomförs idag. Riktlinjerna innehåller 
hänvisningar till den tidigare tobakslagen som var aktuell 2016. Uppdatering av 
dessa riktlinjer ska göras under kommande år. 

Tillsynsplan finns som innehåller både tillsyn enligt alkohollagstiftningen och lagen 
om tobak och liknande produkter. Tillsynsplanen innehåller även kontroll av 
receptfria läkemedel. Tillsynsplanen är för ett år i taget. Om inget särskilt skett 
kopieras tidigare tillsynsplan bara tills nästa år. I tillsynsplanen går att se en viss 
riskbedömning. De serveringsställen som anses vara nattklubb, krog eller liknande 
ska få tillsyn två eller tre gånger per år.  På matrestauranger sker tillsyn en gång/år. 
Tillfälliga tillstånd ska få tillsyn en gång/tillstånd eller påkallad tillsyn. 
Tobaksförsäljningstillstånd, folköl, och rökfria miljöer ska ske en gång/år. Rutiner 
för tillsyn finns för både serveringstillstånd, tobakstillstånd och detaljhandel folköl. 
Tillsynsplanen gås igenom av nämnden. Ibland blir det några frågor kring den och 
vilka verksamheter som får mer eller mindre tillsyn.  

Tillståndsprövning 

Det finns rutiner för handläggning av serveringstillstånd och tobakstillstånd. Inga 
rutiner finns för anmälan e-cigaretter. I rutinen för handläggning av 
serveringstillstånd framgår att handläggarna under sin utredning begär utdrag ur 
belastningsregistret. Inget yttrande från polisen begärs in. Vid intervjun framkommer 
att rutinen ändrats till detta då polisen lokalt inte velat ta emot begäran om yttrande 
utan uppmanat handläggarna att bara begära ut utdrag från belastningsregistret. 

Handläggarna gör besök vid ny ansökan om det inte är en verksamhet som de har 
koll på. Besöken dokumenteras inte alltid i akten. Under intervjun framkommer att 
handläggarna gör bedömning av verksamhetens kök och meny men att detta inte 
dokumenteras i akten. 

Besluten redovisas till nämnden på en delegationsbeslutslista en gång i kvartalet.  

Tillsyn 

Tillsyn sker enligt tillsynsplan eller vid så kallad påkallad tillsyn. Enligt den 
inskickade enkäten har tillsyn av serveringstillstånd har skett under 2022 med 111 
tillsynsbesök.  Det finns 98 verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd. 
Tillsyn har även skett av verksamheter som har tobakstillstånd och försäljningsställe 
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av folköl. Inre tillsyn sker en gång per/år för stadigvarande serveringstillstånd och 
tobakstillstånd. 

Handläggarna arbetar oftast själva under tillsynen även kvällstid. De ska kanske 
börja att arbeta tillsammans under kvällstid framöver.  Handläggarna kommer även 
att försöka få igång samverkan med polisen mer regelbundet framöver. Handläggarna 
samverkar med kommunens ungdomshandläggare särskilt i frågor om ungdomar. 

Vid tillsynsbesöket använder sig handläggarna av en app. Tillsynsbesöket läggs 
automatiskt in i systemet. De har även ett tillsynsprotokoll som de fyller i efter 
tillsynen och som de skickar ut till verksamhetsutövaren.  

Tillsynen redovisas inte till nämnden. Den har tidigare gjort det men nu sker det inte. 
Kan vara en effekt av pandemin då det inte gjordes så mycket tillsyn. Tanken är att 
tillsynen ska läggas in i ett system som gör att både enhetschef och nämnden kan 
följa tillsynsarbetet.  

Kontrollköp 

Handläggarna arbetar inte med kontrollköp men planerar att börja nästa år. De ska 
samverka med ungdomssamordnaren i kommunen kring detta. Deras dilemma är att 
de behöver köra under sommaren vilket innebär en del praktiska svårigheter.   

Rökfria miljöer 

Det finns inga övergripande styrdokument eller strategiska planer gällande rökfria 
miljöer. Det finns inga rutiner gällande tillsyn rökfria miljöer. Handläggaren har 
ungefär 0,005 % av sin årsarbetstid för att arbeta med tillsyn rökfria miljöer. Den 
planerade tillsyn som genomförs görs tillsammans med annan planerad tillsyn som 
handläggaren arbetar med. I den checklista som används för övrig tillsyn på 
skolor/förskolor finns även frågor kring rökfri miljö. Det finns en del problem med 
rökning på några skolgårdar. Fokus för tillsyn rökfria miljöer har främst varit de 
kommunala verksamheterna. Om klagomål skulle komma in agerar handläggaren på 
detta. Inga klagomål har kommit in under året. På hemsidan går att lämna klagomål 
genom att lämna störningsmeddelande. 
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Granskning av akter serveringstillstånd enligt alkohollagen. 

I ärende med dnr 0042-00049  

• saknas meny och bedömningen av meny samt kontroll av kökets lämplighet 
dokumenterat.  

• Yttrande av polisen saknas.   
• Kunskapsprovet saknas i akten, finns en notering att det gjorts. Finns 

kunskapsprov önskar Länsstyrelsen en kopia av detta. Ansvarig handläggare 
kompletterar 2022-11-25 med kopia på kunskapsprov. 

• Tider för servering stämmer inte överens från ansökan till beslut. Saknar 
dokumentation att verksamheten har förändrat sin önskan om serveringstid. 

• På tillståndsbeviset markerad ritning saknas. 

I ärende med dnr dnr 0040-2021-00011 

• saknas meny och bedömningen av meny samt kontroll av kökets lämplighet 
dokumenterat.  

• Yttrande av polisen saknas.   
• Kunskapsprovet saknas i akten, finns en notering att det gjorts. Finns 

kunskapsprov önskar Länsstyrelsen en kopia av detta. Ansvarig handläggare 
kompletterar  2022-11-25 med kopia på kunskapsprov. 

• På tillståndsbeviset saknas serveringslokal samt markerad ritning. 
• Ansöker om starköl och vin, beviljas alla alkoholdrycker. Saknas 

dokumentation om eventuell dialog om eventuell förändring av ansökan. 
• Det står ändrat tillstånd i tillståndsbeviset men det ser i ansökan ut som en 

nyansökan. Skrivfel? 

I ärende med dnr 0042-2021-00184 

• Meny finns men bedömningen av menyn inte dokumenterad. 
• Yttrande polisen saknas. 
• På tillståndsbeviset markerad ritning saknas. 

I ärende med dnr 0001-2021-00015  
• Verksamheten in med ny ansökan då delar av styrelsen bytts ut.   
Ansvarig handläggaren kommenterar: I utredningen framgår det att bolaget bytt ut mer än 
50% av styrelsen och att det är därför det blir en ny ansökan. Vi har alltid gjort så att byter 
man ut mer än 50% av styrelsen är det en nyansökan som gäller. Byter man ut mindre än 
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50% så handlägger vi ärendet som en ändring av ägarförhållandena. Men vi bör nog ändra 
oss där och använda oss av ”ändring av ägarförhållanden” oavsett om det är mer eller 
mindre än 50% som byts ut.  
• Yttrande polisen saknas. 
• På tillståndsbeviset markerad ritning saknas. 

I ärende med dnr 0040-2021-00010  

• saknas meny och bedömningen av meny samt kontroll av kökets lämplighet 
dokumenterat.  

• Yttrande polis saknas. 
• Kunskapsprovet är inget godkänt kunskapsprov. Under intervjun framkom 

att handläggaren kontaktat Göteborgs stad då sökande ska ha haft 
serveringstillstånd där innan. Det saknas dokumentation kring detta. Finns 
inga uppgifter om att serveringstillstånd funnits tidigare för sökande.  

• Betalningsuppmaningar finns i ärendet. Hittar inte dokumentation på att det 
kommunicerats med sökande.   

• Finns dom om rattfylleri. Hittar inte dokumentation på att det 
kommunicerats med sökande.   

• Serveringsansvarig. Hittar inte dokumentation kring detta. Finns det önskar 
Länsstyrelsen en kopia.  

• Tillståndet: saknas ifylld serveringslokal samt ritning. 
• Ändring av tillståndet 2021-06-11.  Då läggs uteservering och spritdrycker 

till men finns inget dokumenterat i akten. Vid intervjun uppges att detta ska 
finnas utredning/beslut/dokumentation om detta i annat ärende. 
Länsstyrelsen önskar kopia på detta.  

I ärende med dnr 0042-2022-00012 

• Sökanden ansöker inte om jästa alkoholdrycker eller alkoholliknande 
preparat men beviljas det. Under intervjun framkommer att sökande lägger 
till det efter hand. Dokumentation saknas.  

• Söker från 12 i ansökan men beviljas från 11. Under intervjun framkommer 
att det inte ändrats utan skrivningen bara gått av vindens hastighet. 

• Sökande beviljas serveringstid till klockan 03 som är efter normaltiden. 
Saknar dokumentation om handläggarens bedömning.  

• De som beviljas serveringstillståndet är enligt nämndens beslutet registrerade 
för arbetsgivaravgifter men enligt Skatteverkets remiss och det utdrag som 
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finns i akten från Syna är det inte registrerade. Ansvarig handläggare 
kommenterar: angående arbetsgivaravgifterna lades de på moderbolaget i 
koncernen Hemingsen i Sverige AB. 

•  PBI granskningen. PBI har många andra funktioner i andra bolag. 
Handläggaren berättar under intervjun att det är bara bolaget som söker som 
har kollats samt personerna. Inte deras övriga funktioner.  

• Tiden på tillståndsbeviset borde vara ett dygn till eftersom det slutar 03. 
• I akten finns mejl om att en person i Harrys Kalmar står på tillståndet för 

alkohol. Gäller det detta tillstånd eller något annat? 
• Polistillståndet som måste ha getts till sökande saknas i akten. Under 

intervjun framkom att detta inte begärts in då de haft möte inför 
tillställningen och då pratat om polistillståndet  

• Enligt riktning ser serveringsytan ut att vara hela campingen.Under intervjun 
framkom att serveringsytan var hela campingen men det var uttalat med han 
som höll i det att det skulle fokuseras kring de olika serveringsställena som 
fanns. 

• Hur gjort med utrymning 30 min efter serveringstiden är slut? Framkom 
under intervjun att detta inte har genomförts. 

• Egen alkohol förbjuden då? Visiterat alla? 

Under intervjun framkom att det inte har förekommit egen alkohol inom 
serveringsytan. Alla har inte visiterats efter alkohol. 

• Hur har det varit möjligt att ha överblick? Haft koll i tälten? Under intervjun 
framkom att det inte har gått att ha överblick 100 %. Men ordningsvakterna 
gick runt på campingen.  

• Kommunen tillåter fordonstrafik inne på serveringsområdet? Under intervjun 
framkom att inte alla hade möjlighet att köra in på området.  

• Matinnehavet. Under intervjun framkom att matutbudet bedömdes fullt 
tillräckligt på varje serveringsställe. Dokumentation saknas i akten. 

• Var restaurang RIO också med i detta område och ingick i tillståndet? Under 
intervjun framkom att Rio hade sitt eget tillstånd och ingick inte i 
serveringsytan.  

• Räddningstjänsten var inte remitterad. Under intervjun framkom att detta 
bedömdes inte nödvändigt då räddningstjänsten har koll på campingen redan.    

• I avtalet mellan campingen och den sökande framgår att campingen får 
ekonomisk vinning i exempelvis halva parkeringsavgiften. Har funderat på 
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de som PBI?  Under intervjun framkom att campingen inte har varit föremål 
för eventuell bedömning som PBI. 

• Kunskapsprovet saknas finns bara en notering om att det gjorts. Finns 
kunskapsprov önskar Länsstyrelsen en kopia av detta. Ansvarig handläggare 
kompletterar 2022-11-25 med kopia på kunskapsprov. 

• Tillståndsbeviset som Länsstyrelsen tog del av saknar en rad olika uppgifter. 
Finns det ett annat önskar Länsstyrelsen få en kopia på detta. Ansvarig 
handläggare kompletterar med ett annat tillståndsbevis. 

Granskning av akter tobakstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

I de granskade akterna med dnr 2022-0007 och 2021-00074 finns 
egenkontrollprogram som hänvisar till den gamla tobakslagen.  

Handläggaren kommenterar: Vet att båda egenkontrollprogrammen hänvisar till den gamla lagen. 
Jag kände att det inte spelade så stor roll att de hänvisade till den gamla lagen då texten/ 
innehållet i den gamla lagen angående egenkontrollprogram inte skiljer sig något från den nya 
lagstiftningen. Fortsättningsvis ska jag inte godkänna när de hänvisar till den gamla lagen i deras 
egenkontrollprogram. 
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Borgholms kommun 
Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter i Borgholms kommun 

Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik för följande brist:  

• I ett ärende har nämnden på ett allvarligt sätt åsidosatt sina 
uppgifter enligt alkohollagen genom att bortse från tydliga krav, 
exempelvis på att en serveringsyta ska vara avgränsad och 
överblickbar. Se vidare i avsnitt Länsstyrelsens bedömning. 

Länsstyrelsen riktar kritik för följande brist:  

• I flera ärenden har förutsättningarna för tillståndsgivning inte 
varit uppfyllda då nämnden inte utrett i tillräcklig omfattning för 
att kunna säkerställa att lagstiftningens krav uppfyllts. Se vidare i 
avsnitt Länsstyrelsens bedömning. 

Bakgrund till tillsynen 
 
Enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) nedan kallad LTLP har 
länsstyrelsen i uppdrag att utöva tillsyn inom länet.  

- Tillsynen berör följande områden:  
- Tillståndsgivning och tillsyn avseende serveringstillstånd enligt 

alkohollagen  
- Tillståndsgivning och tillsyn avseende försäljningstillstånd enligt 

LTLP  
- Tillsyn av detaljhandel och servering av folköl enligt 

alkohollagen      
- Tillsyn av detaljhandel med elektroniska cigaretter enligt LTLP  
- Tillsyn av rökfria miljöer enligt LTLP 

Länsstyrelsens handläggning  
Den 16 november 2022 genomförde Länsstyrelsen Kalmar län en 
verksamhetstillsyn gällande kommunens handläggning av ärenden enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Länsstyrelsen 
har intervjuat alkoholhandläggarna, ansvarig handläggare för rökfria 
miljöer samt ansvarig chef och representant för nämnden. Vidare har 
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Länsstyrelsen granskat sex serveringstillstånd och två tobakstillstånd. 
Handläggarna har även fyllt i enkäter för att besvara frågor om sin 
handläggning samt skickat in de styrdokument som finns gällande 
verksamheten.  

De intervjuade har fått faktagranska sina intervjuer och 
alkoholhandläggarna har fått möjlighet att besvara frågor gällande de 
granskade akterna samt kompletterat med dokumentation. 
Beslutsunderlaget har kommunicerats med nämnden. Nämnden har inte 
inkommit med något yttrande. 

Redovisning av tillsynen 

Organisation  
I Borgholms kommun är det är Miljö-och byggnadsnämnden som 
ansvarar för tillsyn över alkohollagen och lagen och tobak och liknande 
produkter.  Det är två alkoholhandläggare som arbetar med 
tillståndsgivning och tillsyn över serveringstillstånd och tobakstillstånd 
samt tillsyn av folköl. Gällande rökfria miljöer så arbetar en annan 
handläggare med det 0,005 % av sin årsarbetskraft. Enhetschefen har 
arbetat sedan den 1 september 2022.  

Handläggarna har delegation på att fatta alla positiva beslut. Beslut med 
negativa besked som sanktionsbeslut eller avslag på ansökan tas upp i 
nämnden för beslut. Övriga beslut kan nämnden se på en lista.   

Kommunen har ingen ANDTS-strategi eller folkhälsoplan. En 
folkhälsosamordnare börjar i januari 2023. Nämndens representant 
beskriver att Agenda 2030 arbetet i kommunen har påbörjats och varje 
nämnd går nu igenom vilka mål som är aktuella för 
verksamhetsområdet. Det är ett viktigt arbete för nämnden. Detta ska 
sedan föras ner till de olika enheterna, cheferna och handläggarna. 

Det finns riktlinjer för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning. 
Dessa riktlinjer är från 2016 och är inget levande dokument hos 
handläggarna. De riktlinjerna som finns är inte uppdaterade med hur 
handläggningen genomförs idag. Riktlinjerna innehåller hänvisningar till 
den tidigare tobakslagen som var aktuell 2016. Uppdatering av dessa 
riktlinjer ska göras under kommande år (2023) enligt de intervjuade. 

Tillsynsplan finns som innehåller både tillsyn enligt 
alkohollagstiftningen och lagen om tobak och liknande produkter. 
Tillsynsplanen innehåller även kontroll av receptfria läkemedel. 
Tillsynsplanen gäller för ett år i taget. Om inget särskilt skett kopieras 
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tidigare tillsynsplan över tills nästa år. I tillsynsplanen går att se en viss 
riskbedömning. De serveringsställen som anses vara nattklubb, krog 
eller liknande ska få tillsyn två eller tre gånger per år.  På 
matrestauranger sker tillsyn en gång/år. Tillfälliga tillstånd ska få tillsyn 
en gång/tillstånd eller påkallad tillsyn. Tobaksförsäljningstillstånd, 
folköl, och rökfria miljöer ska ske en gång/år. Rutiner för tillsyn finns 
för både serveringstillstånd, tobakstillstånd och detaljhandel folköl. 
Tillsynsplanen gås igenom av nämnden. Ibland blir det några frågor 
kring den och vilka verksamheter som får mer eller mindre tillsyn.  

Tillsyn inom alkoholområdet och tobaksområdet 
Tillsyn sker enligt tillsynsplan eller vid påkallad tillsyn (efter klagomål). 
Enligt den inskickade enkäten har 111 tillsynsbesök skett under 2022.  
Det finns 98 verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd. 
Tillsyn har även skett av verksamheter som har tobakstillstånd och 
försäljningsställe av folköl. Inre tillsyn sker en gång per/år för 
stadigvarande serveringstillstånd och tobakstillstånd. 

Handläggarna arbetar oftast ensamma en och en vid tillsyn, även 
kvällstid. De ska kanske börja att arbeta tillsammans under kvällstid 
framöver.  Handläggarna kommer även att försöka få igång samverkan 
med polisen mer regelbundet framöver. Handläggarna samverkar med 
kommunens ungdomshandläggare särskilt i frågor om ungdomar. 

Vid tillsynsbesöket använder sig handläggarna av en app. 
Tillsynsbesöket läggs automatiskt in i systemet. De har även ett 
tillsynsprotokoll som de fyller i efter tillsyn. Detta skickar de ut till 
verksamhetsutövaren.  

Tillsynen redovisas inte till nämnden. Den har tidigare gjort det men nu 
sker det inte. De intervjuade tror att det kan vara en effekt av pandemin 
då det inte gjordes så mycket tillsyn. Tanken är att tillsynen ska läggas in 
i ett administrativt system som gör att både enhetschef och nämnden kan 
följa tillsynsarbetet.  

Rökfria miljöer 
Det finns inga övergripande styrdokument eller strategiska planer 
gällande rökfria miljöer. Det finns inga rutiner gällande tillsyn rökfria 
miljöer. Handläggaren har ungefär 0,005 % av sin årsarbetstid för att 
arbeta med tillsyn rökfria miljöer. Den planerade tillsyn som genomförs 
görs samtidigt med annan planerad tillsyn som handläggaren arbetar 
med. I den checklista som används för övrig tillsyn på skolor/förskolor 
finns även frågor kring rökfri miljö. Det finns en del problem med 
rökning på några skolgårdar i kommunen. Fokus för tillsyn rökfria 
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miljöer har främst varit de kommunala verksamheterna. Inga klagomål 
har kommit in under året. Om klagomål skulle komma in agerar 
handläggaren på detta. På kommunens hemsida går att lämna klagomål 
genom att lämna ett störningsmeddelande. 
Kontrollköp 
Handläggarna arbetar inte med kontrollköp men planerar att börja nästa 
år. De ska samverka med ungdomssamordnaren i kommunen kring detta. 
Deras dilemma är att de behöver köra kontrollköpen under sommaren 
vilket innebär en del praktiska svårigheter.   

Tillståndsprövning inom alkoholområdet och tobaksområdet 
Det finns rutiner för handläggning av serveringstillstånd och 
tobakstillstånd. Inga rutiner finns för anmälan e-cigaretter. I rutinen för 
handläggning av serveringstillstånd framgår att handläggarna under sin 
utredning begär utdrag ur belastningsregistret. Inget yttrande från 
polisen begärs in. Vid intervjun framkommer att rutinen ändrats till detta 
då polisen lokalt inte velat ta emot begäran om yttrande utan uppmanat 
handläggarna att bara begära ut utdrag från belastningsregistret. 

Handläggarna gör besök vid ny ansökan om det inte är en verksamhet 
som de har koll på. Besöken dokumenteras inte alltid i akten. Under 
intervjun framkommer att handläggarna gör bedömning av 
verksamhetens kök och meny men att detta inte dokumenteras i akten. 

Besluten redovisas till nämnden på en delegationsbeslutslista en gång i 
kvartalet.  

Länsstyrelsens granskning av tillståndsprövningen 
Länsstyrelsen har granskat sex serveringstillstånd och två 
tobakstillstånd. Under och efter verksamhetstillsynen den 16 november 
har Länsstyrelsen ställt kompletterande frågor till alkoholhandläggare 
gällande de utvalda akter som granskats.  

Granskade ärenden enligt Alkohollagen 

För samtliga granskade akter saknas: 

• Yttrande från polisen. 
• På tillståndsbeviset markerad ritning. 

 

 

 



Länsstyrelsen Kalmar län Beslut  
 

2023-01-17  
 

5 (11) 
 

8705-2022  

 
 

I ärende med dnr 0042-2022-00012 

• Sökanden ansöker inte om jästa alkoholdrycker eller 
alkoholliknande preparat men beviljas det. Under intervjun 
framkommer att sökande ofta lägger till detta under 
handläggningen. Dokumentation om detta saknas i akten.  

• Söker serveringstillstånd från klockan 12 i ansökan men 
beviljas från 11. Under intervjun framkommer att det inte 
ändrats utan det är bara ett skrivfel.   

• Sökande beviljas serveringstid till klockan 03 som är efter 
normaltiden. Det finns ingen dokumentation i akten om 
handläggarens bedömning.  

• Bolaget som beviljas serveringstillståndet är enligt 
Skatteverkets remiss och det utdrag som finns i akten från 
Syna inte registrerade för arbetsgivaravgift. I nämndens 
beslutet står att bolaget är registrerat för 
arbetsgivaravgifter. Enligt ansvarig handläggare ska 
arbetsgivaravgifterna lagts på moderbolaget i koncernen. 

•  PBI granskning: det är bara bolaget som söker som har 
kollats samt de personer som ingår i det bolaget. Ingen 
granskning har gjorts gällande deras övriga funktioner.  

• Tiden på tillståndsbeviset borde vara ett dygn till eftersom 
det slutar 03. 

• Polistillståndet saknas i akten. Under intervjun framkom att 
detta inte begärts in då de haft möte inför tillställningen och 
då pratat om polistillståndet  

• Enligt ritning ser serveringsytan ut att vara hela campingen. 
Detta bekräftas av ansvarig handläggare men det var uttalat 
att det skulle fokuseras kring de olika serveringsställena 
som fanns på området. 

• Ingen utrymning av serveringsstället 30 min efter 
serveringstiden har gjorts 

• Ingen har medtagit alkohol in på området enligt ansvarig 
handläggare. Alla besökare har inte visiterats innan de fått 
gå in på området.  

• Överblickbarheten har enligt ansvarig handläggare inte gått 
att ha 100 %. Men ordningsvakterna gick runt på 
campingen.  

• Det har förekommit fordonstrafik inne på 
serveringsområdet. Dock har enligt ansvarig handläggare 
inte alla haft möjlighet att köra in på området.  
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• Matinnehav. Det saknas dokumentation i akten om 
bedömningen som gjorts gällande tillräckligt stort 
matutbudet.  

• Enligt ritningen av serveringsytan ingår även den 
restaurang som finns på campingen och som har ett 
serveringstillstånd. Under intervjun framkom att den 
restaurangen hade sitt eget tillstånd och inte ingick i 
serveringsytan.  

• Räddningstjänsten var inte remitterad.  

I ärende med dnr 0042-2021-00049  

• Saknas meny och dokumenterad bedömningen av meny 
samt dokumenterad kontroll av kökets lämplighet.  

• Tider för servering stämmer inte överens från ansökan till 
beslut. Saknar dokumentation att verksamheten har 
förändrat sin önskan om serveringstid. 

I ärende med dnr 0040-2021-00011 

• Saknas meny och bedömningen av meny samt kontroll av 
kökets lämplighet dokumenterat.  

• På tillståndsbeviset saknas serveringslokal  
• Ansöker om starköl och vin får beviljat alla alkoholdrycker. 

Saknas dokumentation om eventuell förändring av ansökan. 
• Det står ändrat tillstånd i tillståndsbeviset men det ser i 

ansökan ut som en ny ansökan.  

I ärende med dnr 0042-2021-00184 

• Bedömning av menyn inte dokumenterad. 

I ärende med dnr 0001-2021-00015  
• Verksamheten kommer in med ny ansökan då delar av styrelsen bytts 

ut.  Ansvarig handläggare meddelar att de framöver bör använda 
”ändring av ägarförhållanden” oavsett om det är mer eller mindre än 
50% som byts ut.  
 

I ärende med dnr 0040-2021-00010  

• saknas meny och bedömningen av meny samt kontroll av 
kökets lämplighet är inte dokumenterat.  

• Kunskapsprovet som finns i akten är inget godkänt 
kunskapsprov. Under intervjun framkom att ansvarig 
handläggare kontaktat alkoholhandläggare på annan ort då 



Länsstyrelsen Kalmar län Beslut  
 

2023-01-17  
 

7 (11) 
 

8705-2022  

 
 

sökande ska ha haft serveringstillstånd där innan. Det 
saknas dokumentation kring detta. Finns inga uppgifter om 
att serveringstillstånd funnits tidigare för sökande.  

• Betalningsuppmaningar finns i ärendet. Saknas 
dokumentation att det kommunicerats med sökande.   

• Finns dom om rattfylleri. Saknas dokumentation att det 
kommunicerats med sökande.   

• Serveringsansvarig framgår inte i akten.  
• Saknas ifylld serveringslokal på tillståndsbeviset. 
• Ändring av tillståndet sker 2021-06-11.  Då läggs 

uteservering och spritdrycker till men det finns inget 
dokumenterat i akten om detta.  

Granskade ärenden Lagen om tobak och liknande produkter 

I de granskade akterna med dnr 2022–0007 och 2021-00074 finns 
egenkontrollprogram som hänvisar till den gamla tobakslagen.  

Länsstyrelsens bedömning 
Tillståndsprövning Alkohollagen (AL) 

Ärende med dnr 0042-2022-00012  

Avgränsat utrymme och överblick 8 kap 14§ AL 

Av 8 kap 14§ AL framgår att serveringsstället ska omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Som 
grundläggande krav för såväl serveringslokaler som andra avgränsade 
serveringsutrymmen anges i lagens förarbeten att de ska vara 
överblickbara, så att serveringspersonalen ska kunna kontrollera vilka 
gäster som får tillgång till alkoholdrycker och upptäcka olägenheter 
(prop. 1994/95:89 s.64 f och prop.2009/10:125 s 101 f.). 

I ärendet har en hel camping beviljats som serveringsyta vilket inte kan 
anses omfatta ett visst avgränsat område som det står i alkohollagen.  

Att ha överblick över en sådan stor yta är en omöjlighet även om det ska 
ha gått ordningsvakter på området.  

Serveringstid 8 kap 19 § AL 

Av 8 kap. 19 § AL följer att det är kommunen som beslutar under vilka 
tider som alkoholdrycker ska serveras. Vid bestämmande av tiden för 
servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen 
beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
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alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas 
tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 
Folkhälsomyndigheten (Fohm) har i ett ärende hos Länsstyrelsen i 
Kronobergs län (dnr 705-3858-2020) uttalat följande om utökad 
serveringstid: Det inte finns någon generell rätt att få utökade 
serveringstider, och att utökade serveringstider inte bör förekomma 
förutom under vissa, väl utredda förhållanden. Det åligger sökanden att 
visa att sådana förhållanden finns. Tidigare beslut om att medge utökade 
serveringstider inte binder tillståndsgivande myndighet vid annan 
ansökan. Var ansökan ska prövas utifrån dess förutsättningar.  

”Anställningskravet” 8 kap 18§ AL 

I 8 kap 18§ AL framgår att endast den som är anställd av 
tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas 
som köks-eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse 
för ordning och nykterhet. Gäller dock ej ordningsvakter som förordnats 
enligt 2§ 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Anställningskravet har 
bland annat det i förarbetena uttalade syftet att garantera att arbets-och 
skattelagstiftning följs av den som har serveringstillstånd 
(prop.2009/10:125 s.107). 

Bolaget som beviljas serveringstillståndet är enligt 
Skatteverkets remiss och det utdrag som finns i akten från Syna 
inte registrerade för arbetsgivaravgift. I nämndens beslutet står 
att bolaget är registrerat för arbetsgivaravgifter. Enligt ansvarig 
handläggare ska arbetsgivaravgifterna lagts på moderbolaget i 
koncernen. Länsstyrelsen konstaterar att det bolag som står på 
tillståndsbeviset inte är registrerade för arbetsgivaravgifter.  

Lämplighetsbedömning 8 kap 12§ AL 

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som är 
uppställda i denna lag. 

I aktuellt ärende är det bara bolaget som söker som har granskats samt 
de personer som ingår i det bolaget. Ingen granskning har gjorts gällande 
deras övriga funktioner. Lämplighetsprövningen i ett ärende omfattar 
även så kallade närståendebolag, det vill säga andra bolag som personer 
med betydande inflytande (PBI) är engagerade i. Det innebär att även 
dessa bolag behöver kontrolleras.  
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Förtäringsförbud 8 kap 24§ AL 

 I enlighet med 8 kap. 24 § AL får inte någon dricka eller tillåtas dricka 
andra alkoholdrycker än sådana som har serverats i enlighet med 
tillståndet. Lagtexten förbjuder alltså gäster att konsumera medhavd 
alkoholdryck på serveringsstället. I denna lagparagraf framgår även att 
det råder förvaringsförbud av andra alkoholdrycker än de som serveras 
enligt tillståndet.  

Ansvarig handläggare anser inte att det funnits annan alkohol än den 
som sålts av tillståndshavaren. Däremot framkommer att alla besökare 
inte visiterades innan de fick tillgång till området.  

Sammantaget finns så stora brister i handläggningen av ärendet att 
nämnden inte kan undgå allvarlig kritik. Länsstyrelsen förutsätter att 
nämnden vid eventuella nya liknande ansökningar noga utreder ansökan 
utifrån de bestämmelser som finns i alkohollagstiftningen.  

Övriga granskade ärenden enligt alkohollagen 

Yttrande från polisen 8 kap 11§ AL 

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att 
polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller tillfälliga 
tillstånd till allmänheten om det inte rör sig om arrangemang av endast 
obetydlig omfattning. Polismyndighetens ska i sitt yttrande redovisa 
samtliga omständigheter som ligger till grund för myndighetens 
bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandens 
allmänna lämplighet för verksamheten.  

I de granskade akterna och i kommunens rutin för handläggning av 
serveringstillstånd framgår att kommunen inte begär yttrande från 
polisen. De begär endast ut utdrag från belastningsregistret.  

Ett yttrande från polisen är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
bevilja ett serveringstillstånd. Länsstyrelsen förutsätter att nämnden 
snarast ändrar sina rutiner gällande detta och begär yttrande från polisen.  

Kunskapsprov 8 kap 12 § AL 

I 8 kap 12§ AL andra stycket framgår att den som ansöker om ett 
serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har 
de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för 
att kunna utöva serveringsverksamheten på ett lagenligt sätt. Det finns 
några undantag från skyldigheten att göra ett kunskapsprov. Ett av dessa 
undantag är sökande som inte har avlagt prov men som i annan kommun 
har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och 
kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkning.  
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I det aktuella ärendet finns inget dokumenterat som skulle kunna styrka 
möjligheten till ett undantag. Kunskapsprovet är en del av den 
lämplighetsbedömning som alltid ska göras på den som ansöker om 
serveringstillstånd. Det är kommunen som ansvarar för att den som 
ansöker får möjlighet att göra ett kunskapsprov. Kommunen ansvarar 
även för att provet genomförs enligt föreskrifter som 
Folkhälsomyndigheten tagit fram.  

Krav på kök och matutbud 8 kap 15 § AL 

I 8 kap 15 § AL fastslås att stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten endast får medges om serveringsstället har ett eget kök i 
anslutning till lokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt 
tillredd mat. I författningskommentaren till bestämmelsen (prop. 
2009/10:125 s 169) uttalas att lagad eller på annat sätt tillredd mat 
innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Vidare framgår att ett 
”varierat utbud av maträtter” innebär att det ska finnas ett flertal såväl 
förrätter, huvudrätter och efterrätter att välja på. Det är den 
sammanvägda bedömningen av utbud, kvalitet och allmän standard som 
ska vara avgörande. En noggrann prövning bör göras för varje enskilt 
serveringsställe. Folkhälsomyndigheten har uttalat att ” För ett 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska köket vara eget och 
i anslutning till serveringslokalen, samt lämpligt att tillhandahålla lagad 
eller på annat sätt tillredd mat samt möjliggöra ett varierat matutbud. Det 
innebär att vanliga lägenhetsspisar eller mikrovågsugnar för 
uppvärmning av prefabricerade maträtter inte är tillräcklig utrustning”. 

I alla de granskade akterna som gäller stadigvarande serveringstillstånd 
saknas dokumenterad bedömningen av godkänt matutbud. I några av 
ärendena finns inte menyer eller dokumentation som styrker att nämnden 
haft kännedom om vilket matutbud som ska erbjudas på 
serveringsstället. I flera ärenden framgår heller inte handläggarens 
bedömning av kökets lämplighet. Länsstyrelsen har i tidigare 
tillsynsbeslut uppmärksammat nämnden på dessa brister. 

I flertalet av ovan nämnda ärenden har serveringstillstånd beviljats utan 
att förutsättningarna för tillståndsgivning faktiskt varit uppfyllda. Detta 
utifrån att nämnden inte utrett i tillräcklig omfattning för att kunna 
säkerställa att lagstiftningens krav uppfyllts. Nämnden kan därför inte 
undgå kritik.   

Gällande ärende med dnr 0001-2021-00015 tar Länsstyrelsen för givet 
att handläggningen av denna typ av förändringar i redan befintliga 
ärenden redan har ändrats i rutinerna. 
 
 
 
 



Länsstyrelsen Kalmar län Beslut  
 

2023-01-17  
 

11 (11) 
 

8705-2022  

 
 

Tillståndsprövning Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) 
Enligt 5 kap 7§ LTLP ska ett egenkontrollprogram bifogas ansökan om 
tillstånd. I propositionen till LTLP uttalas att egenkontrollprogrammet är 
en nödvändig del av underlaget för beslutet i tillståndsfrågan och att en 
ansökan bör kunna avslås på den grunden att ett egenkontrollprogram 
saknas eller inte är lämpligt. Egenkontrollprogrammet ska vara ett 
program för hur lagens olika krav uppfylls varför det är viktigt att rätt 
lagstiftning används för kontrollprogrammen. Länsstyrelsen förutsätter 
att nämnden framöver ser till att de egenkontrollprogram som godkänns i 
en utredning är uppdaterade och lämpliga. 

Övrigt:  
Kommunen ska tillhandahålla både information om vad som gäller 
enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter, och riktlinjer för 
tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Det säger 8 kap. 9 § AL. 
Med föreskrifterna menas lagstiftningen inom alkoholområdet i sin 
helhet. 
 
I Borgholms kommun finns riktlinjer från 2016 som inte används av 
handläggarna. Länsstyrelsen förutsätter att nämnden snarast arbetar fram 
uppdaterade riktlinjer för tillämpningen inom kommunen.  

Länsstyrelsen vill slutligen påminna om det lagkrav som finns i 9 kap 7§ 
AL om att kommunen ska sända en kopia av beslut som fattats enligt 
alkohollagen.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av t.f. enhetschef social hållbarhet Eddie Meydan 
med samordnare social hållbarhet, tillsyn Alexandra Engelholm som 
föredragande. 

Beslutet saknar namnunderskrifter då det har granskats och godkänts 
digitalt. 

Kopia:  
Folkhälsomyndigheten 
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§ 5 Diarienummer 10-2022-00189 MBN 

Länsstyrelsens revision på alkohol, tobak, folköl och 
rökfria miljöer 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 

att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen genomförde en revision på alkohol, tobak, folköl och rökfria miljöer 16 

november 2022. Enligt 9 kap 1. § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen om tobak 

och liknande produkter (2018:2088) har länsstyrelsen i uppdrag att utöva tillsyn inom länet. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har ambition att vartannat år genomföra verksamhetstillsyn i 

samtliga kommuner i länet.  

Länsstyrelsen har granskat 6 stycken ärenden gällande ansökan om serveringstillstånd samt 

2 ärenden om ansökan för tobaksförsäljningstillstånd. Länsstyrelsen har också begärt att få 

in flertalet dokument så som rutiner, delegationsordning, tillsynsplan och mallar.  

Alkoholhanläggarna och handläggaren för rökfria miljöer har fått besvara Länsstyrelsens 4 

stycken enkäter innehållande tillståndsgivning och tillsyn för serveringstillstånd, detaljhandel 

och servering av folköl, tobaksförsäljning och tillsyn över rökfria miljöer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-22. 

Kommunicering av beslutsunderlag Länsstyrelsen Kalmar Län, 2022-11-28. 

Dagens sammanträde 

Alkoholhandläggaren redogör för den verksamhetstillsyn som Länsstyrelsen Kalmar Län har 

genomfört gällande kommunens handläggning av ärenden enligt alkohollagen och lagen om 

tobak och liknande produkter. Handläggaren informerar även om att Länsstyrelsen avser 

komma med ett beslut i januari gällande kommunens handläggning inom ovan nämnda 

verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Chinarestaurangen, meddelande om erinran enligt alkohollagen (2010:1622) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar tillståndsinnehavaren för Anh Hung Chinarestaurang 
AB, 556898-9163 en erinran avseende serveringstillstånd till allmänheten gällande servering 
av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället restaurang 
Chinarestaurangen, Östra Kyrkogatan 23 i Borgholm. 

 
 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 
 
Inledning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade Anh Hung Chinarestaurang AB stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622) (”AL”) år 2013 för 
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker gällande 
serveringsstället Chinarestaurangen i bolagets lokaler med adress Östra Kyrkogatan 23 i 
Borgholm.  
 
Den 24 oktober 2022  inledde Miljö- och byggnadsnämnden den årliga inre tillsynen för Anh 
Hung Chinarestaurang AB. Vid den inre tillsynen framkom det att bolaget inom den senaste 
tvåårsperioden haft upprepade betalningsuppmaningar samt en restföring hos 
Kronofogdemyndigheten.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden genomför årligen en inre tillsyn på bolagen som innehar 
serveringstillstånd i kommunen. Syftet med den inre tillsynen är att följa upp så 
verksamheter som innehar serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens högt 
ställda krav vad gäller personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet samt att 
alkohollagens övriga bestämmelser följs. Den inre tillsynen bidrar till att alla företag har 
samma förutsättningar och att det ska existera en sund konkurrens på lika villkor. Vid 
tillsynen kontrolleras bolaget och dess PBI’er (personer av betydande inflytande i bolaget). 
För att kunna se en kontinuitet och helhetsbild granskar man vanligtvis de senaste tre åren. I 
detta fall går handläggaren tillbaka två år i tiden eftersom bolaget fick en varning år 2020.  

 
Uppgifter om Bolaget och dess företrädare  
 
Bolaget företräds och ägs av Cuc Petersson och Rolf Petersson. Dessa personer är PBI’er i 
bolaget.  
 
Remisser och yttranden 
 
Vid den inre tillsynen har Miljö- och byggnadsnämnden inhämtat yttranden från 
belastningsregistret, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.  
 
Utdrag från belastningsregistret inkom från polismyndigheten 28 oktober 2022. I belastningsregistret 
finns inga redovisade uppgifter om PBI’erna. 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 Tjänsteskrivelse/ utredning              

                                                                     
2022-12-28       Dnr 77-2022-00172 
                         Restaurangnummer 0885 403 8 21 

                                                                                                                       

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Postadress Besöksadress Växel 0485-880 00 E-post serveringstillstand@borgholm.se 

 Borgholms kommun Östra Kyrkogatan 10 Org.nr 212000-0795 Webbplats www.borgholm.se 

 387 21  Borgholm      

 

 
 
Enligt yttrande från Skatteverket inkommit den 4 november 2022 framgår det att Anh Hung 
Chinarestaurang AB haft sex stycken betalningsuppmaningar de senaste två åren samt en 
restföring hos Kronofogden. Se Bilaga 1 Skatteverkets remissvar samt bilaga 2 
Kronofogdens remissvar.    
 
Kronofogdemyndigheten meddelar i yttrande daterat 2 november 2022 att bolaget under de 
senaste två åren haft en restföring samt tre stycken mål gällande betalningsförelägganden 
varav ett av målen är pågående. Bolaget och dess företrädare har inte någon aktuell skuld 
hos Kronofogdemyndigheten.  

 
 

Beslutsmotivering 
 
Inledning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av vad som framkommit skäl till att utreda 
om bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med reglerna i AL och om det finns anledning 
att ingripa med en tillsynsåtgärd som erinran, varning eller återkallelse av tillstånd mot 
bolaget. 
 
Anh Hung Chinarestaurang AB innehar som redogjorts för ovan ett stadigvarande 
serveringstillstånd i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 1 och 2 stycket AL. Enligt 8 kap. 12 § 
stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt 
är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 
15 §§ AL.  
 
Allmänt om åtgärder vid överträdelser av tillståndskrav 
 
Enligt 9 kap. 17 § AL får en kommun meddela innehavare av serveringstillstånd en erinran, 
eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser en varning om denne inte uppfyller de 
krav som gällde för tillståndets meddelande. En varning får också meddelas en innehavare 
som inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 
 
Enligt 9 kap. 18 § AL ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om tillståndet inte 
längre utnyttjas eller det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet 
på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit. Ett 
tillstånd ska också återkallas om tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i 
övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd 
eller tidigare har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett 
varningen har rättats till. 
 
Bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 
 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738), som fortfarande gäller för 
tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL 
och även vid senare prövning av lämplighet i tillsynsärenden, uttalas att servering av 
alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att för att få tillstånd till 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet (prop. 
1994/95:89 s. 102 ff).  
 
När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 
den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 
misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 
olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet.  
 
I förarbetena anges vidare att ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare på ett otillbörligt 
sätt kan skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att 
hävda sig, vilket leder till en för branschen osund utveckling. Detta kan också medföra risker 
för att bland annat servering av alkoholdrycker missköts. Den som drar sig undan från 
beskattning eller som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden 
gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen.  
 
Enligt förarbetena anges att ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 
skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 
betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna.  
 
I förarbetena nämns vidare att en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder med 
mera normalt sett inte bör diskvalificera tillståndshavaren såvida det inte rör betydande 
belopp. Även en seriös företagare kan till exempel under en kort period råka i ekonomiska 
svårigheter. Öppna kontakter med Kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan 
får normalt sätt enligt förarbetena anses tyda på att företagaren är seriös.  
 
Vidare anges att det också är väsentligt att bedöma hur skulden har uppkommit eller om det 
rör sig om upprepade försummelser. Visad vilja från sökanden eller tillståndshavaren att 
betala bör också kunna beaktas enligt uttalandena i förarbetena.  
 
Som exempel på när återkallelse av tillstånd måste ske utan föregående varning anges i 
förarbetena allvarlig ekonomisk misskötsamhet (se prop. 2009/10:125, sid. 118). 
 
I förarbetena anges att betydande ekonomisk misskötsamhet som inte är brottslig kan vara 
av många olika slag. Som exempel kan nämnas upprepade restföringar, brutna 
avbetalningsplaner, ökande skuld trots avbetalning, stora slutliga räkningar på grund av 
uteblivna preliminära debiteringar, skattebetalning förs vid konkursansökan eller fortsatt drift 
av en rörelse i likvidationspliktigt skick (se prop. 1994/95:89 sid.104). 
 
I förarbetena anges att den allvarligaste formen av ekonomisk misskötsamhet är ekonomisk 
brottslighet. Som exempel kan nämnas brott enligt skattebrottslagen, uppbördslagen samt 
bokföringsbrott. Enligt förarbetena är i det alkoholpolitiska sammanhanget sådan brottslighet 
som har anknytning till rörelsen att betraktas som särskilt allvarlig (se prop. 1994/95:89 
sid.103). 

 
Utredning 
 
Anh Hung Chinarestaurang AB har sedan tidigare blivit delgiven en erinran år 2019 och en 
varning år 2020. Sanktionerna vid dessa tillfällen gällde ekonomisk misskötsamhet. 
 



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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I det nu aktuella tillsynsärendet har det framkommit att Anh Hung Chinarestaurang AB i viss 
omfattning haft en ekonomisk misskötsamhet då avgifter vid sex tillfällen under de senaste 
två åren inte reglerats i tid samt att bolaget fått en restföring hos Kronofogdemyndigheten.  
 
År 2021 fick bolaget två betalningsuppmaningar och hittills under år 2022 har bolaget fått 
fyra betalningsuppmaningar. Beloppen uppgår inalles till 88 785 kronor. Restföringen hos 
Kronofogdemyndigheten inkom under år 2022 och summan ligger på 10 039 kronor. Anh 
Hung Chinarestaurang AB har varit aktuell i tre mål hos Kronofogden under år 2022 gällande 
betalningsförelägganden varav ett av målen är aktivt. Summan för det pågående målet är  
22 508,21 kronor. Se Bilaga 1 Skatteverkets remissvar och Bilaga 2 Kronofogdens 
remissvar. 
 
Som tidigare nämnts har bolaget ingen aktuell skuld hos Kronofogdemyndigheten. 
 
Bolaget har under 2022 inte lämnat in sin årsredovisning i tid för räkenskapsår 2021 vilket 
resulterat i två stycken dröjsmålsavgifter. Att inte lämna in årsredovisningen i tid kan vara ett 
bokföringsbrott.  
 
Anh Hung Chinarestaurang AB har beretts möjlighet att yttra sig angående Skatteverkets 
och Kronofogdens remissvar och har inkommit med ett yttrande daterat 21 december 2022. 
Av yttrandet framgår att bolaget haft problem med sin tidigare redovisningsbyrå vilket 
resulterat i att man halkat efter med ekonomin. Anh Hung Chinarestaurang AB har nu bytt 
redovisningsbyrå till Addition på Öland AB. För hela yttrandet se bilaga 3 Bolagets 
kommentar.   

 
 

Bedömningen av lämplig tillsynsåtgärd 
 
Som redogjorts för ovan anges i förarbetena som exempel på ekonomisk misskötsamhet 
åsidosättande av skatte- och avgiftsinbetalningar. Av en tillståndshavare krävs således att 
hen självmant fullgör sina åligganden när det gäller bland annat skatter och avgifter och att 
hen reglerar uppkomna skulder.  
 
I förarbetena anges att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör sig om 
upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp för frågan om bedömning 
om tillstånd ska kunna meddelas eller för senare åtgärder som varning eller återkallelse.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden gör sammanfattningsvis den bedömning att Anh Hung 
Chinarestaurang AB vid upprepade tillfällen haft sena inbetalningar vilket resulterat i flertalet 
betalningsuppmaningar samt även en restföring och har därmed visat på brister gällande sin 
ekonomi. Storleken på beloppen varier och vissa av beloppen kan anses som ringa. Trots 
beloppens storlek är det i ärendet fråga om viss upprepad ekonomisk misskötsamhet som 
löper flera år tillbaka. Man bör ta med i bedömningen att verksamheten sedan tidigare fått 
två sanktioner gällande samma typ av företeelser som vid det nu aktuella tillsynsärendet. 
Trots två tidigare tillsägelser har bolaget fortsatt att ha sena inbetalningar vilket resulterat i 
betalningsuppmaningar, en restföring samt tre mål gällande betalningsföreläggande hos 
Kronofogden.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden väljer att meddela Anh Hung Chinarestaurang AB en erinran. 
Bolaget har tagit till åtgärder och anlitat en ny redovisningsbyrå vilket kan visa på vilja till 
ekonomisk bättring.  



 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Bolaget ska därmed meddelas en erinran. 
 

 

Beslutsunderlag 

 
Bilagor 
1. Skatteverkets remissvar 
2. Kronofogdens remissvar 
3. Bolagets kommentar 
 

 

Kommunicering 
 
Ärendet har beretts och handlagts i enlighet med 9-10 och 23-27 §§ förvaltningslagen (2017:900). 
Handläggaren har i ärendets gång fört dialog via telefonsamtal och mail med bolagets nya 
redovisningskonsult Helén Karp som genom fullmakt företrätt bolaget. Bolaget har beretts möjlighet att 
yttra sig över Skatteverkets remissvar, Kronofogdens remissvar samt tjänsteskrivelsen. Se Bilaga 3 
Bolagets kommentar.  
 
Ärendet har handlagts av handläggare Martina Olsson.  
 
 

 
 
För Miljö- och byggnadsnämndens vägnar 

 
 
 

Martina Olsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 

































Yttrande gällande Chinarestaurangen 

DNR 77-2022-00172 

 

Cuc Petersson ägare av Chinarestaurangen i Borgholm har haft stora problem med sin 

redovisningskonsult i Kalmar. Hon har under hela våren 2022 frekvent försökt få kontakt 

med sin byrå men inte fått något svar. 

Hon bytte redovisningsbyrå 2022-01-01 till Addition på Öland AB som också under våren har 

försökt nå tidigare redovisningskonsult vid ett flertal tillfällen första halvåret 2022. 

Tidigare redovisningskonsult har inte sin lokal kvar i Kalmar. Det har nu framkommit att han 

har alkoholproblem och ekonomiska problem som gör att han inte kunnat betala sin hyra 

och därmed blivit vräkt från sin lägenhet. Han är känd hos SKV efter samtal med SKV Kalmar.  

De ekonomiska räkenskaperna har inte redovisats i tid pga ovanstående och det slutade med 

att vi fick åka in till Kalmar med Cuc Peterson ( som inte har körkort) och hämta 

räkenskaperna och en fil med bokföringen för 2021 hemma hos dottern till 

redovisningskonsulten i hennes lägenhet. 

Addition på Öland AB gjorde under denna höst Bokslut, Årsredovisning och deklaration på 

räkenskaper som var mycket bristfälliga. Vi har skrivit detta i Årsredovisningen som nu är 

offentlig. Året 2020 är redovisat av den tidigare konsulten som också visar sig vara helt 

felaktiga med en differens i balansomslutningen på 500 000 kr. 

Cuc har givetvis fått betala förseningsavgifter till både bolagsverket och Skatteverket helt i 

onödan. För 2022 kommer räkenskaperna komma in i tid.  

 

Med Vänlig Hälsning 
Helén Karp 
Auktoriserad redovisningskonsult  
Addition på Öland AB 
Trädgårdsgatan 13 
387 31 Borgholm 
Tel 0485-820 44 
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§ 6 Diarienummer 77-2022-00172 MBN 

Anh Hung Chinarestaurang AB, meddelande om erinran 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 

att  meddela tillståndsinnehavaren för Anh Hung Chinarestaurang AB, 556898-9163 en 

erinran avseende serveringstillstånd till allmänheten gällande servering av spritdrycker, 

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället restaurang 

Chinarestaurangen, Östra Kyrkogatan 23 i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 

Inledning 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade Anh Hung Chinarestaurang AB stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622) (”AL”) år 2013 för 

servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker gällande 

serveringsstället Chinarestaurangen i bolagets lokaler med adress Östra Kyrkogatan 23 i 

Borgholm. 

Den 24 oktober 2022 inledde miljö- och byggnadsnämnden den årliga inre tillsynen för Anh 

Hung Chinarestaurang AB. Vid den inre tillsynen framkom det att bolaget inom den senaste 

tvåårsperioden haft upprepade betalningsuppmaningar samt en restföring hos 

Kronofogdemyndigheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden genomför årligen en inre tillsyn på bolagen som innehar 

serveringstillstånd i kommunen. Syftet med den inre tillsynen är att följa upp så verksamheter 

som innehar serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens högt ställda krav vad 

gäller personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet samt att alkohollagens övriga 

bestämmelser följs. Den inre tillsynen bidrar till att alla företag har samma förutsättningar och 

att det ska existera en sund konkurrens på lika villkor. Vid tillsynen kontrolleras bolaget och 

dess PBI’er (personer av betydande inflytande i bolaget). För att kunna se en kontinuitet och 

helhetsbild granskas vanligtvis de senaste tre åren. I detta fall går handläggaren tillbaka två 

år i tiden eftersom bolaget fick en varning år 2020. 

Uppgifter om Bolaget och dess företrädare 

Bolaget företräds och ägs av Cuc Petersson och Rolf Petersson. Dessa personer är PBI’er i 

bolaget. 
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Remisser och yttranden 

Vid den inre tillsynen har miljö- och byggnadsnämnden inhämtat yttranden från 

Polismyndighetens belastningsregister, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. 

Utdrag från belastningsregistret inkom från polismyndigheten 28 oktober 2022. I Polisens 

belastningsregister finns inga redovisade uppgifter om PBI’erna. 

Enligt yttrande från Skatteverket inkommit den 4 november 2022 framgår det att Anh Hung 

Chinarestaurang AB haft sex stycken betalningsuppmaningar de senaste två åren samt en 

restföring hos Kronofogden. Se Bilaga 1 Skatteverkets remissvar samt bilaga 2 

Kronofogdens remissvar. 

Kronofogdemyndigheten meddelar i yttrande daterat 2 november 2022 att bolaget under de 

senaste två åren haft en restföring samt tre stycken mål gällande betalningsförelägganden 

varav ett av målen är pågående. Bolaget och dess företrädare har inte någon aktuell skuld 

hos Kronofogdemyndigheten. 

Inledning 

Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av vad som framkommit skäl till att utreda 

om bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med reglerna i AL och om det finns anledning 

att ingripa med en tillsynsåtgärd som erinran, varning eller återkallelse av tillstånd mot 

bolaget. 

Anh Hung Chinarestaurang AB innehar som redogjorts för ovan ett stadigvarande 

serveringstillstånd i enlighet med 8 kap. 1 § och 2 § 1 och 2 stycket AL. Enligt 8 kap. 12 § 

stycke 1 och 2 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon 

med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt 

är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 

15 §§ AL. 

Allmänt om åtgärder vid överträdelser av tillståndskrav 

Enligt 9 kap. 17 § AL får en kommun meddela innehavare av serveringstillstånd en erinran, 

eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser en varning om denne inte uppfyller de 

krav som gällde för tillståndets meddelande. En varning får också meddelas en innehavare 

som inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Enligt 9 kap. 18 § AL ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om tillståndet inte 

längre utnyttjas eller det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet 

på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit. Ett 

tillstånd ska också återkallas om tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i 

övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräcklig ingripande åtgärd 

eller tidigare har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett 

varningen har rättats till. 
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Bedömning av lämpligheten att utöva verksamhet 

I förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738), som fortfarande gäller för 

tillämpningen av ny gällande alkohollag vid lämplighetsbedömningen enligt 8 kap. 12 § AL 

och även vid senare prövning av lämplighet i tillsynsärenden, uttalas att servering av 

alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det anges vidare att för att få tillstånd till 

sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet (prop. 

1994/95:89 s. 102 ff). 

När det gäller en juridisk person ska enligt förarbetena lämplighetskraven även riktas mot 

den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Ekonomisk 

misskötsamhet är, även en sådan som inte är brottslig, exempel på en sådan personlig 

olämplighet som ska föranleda omprövning av tillståndet. 

I förarbetena anges vidare att ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare på ett otillbörligt 

sätt kan skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att 

hävda sig, vilket leder till en för branschen osund utveckling. Detta kan också medföra risker 

för att bland annat servering av alkoholdrycker missköts. Den som drar sig undan från 

beskattning eller som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden 

gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. 

Enligt förarbetena anges att ett exempel på lagens högt ställda krav på ekonomisk 

skötsamhet är i vad mån som den sökanden eller företrädare för sökanden självmant har 

betalat in till exempel skatter och avgifter till det allmänna. 

I förarbetena nämns vidare att en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder med 

mera normalt sett inte bör diskvalificera tillståndshavaren såvida det inte rör betydande 

belopp. Även en seriös företagare kan till exempel under en kort period råka i ekonomiska 

svårigheter. Öppna kontakter med Kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan 

får normalt sätt enligt förarbetena anses tyda på att företagaren är seriös. 

Vidare anges att det också är väsentligt att bedöma hur skulden har uppkommit eller om det 

rör sig om upprepade försummelser. Visad vilja från sökanden eller tillståndshavaren att 

betala bör också kunna beaktas enligt uttalandena i förarbetena. 

Som exempel på när återkallelse av tillstånd måste ske utan föregående varning anges i 

förarbetena allvarlig ekonomisk misskötsamhet (se prop. 2009/10:125, sid. 118). 

I förarbetena anges att betydande ekonomisk misskötsamhet som inte är brottslig kan vara 

av många olika slag. Som exempel kan nämnas upprepade restföringar, brutna 

avbetalningsplaner, ökande skuld trots avbetalning, stora slutliga räkningar på grund av 

uteblivna preliminära debiteringar, skattebetalning förs vid konkursansökan eller fortsatt drift 

av en rörelse i likvidationspliktigt skick (se prop. 1994/95:89 sid.104). 

I förarbetena anges att den allvarligaste formen av ekonomisk misskötsamhet är ekonomisk 

brottslighet. Som exempel kan nämnas brott enligt skattebrottslagen, uppbördslagen samt 

bokföringsbrott. Enligt förarbetena är i det alkoholpolitiska sammanhanget sådan brottslighet 
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som har anknytning till rörelsen att betraktas som särskilt allvarlig (se prop. 1994/95:89 

sid.103). 

Utredning 

Anh Hung Chinarestaurang AB har sedan tidigare blivit delgiven en erinran år 2019 och en 

varning år 2020. Sanktionerna vid dessa tillfällen gällde ekonomisk misskötsamhet. 

I det nu aktuella tillsynsärendet har det framkommit att Anh Hung Chinarestaurang AB i viss 

omfattning haft en ekonomisk misskötsamhet då avgifter vid sex tillfällen under de senaste 

två åren inte reglerats i tid samt att bolaget fått en restföring hos Kronofogdemyndigheten. 

År 2021 fick bolaget två betalningsuppmaningar och hittills under år 2022 har bolaget fått fyra 

betalningsuppmaningar. Beloppen uppgår inalles till 88 785 kronor. Restföringen hos 

Kronofogdemyndigheten inkom under år 2022 och summan ligger på 10 039 kronor. Anh 

Hung Chinarestaurang AB har varit aktuell i tre mål hos Kronofogden under år 2022 gällande 

betalningsförelägganden varav ett av målen är aktivt. Summan för det pågående målet är 22 

508,21 kronor. Se Bilaga 1 Skatteverkets remissvar och Bilaga 2 Kronofogdens remissvar. 

Som tidigare nämnts har bolaget ingen aktuell skuld hos Kronofogdemyndigheten. 

Bolaget har under 2022 inte lämnat in sin årsredovisning i tid för räkenskapsår 2021 vilket 

resulterat i två stycken dröjsmålsavgifter. Att inte lämna in årsredovisningen i tid kan vara ett 

bokföringsbrott. 

Anh Hung Chinarestaurang AB har beretts möjlighet att yttra sig angående Skatteverkets och 

Kronofogdens remissvar och har inkommit med ett yttrande daterat 21 december 2022. Av 

yttrandet framgår att bolaget haft problem med sin tidigare redovisningsbyrå vilket resulterat i 

att de halkat efter med ekonomin. Anh Hung Chinarestaurang AB har nu bytt 

redovisningsbyrå till Addition på Öland AB. För hela yttrandet se bilaga 3 Bolagets 

kommentar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-28. 

Bilaga 1. Skatteverkets remissvar. 

Bilaga 2. Kronofogdens remissvar. 

Bilaga 3. Bolagets kommentar. 

Bedömning 

Bedömningen av lämplig tillsynsåtgärd 

Som redogjorts för ovan anges i förarbetena som exempel på ekonomisk misskötsamhet 

åsidosättande av skatte- och avgiftsinbetalningar. Av en tillståndshavare krävs således att 
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hen självmant fullgör sina åligganden när det gäller bland annat skatter och avgifter och att 

hen reglerar uppkomna skulder. 

I förarbetena anges att det vid lämplighetsbedömningen bör tas hänsyn till om det rör sig om 

upprepade försummelser och storleken på eventuella skuldbelopp för frågan om bedömning 

om tillstånd ska kunna meddelas eller för senare åtgärder som varning eller återkallelse. 

Miljö- och byggnadsnämnden gör sammanfattningsvis den bedömning att Anh Hung 

Chinarestaurang AB vid upprepade tillfällen haft sena inbetalningar vilket resulterat i flertalet 

betalningsuppmaningar samt även en restföring och har därmed visat på brister gällande sin 

ekonomi. Storleken på beloppen varier och vissa av beloppen kan anses som ringa. Trots 

beloppens storlek är det i ärendet fråga om viss upprepad ekonomisk misskötsamhet som 

löper flera år tillbaka. Det bör tas med i bedömningen att verksamheten sedan tidigare fått 

två sanktioner gällande samma typ av företeelser som vid det nu aktuella tillsynsärendet. 

Trots två tidigare tillsägelser har bolaget fortsatt att ha sena inbetalningar vilket resulterat i 

betalningsuppmaningar, en restföring samt tre mål gällande betalningsföreläggande hos 

Kronofogden. 

Miljö- och byggnadsnämnden väljer att meddela Anh Hung Chinarestaurang AB en erinran. 

Bolaget har tagit till åtgärder och anlitat en ny redovisningsbyrå vilket kan visa på vilja till 

ekonomisk bättring.  

Dagens sammanträde 

Alkoholhandläggaren redogör för ärendet och den årliga inre tillsyn som har gjorts på 

verksamheten, samt för hur sanktionstrappan ser ut enligt alkohollagen vid misskötsel av 

verksamheter som innehar serveringstillstånd. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 
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   Till miljö- och byggnadsnämnden 
 

 
BÖDA KRONOPARK 2:114 
BÖDA KRONOPARK 2:114 Bygglov för tillbyggnad av hotell  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås 

att avslå bygglov för nybyggnad av hotell med 497 m² byggnadsarea (1200 m² brut-
toarea och 97 m² öppenarea). 

Avgift 
Avslag: 17 820 SEK för 15 timmar handläggningstid, 
Bygglov för tillbyggnad: 65 303 SEK 
Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden 
skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler beslut eller besök än planerat, 
till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, kommer detta att debiteras i ef-
terhand. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av hotell. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 327. 

Enligt gällande detaljplan är största byggnadsarea 1000 m², befintliga byggnader 
utgör 414 m², vilket lämnar en byggrätt på 586 m² byggnadsarea. 

Högsta nockhöjd är 7,5 m. 

Föreslagen byggnation medför en byggnadsarea på 497 m² har en nockhöjd på 8,1 
m (gemensamt trapphus) respektive 8 m (byggnadsdelar med hotellrum). 

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Böda Kronopark 
2:119 skriver i sitt yttrande att parkering för gäster och personal ska lösas inom fas-
tigheten. På ritningen finns endast 19 parkeringsplatser och vid full beläggning be-
hövs ett 60-tal platser. Vidare vill de att varutransporterna till hotellet att vänder på 
hotellets egen fastighet. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. 2023-01-08 inkom sökande 
med yttrande och menar att parkeringsplatser har redovisats samt att frågan om 
varutransporter rör det servitut som funnits sedan 1960-talet. 

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut, samt rekommende-
rats att utöka antalet tillgängliga rum. 2022-11-30 inkom sökanden med yttrande 
och vidhåller sin ansökan. Sökande skriver att det är möjligt att få in tre våningar 
inom detaljplanens bestämmelser, men att det då skulle bli en mycket låg rumshöjd. 
Sökande menar därför att nämnden ska gå med på en avvikelse på 0,5 m.  
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Beslutsunderlag 

Remissvar, 2022-12-27 

Fasadritning, 2022-11-30 

Följebrev, 2022-11-30 

Situationsplan i pdf, 2022-11-30 

Fasadritning, 2022-11-30 

Fasadritning, 2022-11-30 

Fasad, plan och sektionsritning, 2022-10-26 

Fasadritning, 2022-10-20 

Fasadritning, 2022-10-20 

Fasadritning, 2022-10-20 

Planritning, 2022-10-20 

Planritning, 2022-10-20 

Planritning, 2022-10-20 

Planritning, 2022-10-20 

Planritning, 2022-10-20 

Projektbeskrivning, 2022-10-20 

Fasadritning, 2022-10-20 

Fasadritning, 2022-10-20 

Fasadritning, 2022-10-20 

Planritning, 2022-10-20 

Ansökan, 2022-10-20 

Bedömning 

Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 

Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 

- Nockhöjd, 8,1 m² mot gällande max 7,5 m² 

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 

Detaljplan 327 antogs 2020-02-26. Planens genomförandetid har ännu inte löpt ut. 
Planen togs fram i syfte att anpassa detaljplanen till befintlig bebyggelse inom om-
rådet samt möjliggöra för ytterligare utbyggnad. För att skapa en flexibilitet möjlig-
gjordes utöver hotellverksamhet (tillfällig vistelse, O) bostadsändamål (B) som an-
vändning.  

Högsta nockhöjd i detaljplanen är reglerad i förhållande till befintlig bebyggelse. 
Planens intention är att tillkommande bebyggelse inte ska sticka fram bakom hu-
vudbyggnaden sett från Böda stationsväg.  

Den byggnad som ansökan avser strider mot planens intention gällande utform-
ningen i relation till befintlig bebyggelse.  

Byggnaden strider även mot planens intention om en flexibel användning för områ-
det. Rumshöjd i bostad ska enligt 3:3111 Boverkets byggregler (BBR) vara minst 
2,4 m. För hotellrum finns ingen bestämmelse avseende rumshöjd utan här gäller 
3:31 BBR som säger att rumshöjden i byggnader ska vara tillräcklig för att undvika 
olägenheter för människors hälsa. Ansökan avser en byggnad där rumshöjden som 
högst är 2,32 m och som lägst 2,14. Flexibiliteten i detaljplanen skulle därmed 
byggas bort då byggnaden är i tre våningar med en rumshöjd som är godkänd för 
hotell, men inte för bostad.  

Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
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Förenklad delgivning 

Vi använder oss av förenklad delgivning. Mer information om vad förenklad delgiv-

ning innebär och när du anses vara delgiven finns på vår hemsida 

www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

 

 

Beslutet skickas till 

Beslutet skickas till sökande och fastighetsägare. 

Beslutet delges fastighetsägarna till Böda Kronopark 2:119 som inkommit med syn-

punkter med information om hur man överklagar ett beslut. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar. 

 

 

http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning


ANSÖKAN 

Blanketten skickas till: mobn@borgholm.se 

eller via vanlig post: Borgholms kommun 
Plan- och byggenheten 
38721 Borgholm

Fastighet Sökande 

   Genom att ange din e-post godkänner du att kommunen använder sig av den i sin fortsatta kommunikation med dig i ditt ärende 

Ärende 

Bygglov 

Förhandsbesked 

Rivningslov  

Marklov 

Tidsbegränsat bygglov 

Anmälan av kontrollansvarig 

Periodiskt bygglov 

Ärendets art 

Helt ny byggnad Tillbyggnad Plank/mur Utvändig ändring Ändrad användning 

Inredande av ytterligare bostadslokal Skylt Mast/torn Parkeringsplats Upplag 

Ändring av bärande konstruktion Ändrad planlösning Rivning Annat 

Installation eller väsentlig ändring av 

Hiss Eldstad Rökkanal Ventilation VA-anläggn (kommunalt nät) VA-anläggn (enskilt) 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 

Enbostadshus Tvåbostadshus Flerbostadshus Fritidshus Antal berörda lägenheter 

Kontorshus Affärshus Industribyggnad Förrådsbyggnad 

Sjöbod Garage/Carport Uterum Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 

Ytuppgifter m m (vid ny- och tillbyggnad) 

Befintlig byggnadsarea (BYA) med alla byggnader på 

fastigheten före ny, om och/eller tillbyggnad 

m2 

Tillkommande byggnadsarea (BYA) 
nybyggnad, avser det man söker på 

m2 

Tillkommande byggnadsarea (BYA) 
tillbyggnad, avser det man söker på 

m2 

Tomtstorlek 

m2 

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) 

Fasadbeklädnad Annat Färg (NCS-nr) 

Trä Tegel Puts Betong Plåt 

Takbeläggning 

Tegel Papp Betongpannor Plåt Skiffer 

Fönster 

Trä Plast Lättmetall 

Övriga upplysningar 

Bifogade handlingar  Annat 

Situations- 
plan 

Nyb.karta 
(tomtkarta) 

Plan- 
ritningar 

Fasad- 
ritningar 

Sektioner Rivnings- 
plan 

Anslutning till 

Kommunalt 
vatten 

Kommunalt 
spillvatten 

Kommunalt 
dagvatten 

Enskild VA- 
anläggning 

Teknisk beskrivning 

Personnummer 

Sökandens namn 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

Organisationsnummer Referens 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Sökandens telefon dagtid Mobiltelefon 

Sökandens e-post adress 

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress) 

D
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 2022-001243  A
nkom

 2022-10-20



Tidpunkt för påbörjande 

Byggnadsarbetena avses påbörjas, datum Övriga upplysningar (det går även bra att skriva längre ner på sidan) 

Uppgifter om entreprenad m.m. 

Arbetet avses att utföras med 

Entreprenör (du anlitar någon) Egen regi (du bygger själv) Beräknad kostnad …………Kr 

Uppgifter om kontrollansvarig 
Namn E-post 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Mobiltelefon 

Behörighetsklass vid riksbehörighet  Gäller t o m Certifieringsorgan 

Normal art Komplicerad art 

 Datum 

Byggherrens/sökandens underskrift Kontrollansvarigs underskrift 

Övriga upplysningar (beskriv gärna med egna ord vad som ska göras 

Information om behandling av personuppgifter 

Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos Plan- och byggenheten 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, Plan- och byggenheten, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig för Plan- och 

byggenheten  är Miljö- och byggnadsnämnden 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. 



   

 
SPECTUS Konsult AB 559328-5082 
Steinholtzgatan 2c, 2tr Innehar F-skatt 
Tel. 079-100 65 50 
info@spectuskonsult.se 

 

  

 

 

 

 

Projektbeskrivning för Bygglov 
 

Datum: 2022-10-10 
Ansvarig Konsult: Charlie Fjällborg Ojanlatva 
Projekt: Böda Hotell 
Fastighetsbeteckning: BÖDA KRONOPARK 2:114 
 
 
Bygglovsprocessen kommer att skötas av Spectus Konsult AB. Vänligen se separat fullmakt.  
 
Projektet avser tillbyggnad av tre stycken tillbyggnader för Böda Hotell som är placerat på 
Böda Stationsväg 5 i Löttorp, Norra Öland. De tre tillbyggnaderna utgörs av två 
hotellbyggnader samt ett gemensamt trapphus. Utöver dessa så kommer en 
markgångbrygga att ansluta den nya delen av anläggningen med den befintliga. 
 
För att maximera den tillgängliga byggnadsarean (BYA) så har Spectus Konsult tagit fram en 
trevåningslösning vilket kommer kunna generera 15 stycken ytterligare hotellrum än vad 
som ursprungligen efterfrågades vilket även betyder att nockhöjden kommer att överstiga 
gränsvärdet något. Detta har Spectus Konsult tagit i beaktande och därav format taket för 
hotellbyggnaderna med sådan brytning att byggnaderna med blotta ögat håller gränsvärdet. 
 
Byggnaderna kommer att upprättas etappvis med etapp ett som kommer bestå av följande. 
 

1. Första hotellbyggnaden 
2. Gemensamt trapphus 
3. Markgångbrygga 

 
Samt etapp två som enbart kommer innefatta den andra hotellbyggnaden. 
 
För den första hotellbyggnaden så kommer den utgöras av enbart hotellrum (exkl 
installationsrum) varav ett rum kommer att vara ett så kallat tillgängligt rum speciellt 
framtaget för rullstolsburna personer i enlighet med gällande lagkrav om tillgänglighet. 
Detta rum kommer även att kunna användas som familjerum samt nyckelmärkas för någon 
av dessa grupper i bästa möjliga mån.  
 
Den andra hotellbyggnaden kommer att innehålla allt som föregående byggnad med en 
skillnad och det är att denna byggnad även kommer att innehålla en konferens i mitten på 
markplan vilket kommer ta upp motsvarande fyra hotellrum. Denna konferens kommer att 
ha stenterrass på båda sidor av byggnaden och kommer att kunna användas av frukostgäster 
men även för att kunna finnas tillgänglig för konferenser, bröllop och övrigt. 
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Projektägaren har önskat full takhöjd inne i hotellrummen för att få rummen att kännas 
luftiga trots den något kompakta utformningen. Denna takhöjd kan tekniskt sett revideras 
ner men då kommer man å andra sidan att tappa den önskade effekten vilket inte bör anses 
vara rätt väg att gå om nu kommunen önskar att man stärker turistnäringen för området. 
 
När det kommer till de tekniska installationerna så önskar projektägarna tekniskt smarta 
lösningar för att göra tillbyggnaderna kostnads- & energieffektiva. Detta kommer att lösas 
dels genom användandet av modern styrteknik samt dels med hjälp av solcellspaneler. 
 
I denna process så ämnar man att riva komplementbyggnaden samt vedskjulet på 
fastighetens södra del för att tjäna in strax över 50 kvadratmeter. Man kommer även att riva 
det lilla skärmtaket på den västra verandan som uppgår till runt 2 kvadratmeter. 
 
Då tanken är tänkt att upphandla allt från entreprenörer, leverantörer, besiktningsmän samt 
kontrollansvarig under bygglovsprocessens pågående handläggning så kan vi i nuläget på 
förhand ej uppge en kontrollansvarig som begärs i bygglovsansökan. I förslag till kontrollplan 
så kan man däremot se vart besiktningsman och kontrollansvarig preliminärt kommer att 
vara involverade för att kvalitetssäkra projektet där både projektägaren och konsulten 
kommer att vara delaktiga främst per distans. 
 
En förfrågan till Hovet om att medverka vid invigning av projektstart samt projektavslut är 
även gjord.  
 
 



Yttrande till föreläggande 
 

Diarienummer: B 2022-001243 
Datum: 2022-11-30 
 
 
Beträffande kontrollansvarig så har en förfrågan skickats till tio stycken olika personer med 

rätt behörighet varav tre stycken till dags datum har lämnat återbud. Följande personer är 

tillfrågade. 

 

• Bo Andersson (Byggplanering i Borgholm AB, Borgholm) 

• Stefan Bergman (Byggnadsfirma Stefan Bergman AB, Löttorp) 

• Sofia Lööv (SL Bygg Fastighet & Design AB, Löttorp) 

• Rune Karlsson (HMP Karlsson AB, Borgholm) 

• Andreas Jansson (Janssons Bygg Öland AB, Borgholm) 

• Arne Andersson (Bygg och Projektledning Mattias Hagblom AB, Färjestaden) 

• Carl-Johan Glebe (Byggfirman Ivar Glebe AB, Kalmar) 

• Fredrik Johansson (Johanssons Byggservice, Halltorp) 

• Birger Johansson (Project-Partner Birger Johansson AB, Färjestaden) 

• Susanne Nilsson (Projektbyggaren Teknik Syd AB, Kalmar) 

Vi väntar således fortfarande på att preliminärt upphandla en kontrollansvarig. 

 

Sett till planbestämmelsen så kan man få in en 3-våningsbyggnad nätt och jämnt. Däremot 
så kan det inte ses som optimalt då takhöjden för varje rum kommer hamna på cirkus 2,15-
2,2 meter. Oavsett dispens eller ej så kommer tre våningar att byggas och när så ändå sker 
så ser vi inget syfte med att byggnadsnämnden å ena sidan inte kan lämna dispens på ca. 
15 centimeter per våning (vilket bör anses vara en liten avvikelse) men å andra sidan vill stärka 
turistnäringen i området med bättre hotellalternativ. 

Med rådande planbestämmelser så kommer de nya tillbyggnaderna att bli framträdande 
men det är först när man kommer in på Böda Stationsväg då tillbyggnaderna kommer att 
skylas av omgivande skog. 

När det kommer till tillgänglighet så finns det såvitt vi vet inte något prejudikat rörande 
hur stor andel av antal rum som måste vara tillgängliga utan enbart att byggnaderna ska 
vara tillgängliga vilket de också utformats för att vara.  
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Andelen personer med rörelseförhinder av det slag som medför att man måste ha tillgång 
till ett tillgängligt rum är procentuellt väldigt låg så såvida kommunen inte har en mer 
ingående källa eller några specifika regler som gäller för Borgholms kommun så kan det bli 
problematiskt för näringsidkarna att sitta på allt för många tillgängliga rum då dessa på 
grund av sin storlek kommer att innebära en högre dygnskostnad vilket kan resultera i att 
rummen kommer stå tomma i högre grad än övriga dubbelrum. Detta kan resultera i 
onödigt intäktsbortfall för såväl näringsidkare som för Borgholms Kommun. 
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Ansvarig Charlie Fjällborg Ojanlatva
Arkitekt, byggtekniskt sakkunnig
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BÖDA KRONOPART 2:114
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FASADRITNING  ETAPP 2 
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Beskrivning

Nybyggnad med trevåningslösning bestående av betongstomme i prefab med isolerad tegelfasad.
Tegelfasaden består av typ Wienerberg gulgrön räfflad fasadtegel eller likvärdig.

Anslutning för loftgång sker via fristående trapphus.

Plåttak av typ klicktak i röd NCS 2070-Y90R med takbrygga, livlinefäste och snörasskydd.

Stuprör, räcken för balkong samt takstege och  av ø90 mm svart NCS S 9000-N.77
50
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m

Mot norr

Mot väst
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Böda Stationsväg 5
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Arkitekritning

Revidering
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Ansvarig Charlie Fjällborg Ojanlatva
Arkitekt, byggtekniskt sakkunnig

Ritning

0 2 5 101

SKALA 1:100

METER

FASADRITNING ETAPP 1

29850 mm

3000 mm

30350 mm

livlinefäste

Stuprör monteras ner i backen
Och kopplas samman med dräneringsrör

Rännkant
med utkastare

Fasadstege
med skyddskorg

7993 m
m

Balkong för
anslutning 
till 
fasadstege

Armatur på fasad
Gulgrön räfflad 
tegelfasad

Beskrivning

Nybyggnad med trevåningslösning bestående av betongstomme i prefab med isolerad tegelfasad.
Tegelfasaden består av typ Wienerberg gulgrön räfflad fasadtegel eller likvärdig.

Anslutning för loftgång sker via fristående trapphus.

Plåttak av typ klicktak i röd NCS 2070-Y90R med takbrygga, livlinefäste och snörasskydd.

Stuprör, räcken för balkong samt takstege svart NCS S 9000-N.

Fönsterram vit NCS S 0500-N
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Murat valv på takkupa Snörasskydd
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Färgkod för fönsterram tillagd
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Bygghandling

Ansvarig Charlie Fjällborg Ojanlatva
Arkitekt, byggtekniskt sakkunnig

Ritning

0 2 5 101

SKALA 1:100

METER

2022-10-18

221033-2001

BÖDA KRONOPART 2:114
Böda Stationsväg 5
387 73 Löttorp
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5800 mm
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m
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m
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93
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m
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Mot norr

Mot väst

30/11/22

Beskrivning

Nybyggnad med trevåningslösning bestående av betongstomme i prefab med isolerad tegelfasad.
Tegelfasaden består av typ Wienerberg gulgrön räfflad fasadtegel eller likvärdig.

Anslutning för loftgång sker via fristående trapphus.

Plåttak av typ klicktak i röd NCS 2070-Y90R med takbrygga, livlinefäste och snörasskydd.

Stuprör, räcken för balkong samt takstege svart NCS S 9000-N.

Fönsterram vit NCS S 0500-N
Färgkod för fönsterram tillagd
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Mot norr

Mot väst

30/11/22

Beskrivning

Nybyggnad med trevåningslösning bestående av betongstomme i prefab med isolerad tegelfasad.
Tegelfasaden består av typ Wienerberg gulgrön räfflad fasadtegel eller likvärdig.

Anslutning för loftgång sker via fristående trapphus.

Plåttak av typ klicktak i röd NCS 2070-Y90R med takbrygga, livlinefäste och snörasskydd.

Stuprör, räcken för balkong samt takstege svart NCS S 9000-N.

Fönsterram vit NCS S 0500-N
Färgkod för fönsterram tillagd
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Takvy
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Plan 1 (bottenplan)

Plan 2
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Takvy
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Plan 3

Takvy
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PLANRITNING ETAPP 2

Gångbrygga

Planerad installation av
solcellspaneler

Identisk planlösning som plan 2
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Identisk planlösning som plan 2
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Planerad installation av
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Ritning

N

SITUATIONSPLAN

2022-10-19

BÖDA KRONOPART 2:114
Böda Stationsväg 5
387 73 Löttorp0 10 205

SKALA 1:500

METER
50

Böda Stationsväg

29,85 m

29,85 m

12,42 m

7,68 m

5,94 m

3,80 m

10,85 m

8,75 m

1,9
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4,96 m

13,41 m

Yttermått samt linjemått tillagda

P

Kartan baseras på kartunderlag
förenklad nybyggnadskarta som 
levererades 2022-09-20 av 
Borgholms Kommun i .dwg-format.

P tillagd. Underlag med datum tillagt
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Till 

Borgholms kommun 
Byggenheten 
Box 52 
387 21 Borgholm 

 

 

 

Grannyttrande ärendenummer B2022-001243 

 

Föreningen Nyktra Järnvägare (FNJ):s semesterhem Böda är en ideell förening som bedriver en liten 
semester- och campinganläggning vid Böda gamla station. Syftet är att erbjuda en lugn och 
familjevänlig semestervistelse i alkohol- och drogfri miljö samt att främja bevarandet av den 
historiska järnvägsmiljön. Våra gäster, som huvudsakligen utgörs av barnfamiljer, uppskattar lugnet 
och närheten till naturen. 

Vi anser att Böda hotell ska anordna parkering för sina gäster och personal på sin egen tomt.  
På ritningen finns endast 19 parkeringsplatser och vid full beläggning behövs ett 60-tal platser. 
Richard och Marlene Sjögren skriver i sitt svar över yttranden om förhandsbesked om tillbyggnad av 
hotellet 2017-12-27 ärendenummer S2017-000434: ”Beträffande parkering på området så planerar vi 
att ha parkering för våra gäster på egen mark”  

Vi anser också att Böda hotell ska göra det möjligt för varutransporterna till hotellet att vända på 
hotellets egen tomt. Under nuvarande förhållande kör lastbilarna in på FNJ:s campingområde för att 
sedan kunna backa tvärs över vägen till hotellets lastbrygga. 

 

Annerstad 2022-12-19 

Föreningen Nyktra Järnvägares semesterhem Böda 

 

Hans Svensson   
Annerstad Brogård 2 
341 74 Annerstad  
tel. 070-2762421    e-post: 47hanssvensson@gmail.com 
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Ingenjör
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Upprättad genom utdrag ur digital databas och terrester mätning
Borgholm kommun, Kalmar län
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hela planområdet.
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Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tillfällig vistelse

O

BostäderB

TrafikT

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e000 Största byggnadsarea i kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00

Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Högst 30% av markytan får hårdgöras,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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Sammanfattning
I nordöstra delen av samhället Böda ligger Böda hotell längs väg 136. Verksamheten på Böda 
hotell har under senare år vuxit och fastighetsägaren vill enligt ansökan om planförändring 
bygga ut hotellet med ytterligare ca 35 rum på ca 1000 m2.

Inom planområdet finns idag ett hotell med 13 rum, restaurang och reception samt 
komplementbyggnader som innefattar förvaringsutrymme samt vedskjul. Den sammanlagda 
byggnadsarean uppgår i dagsläget till ca 750 m2.

Befintlig detaljplan är framtagen 1976 och innefattar en stor del av Böda samhälle. Böda hotell 
ligger inom fastigheten Böda kronopark 2:114. Befintlig plankarta reglerar byggnadsarean till 
500 m2. Fastighetens verkliga byggnadsarea uppgår till ca 750 m2. En ny detaljplan tas därför 
fram för att anpassa detaljplanen till befintlig bebyggelse inom planområdet samt möjliggöra 
för ytterligare utbyggnad.

Det har skett flera tillbyggnader på fastigheten under åren vilket medfört att planområdet har en 
något spretig karaktär med huvudbyggnad i tegel och tillbyggnad i vitt och brunt trämaterial. 
Den möjliga exploateringen på fastigheten förhåller sig till befintlig byggnad och omfattar en 
tillkommande byggnadsarea på ca 500 m2. Takvinkeln är reglerad efter befintlig tillbyggnad för 
att skapa en enighet på platsen. Nockhöjden är reglerad till 7,5 meter för att den tillkommande 
bebyggelsen inte ska sticka upp över befintlig, så att huvudbyggnaden kan behålla sin dominans 
inom området. 

Planförändringen ligger i linje med Borgholms kommuns intention om att stärka turismen i 
Bödaområdet.
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Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, skall underlätta förståelsen för planförslagets innebörd 
samt redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen skall också redovisa 
eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I beskrivningen skall skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. Plankartan är däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom 
bygglov.

Första steget i planprocessen kallas för samråd. Planförslaget ställs ut i stadshuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på 
kommunens hemsida. De fastighetsägare som bor närmst planområdet meddelas per post. 
Förslaget skickas även till myndigheter samt företag och föreningar som berörs mest av 
förslaget.

När samrådstiden gått ut sammanställer kommunen synpunkterna i en samrådsredogörelse. I 
ett sådant dokument kommenterar kommunen synpunkterna och tar ställning till ändringar av 
planförslaget.

Nästa steg i processen kallas för granskning. Granskningen går till på liknande vis som samrådet. 
Alla planhandlingar görs tillgängliga och synpunkter välkomnas. När granskningstiden är slut 
sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Ett sådant dokument är 
detsamma som en samrådsredogörelse; kommunen kommenterar synpunkterna och tar ställning 
till justeringar innan planen skall antas. Granskningsutlåtandet och samrådsredogörelsen 
skickas ut till de som inkommit med synpunkter.

Upprättandet av detaljplanen följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett standard-
förfarande.

Mer information om planprocessen finns på kommunens hemsida: 
www.borgholm.se

Samråd granskning antagande laga kraft

Standardförfarande:

Synpunkter
Eventuellt 

överklagandeSynpunkter
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1� planens bakgrund och syfte
På fastigheten Böda kronopark 2:114 bedrivs i dagsläget hotellverksamhet. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad för hotellverksamhet om sammanlagt ca 500 m2 
inom fastigheten. Planen syftar även till att uppdatera detaljplanen så att den stämmer överens 
med den exploatering som skett på fastigheten och i omgivningen under åren. Planen är utformad 
med flexibel användning för att kunna möta eventuella framtida behov och därför medges även 
bostadsändamål som användning.

2� plandata
Planområdet är beläget i södra Bödabukten på norra Ölands östra kust. Planen innefattar 
fastigheten Böda Kronopark 2:114 som är ca 6000 m2 och en del av fastigheten Böda Kronopark 
2:119. 

Väster om planområdet ligger Böda Station som bedriver lägenhets- och stuguthyrning samt 
camping. Norr om området ligger Böda Sågen som bedriver allhandel. På fastigheterna öst 
och sydöst om planområdet finns fritidshus. Från väg 136 ansluter man planområdet via Böda 
stationsväg. Öster om väg 136 finns Naturreservatet Böda backar som även är ett Natura 
2000-område.

E 
62

22
18

N 6347976

N 6348430

1:2 501

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 622926

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet

Bild 3. Planområde



6

Dnr: S 2018-562
Datum: 2020-01-17

Antagandehandling

Planbeskrivning för Böda Kronopark 2:114 Böda hotell 

3� förutsättningar
Bebyggelse
Inom planområdet finns i dagsläget en hotellbyggnad med 13 rum, restaurang och reception. 
Det finns även en komplementbyggnad för förvaring samt ett vedskjul. Hotellet byggdes 1911 
och har därefter byggts ut i etapper. Byggnadens fasadmaterial består främst av tegel men har 
utbyggnader i både vit- och brunmålat trä samt en inglasad veranda. Komplementbyggnadens 
fasadmaterial består av trä med rödmålad fasad och vedskjulet är i omålat trä. De olika 
fasadmaterialen och takvinklarna på de befintliga byggnaderna ger bebyggelsen ett något 
spretigt intryck och gör den svårläslig. 

Böda hotell angränsar till Böda Station där verksamhet med lägenhets- och stuguthyrning samt 
camping finns. Utöver hotell och campingverksamheter består området främst av fritidshus i en 
till två våningar med träfasad.

Mark och vegetation
Planområdet används idag för hotellverksamhet, tomtens vegetation består därför främst av 
öppna gräsytor. I dagsläget finns det möjlighet till uppställning av husvagn på baksidan av 
fastigheten.

Bild 4. Böda Hotell, sett norrifrån.

Bild 5. Södra delen av planområdet.
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I tomtens östra del finns en skogsdunge som till största del består av barrträd, det förekommer 
även enstaka lövträd. I sydöstra delen av planområdet är sandigheten i marken tydlig. 

Planområdet ligger ca 9 meter över havsytan och är därför inte i farozonen för översvämningar.

Stenmurar
Inom planområdet har inga lämningar från stenmurar påträffats. 

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om man vid markangrepp skulle påträffa 
fornlämningar, som inte tidigare varit kända, ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas enligt 2 kap. 5§ Kulturmiljölagen 1988:950.

Geologi
Berggrunden på Öland består av kalksten. Krönvallen, den västra landborgsvallen, sträcker sig 
från Böda i norr till Ottenby i söder och bildades successivt innanför landborgskanten. Den 
formades av kantiga kalkstenar som brutits loss från den underliggande berggrunden. Vissa 
delar av krönvallen har troligen bildats av vågor när vattenytan låg lägre. Andra delar har bildats 
när vattenytan legat högre och uppkommit av vattenströmmar. 

Inom planområdet består jordlagret till största del av postglacial sand. I det nordöstra hörnet 
består jordlagret av postglacial finsand. Marken bedöms ha hög genomsläpplighet. 

Radon
Det finns inga uppgifter om markradon inom området. Radonmätning ska göras innan bygg- 
och anläggningsarbeten påbörjas.

Bild 6. Sydöstra delen av planområdet. Marken har hög sandighet.
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Kommunal och kommersiell service
Inom planområdet bedrivs hotell- och restaurangverksamhet vilket är typiska verksamheter 
för Böda-området som präglas av turism. I Böda finns flera camping- och stugområden som 
främst är öppna under sommarsäsongen. Det finns en åretruntöppen matbutik i Böda. Närmaste 
förskola finns ca 2,5 km bort i Böda och närmaste skola i Löttop, ca 13 km från planområdet. I 
Löttorp finns även ytterligare offentlig service som vårdcentral och tandläkare.

Trafik
Planområdet är beläget längs med väg 136 i södra Bödabukten. Väg 136 är den största vägen 
på Öland vilket innebär att majoriteten av trafiken som ska till eller från områden längre norrut 
passerar på vägen. Där Böda stationsväg ansluter till väg 136 är hastigheten begränsad till 50 
km/h. Länsstyrelsens skyddsavstånd upp till 30 meter från väg 136 berör inte planområdet.  

Årsmedeldygnstrafiken på väg 136 är enligt Trafikverkets NVDB 1000-2000 fordon per dygn. 
Trafiken är markant högre på sommaren och lägre på vintern på grund utav turismen i området. 

Närmaste busshållplats finns vid väg 136, ca 125 meter öster om planområdet. Hållplatsen 
trafikeras av Kalmar länstrafik, linje 101. 

Ölandsleden är en 40 mil lång cykelled som sträcker sig över hela Öland. Leden ansluter till 
Böda stationsväg från nordväst i höjd med Böda hotell och fortsätter sedan norrut på östra sidan 
av väg 136. Strax norr om Böda stationsväg finns en cykelpassage över väg 136. Den ökade 
trafiken till Böda hotell bedöms inte ha påverkan på Ölandsleden.

Sydöst om planområdet finns en alternativ infart till Böda Kronopark 2:114 som är planlagd för 
vägändamål men som inte har genomförts. Enligt detaljplanen föreslås att befintlig infart via 
Böda stationsväg fortsätter användas eftersom att den infarten redan är etablerad. Böda hotell 
har sin entré mot Böda stationsväg och att angöra norrifrån faller sig mer naturligt än att ansluta 
från byggnadens baksida. Böda stationsväg tillhör grannfastigheten Böda Kronopark 2:119, i 
dagsläget finns ett servitut som ger Böda Kronopark 2:114 rätt att nyttja vägen fram till allmän 
väg.

Buller
Regeringen har tagit fram en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden 
för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 35 m2 gäller att bullret 
inte bör överstiga 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Bullervärdena 
för bostadsbebyggelse överskrids inte vid dagens trafikflöden. Enligt Boverket omfattas inte 
hotellverksamhet av bullerkraven.

Den största orsaken till buller inom planområdet är trafiken från väg 136. Hotellet ligger ca 65 
meter från länsväg 136. Mellan vägen och hotellet finns även avgränsande bebyggelse vilket 
gör att miljökvalitetsnormer för buller vid hotellbyggnaden eller om byggnaden används för 
bostadsändamål inte bedöms överskridas och det finns förutsättningar för en god ljudmiljö.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Vid all ny 
exploatering är det viktigt att tänka på höjdsättning och ytavrinningen så att det inte blir problem 
med instängda områden.

Kartorna ovan visar vattnets avrinningsriktning samt platser där vatten samlas vid hög nederbörd. 
Inom planområdet finns det inte något lågområde med risk för vattensamling vid hög nederbörd. 
Strax norr om planområdet finns ett lågområde med risk för vattensamling, ytavrinningen inom 
planområdet bedöms inte rinna åt det hållet. Den huvudsakliga ytavrinningen  sker söderut-
sydväst. Nordöst om väg 136 finns en höjdrygg med några lågområden där vatten samlas vid 
hög nederbörd. I östlig-västlig riktning sträcker sig diken till för vattnets avrinning. Längre 
söderut sker ytavrinngen österut mot Bödabukten och slutligen Östersjön som är ytvattnets 
slutrecipient. 

På nästa sida syns en karta över höjdkurvor över området. Största delen av planområdet ligger 
på 8 meter över havet. Marknivån i norra delen av planområdet är något högre än i södra delen, 
9 meter över havet. Grannfastigheterna söder om planområdet ligger på samma höjdnivå som 
planområdet, 8-8,5 meter över havet. Grannfastigheterna öster och norr om planområdet ligger 
på en högre marknivå än planområdet, 9-10 meter över havet. In i planområdet kommer vatten 
från norr och öster. Ytavrinningen från planområdet sker söderut-sydväst. 

I dagsläget finns ingen kommunal dagvattenlösning på platsen, dagvattnet omhändertas genom 
markinfiltration. Vid framtida exploatering är det viktigt att dagvattnet omhändertas lokalt genom 
markinfiltration samt fördröjning då det saknas kommunalt ledningsnät. Det är även viktigt att 
beakta höjdsättning och ytavrinning så att det inte uppstår problem med instängda områden. 
Det finns flera sätt att hantera stora mängder ytvatten, ett sätt är att bygga fördröjningsmagasin 

Bild 7. Bilderna visar avrinning och instängda områden

oktober 10, 2019
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där stora mängder ytvatten kan magasineras vid behov. Dessa kan exempelvis utformas som 
slutna betongbehållare eller försänkta gräsytor. Då ytavrinningen sker söderut och fastighetens 
mark är lägre i den södra delen är det därför lämpligt att en fördröjningsyta tillskapas i den 
södra delen av planområdet. Det finns goda infiltrationsmöjligheter i marken och en försänkt 
gräsyta längs fastighetsgränsen i söder kan användas till avrinning för skyfall. Med en 
fördröjningsyta i planområdets södra del kan tillkommande mängd dagvatten från planförslaget 
omhändertas lokalt genom fördröjning och rening. En fördröjningsyta i planområdets södra del 
kan undvika att tillkommande mängd ytvatten rinner vidare söderut mot grannfastigheten. Det 
är fastighetsägarens ansvar att en fungerande dagvattenlösning tillkommer inom planområdet. 

Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet. Borgholm Energi AB är 
huvudman för det allmänna nätet. 

Avfall
Borgholm Energi AB hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av nya bostäder är 
det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. sopbilar). Hushållsavfall 
hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. Förpackningsavfall och tidningar 
lämnas på återvinningsstation medan skrymmande avfall lämnas på återvinningscentral. 
Närmaste återvinningscentral finns i Böda. Avfallshantering sker enligt Borgholms kommuns 
avfallsföreskrifter.
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Bild 8. Bilden visar planområdets höjd i förhållande till omgivningen
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El- och tele
Området är idag anslutet till el- och fibernät. BRS Networks har fiberledning inom området och 
E.ON har elledningar inom området. 

4� avvägningar enligt miljöbalken 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål som de är 
mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapitlet handlar om miljökvalitetsnormer 
och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange föreskrifter angående mark, vatten, luft eller 
miljö, om det behövs för att bland annat skydda människors hälsa eller miljö. Planförslaget 
bedöms förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Undersökning
Vid detaljplaneläggning ska kommunen göra en undersökning om planens miljöpåverkan. En 
undersökning är den analys som görs för att avgöra om planen eller projektets förslag kan antas 
påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 
Vid betydande miljöpåverkan krävs en MKB enligt PBL 4 kap 34 §. Syftet är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. I undersökningen beskrivs platsens 
miljöförutsättningar och motiverar ett ställningstagande för om planen kan förväntas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.

Borgholms kommun har utfört en undersökning. Den samlade bedömningen är att 
en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas enligt Miljöbalkens kriterier. 
Undersökningen av miljöpåverkan är en del av planhandlingarna.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland är utpekat som riksintresse. Det 
är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen som särskilt ska beaktas 
vid exploatering eller andra ingrepp i miljön. Planområdet är redan ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för riksintresset.

Öster om planområdet ligger naturreservatet och Natura 2000-området Böda backar. Reservatet 
består av sanddynor och flygsandfält bevuxna med tallskog. En utbyggnad av hotellet bedöms 
inte påverka miljöförhållandena i Böda backar.

Nyckelbiotoper
Inom planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. Det har däremot förekommit 
rödlistade arter i form av Fransig Själkrökssvamp på närliggande fastigheter. Vid byggnation 
är det därför viktigt att inga ytor utanför fastigheten används till uppställning av maskiner eller 
liknande innan man har försäkrat sig om att man inte skadar växtlivet.
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Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken. I enlighet med detta har Vattenmyndigheten 
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla 
vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Vattendirektivet innebär åtgärder som är riktade mot 
ett kommunalt ansvar i syfte att god status ska uppnås och behållas. Om statusen inte anges 
som god finns en angivelse för när god status senast skall uppnås. I normalfallet är denna 
tidpunkt senast 2015, men i vissa fall medges tidsförlängning till år 2021 eller 2027. Öland 
tillhör Vattenmyndigheten i Södra Östersjön. Exempel på objekt/markanvändning som kan 
påverka vatten negativt är förorenade områden, industrier och olika typer av markanvändning 
som åkrar och fruktodlingar. 

Planområdet har avrinning till N Ölands kustvatten (SE570000-170351). Vattenförekomsten är 
klassad som kustvatten med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, medan 
den kemiska statusen överallt överskridande ämnen klassas som god. Vattenförekomsten ska 
senast 2027 ha uppnått en god ekologisk status. 

Grundvatten på platsen tillhör Bödaformationen (SE634943-157341). Vattenförekomsten har 
klassats som grundvatten med god kvantitativ och god kemisk status. 

Genomförandet av detaljplanen får inte påverka miljökvalitetsnormer negativt. I dagsläget 
kommer påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten från omgivande bebyggelse, till exempel 
tvätt av bilar, oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel samt dagvatten från tak och hårdgjorda 
ytor. Planförslaget innebär en liten tillkommande hårdgjord yta inom ett redan bebyggt område. 
Planförslagets omfattning är liten. Det finns ingen kommunal dagvattenlösning i området idag. 
Vattnet ska därför i så stor utsträckning som möjligt fördröjas och renas lokalt inom fastigheten. 
En fördröjningsyta i form av en sänkt gräsyta i planområdets södra del bedöms därför som 
lämpligt för att fördröja och rena tillkommande mängd dagvatten. Den tillkommande mängd 
dagvatten som planförslaget medför bedöms inte ha negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten.
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5� tidigare ställningstaganden enligt pBl

Detaljplan
Befintlig detaljplan för området fastställdes 1973. Fastigheten Böda kronopark 2:114 är reglerad 
för användning som hotelländamål med en byggnadsarea på 500 m2. Den del av fastigheten 
Böda Kronopark 2:119 som detaljplanen omfattar är planlagd för park eller plantering vilket 
inte överensstämmer med verkligheten.

Översiktsplan
Översiktsplan 2002 lyfter turismen som den viktigaste näringen i Böda. Kommunen lyfter inga 
förslag på att ändra den befintliga mark- och vattenanvändningen. Ny bebyggelse ska så långt 
som möjligt anpassas efter den befintliga miljön på platsen vad gäller placering utformning och 
färgsättning.

Servitut
Böda stationsväg tillhör grannfastigheten Böda kronopark 2:119. Det finns ett servitut som 
anger att Böda kronopark 2:114 har rätt att nyttja Böda stationsväg fram till allmän väg.

Bild 9. Utdrag ur befintlig detaljplanekarta från 1976.
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6� planförslaget och konsekvenser
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tillfällig vistelseO

BostäderB

TrafikT

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e000 Största byggnadsarea i kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00 Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Högst 30% av markytan får hårdgöras,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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Allmänna och enskilda intressen
Fastigheten Böda Kronopark 2:114 bedöms lämplig för utbyggnad av hotellverksamhet. Den 
föreslagna detaljplanen innebär inte att någon ny mark tas i anspråk, utan att redan exploaterad 
mark vidareutvecklas inom befintlig verksamhet. Utvecklingen sker i enlighet med befintlig 
översiktsplan där kommunen lyfter turismen som den viktigaste näringen i området. Planen 
kommer att planläggas med placeringsbestämmelse p1 – byggnader ska minst placeras 4 meter 
från fastighetsgräns för att ny exploatering inte ska placeras för tätt inpå kringliggande fastigheter.  
Längs planområdets sydöstra del kommer marken att planläggas med prickmark 10 meter från 
fastighetsgräns för att fungera som buffertzon till närliggande fastighet. Prickmarken kommer 
även att planläggas som u-område eftersom det förekommer allmännyttiga underjordiska 
ledningar inom området.

Detaljplanen är flexibelt utformad med både O (Tillfällig vistelse) och B (Bostäder) för att 
kunna möta framtida utvecklingsbehov. Detaljplanen medger även T - trafik och B - bostäder 
för att planenliggöra den utveckling som skett i området. 

Gränser
Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. Linjerna på kartan är indelade i en 
hierarki. Dessa linjer anges som:

      Plangräns
      Användningsgräns
      Egenskapsgräns

   Egenskapsgräns och administrativ gräns

Plangränsen markerar gränsen för planområdet. En användningsgräns anger gränsen för 
markanvändningen (såsom bostäder, natur m.m.). Dessa områden är kopplade till en viss färg 
och bestämmelserna betecknas med stora bokstäver. En egenskapsgräns markerar gränsen för 
egenskapsbestämmelser och betecknas med små bokstäver eller symboler (såsom ledningar, 
nockhöjd m.m). En egenskapsbestämmelse upphör att gälla vid en korsande egenskapsgräns 
eller en användningsgräns. I de fall flera gränstyper sammanfaller är det endast den högsta i 
hierarkin som ritas ut på kartan. Detta gäller dock inte egenskapsgränser och administrativa 
gränser som ritas ovanpå varandra om de sammanfaller.

Användning av mark och vatten
Planområdet kommer planläggas med beteckningen OB samt B.

O Tillfällig vistelse
B Bostäder

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utbyggnad av hotellverksamhet. Fastigheten 
Böda Kronopark 2:114 planläggs därför med beteckningen O - tillfällig vistelse. För att skapa 
möjlighet för alternativ framtida markanvändning planläggs även fastigheten Böda Kronopark 
2:114 med bestämmelsen B - Bostäder. Bödaområdet utgörs till stor del av bostadsbebyggelse 
vilket gör att bostäder som kompletterande användning för Böda Kronopark 2:114 blir enhetligt 
med kringliggande bebyggelse. En liten del av fastigheten Böda Kronopark 2:119 planläggs för 
B - bostäder för att planenliggöra verkligheten. Idag nyttjas markområdet av fastigheten Böda 
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Kronopark 2:115. En planenlig användning ger möjlighet för framtida fastighetsregleringar.

T  Trafik

Böda stationsväg planläggs som T - Trafik för att möjliggöra införande av en gemensamhets-
anläggning för vägen samt för att planenliggöra användningen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e000  Största byggnadsarea i kvm
e240 och e1000 anger byggrätt i kvadratmeter och avgränsas av egenskapsgränsen samt den 
kombinerade egenskaps- och administrativa gränsen. Den totala byggnadsarean inom 
planområdet omfattar 1240 m2. Det innebär att en tillkommande bebyggelse på ca 500 m2 
möjliggörs. Anledningen till att bebyggandets omfattning begränsas är för att inte hela 
fastigheten ska kunna bebyggas och att markyta ska kunna användas som fördröjningsyta till 
dagvatten. 
  
  Marken får inte förses med byggnad
Inom områden som på kartan markerats med prickmark får byggnader inte uppföras. Detta 
gäller längs med planområdets södra och östra del där allmännyttiga underjordiska ledningar 
förekommer. Det södra området utgör även en buffertzon mellan fastigheterna Böda Kronopark 
2:114 och Böda kronopark 2:18, därför har något mer mark än vad som krävdes för ledningarna 
planlagts med prickmark. Områdena planläggs även som u-område. Det lilla området i den 
nordöstra delen av planområdet med användningen bostäder markeras med prickmark för att 
säkerställa att inga nya byggnader uppförs. 

  Högsta nockhöjd i meter 
Nockhöjden är reglerad i förhållande till befintlig bebyggelse. Ny tillbyggnad är tänkt att 
placeras så att den inte sticker fram bakom huvudbyggnaden sett från Böda stationsväg. 

  Största takvinkel i grader
Största takvinkel har reglerats till 45 grader för att vara enhetlig med befintlig bebyggelse.

Placering
p1   Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Planen regleras med placeringsbestämmelse p1 för att reglera byggnadens placering. Byggnader 
ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns för att behålla avstånd till bebyggelsen på 
kringliggande fastigheter.

Markens anordnande och vegetation
n1  Högst 30% av markytan får hårdgöras 
Planbestämmelsen innebär att högst 30% av markytan inom den kombinerade egenskaps- och 
administrativa gränsen får hårdgöras. I dagsläget finns ingen kommunal dagvattenlösning på 
platsen. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en fungerande dagvattenlösning inom 
planområdet. För att säkerställa att hela området inte hårdgörs och det fortsatt ska finnas 
möjlighet till markinfiltration har planen reglerats med n1- Högst 30% av markytan får hårdgöras. 
Det säkerställer tillsammans med utnyttjandegraden att inte hela fastigheten kan bebyggas och 
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hårdgöras. Inom planområdet finns det markyta kvar som kan användas för fördröjning av 
dagvatten. Då ytavrinningen sker söderut-sydväst samt att marken inom planområdet är något 
lägre i den södra delen av området är det lämpligt att placera en fördröjningsyta i planområdets 
södra del där dagvatten kan fördröjas och renas. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen den vinner laga kraft.

Markreservat
u1  Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Inom området för markreservat får inte bedrivas verksamhet eller vidtas annan åtgärd som kan 
hindra eller försvåra bibehållandet av ledningar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande 
upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll 
försvåras. U-området har även försetts med prickmark - byggnad får inte uppföras.

Gemensamhetsanläggning
g1  Markreservat för gemensamhetsanläggning
Planen möjliggör att gemensamhetsanläggning upprättas för Böda stationsväg.

Illustrationsplan

Bild 10. Illustrationsplan.
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genomförandebeskrivning

Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det 
får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har dock ingen 
självständig rättsverkan. Avsikten är att den ska godkännas av kommunfullmäktige i samband 
med antagandet av detaljplanen. Beskrivningen blir därigenom vägledande vid genomförandet.

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med detaljplanen för fastighet Böda Kronopark 2:114 är att anpassa planen till befintlig 
bebyggelseutveckling som skett under åren samt möjliggöra för en utbyggnad av hotellet. 
Användningen utökas också med bestämmelsen B - bostäder, vilket medför en mer flexibel 
användning av området. Detaljplanen syftar även till att planenliggöra den utveckling som skett 
i omgivningen.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
standardförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter finns i samrådsskedet 
samt i granskningsskedet.

Tidplan standardförfarande
Tid           Planprocess 
September 2019         Samråd
December 2019         Granskning
Februari 2020          Antag. av MBN
Mars 2020    Laga kraft

Tidsplanen kan komma att justeras under planprocessens gång. Detta beror på olika 
omständigheter, såsom tillkommande uppgifter som ej kan förutses vid planarbetets 
påbörjan. Kommunen kan inte påverka om planen blir överklagad. Uppskattning för tid av en 
lagakraftvunnen plan utgår från att planen ej överklagas.

Genomförande
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen den vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om bygglov, 
få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre 
garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen. 
Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El     E.ON
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Bredband   Brs Networks

Huvudmannaskap
Planområdet omfattas inte av allmän platsmark.

Tekniska frågor
Dagvatten
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det ska finnas en fungerande dagvattenlösning 
inom planområdet. Det finns flera sätt att hantera stora mängder ytvatten, ett sätt är att bygga 
fördröjningsmagasin där stora mängder ytvatten kan magasineras vid behov. Dessa kan 
exempelvis utformas som slutna betongbehållare eller försänkta gräsytor. Då ytavrinningen 
sker söderut-sydväst bör en fördröjningsyta tillskapas i den södra delen av planområdet. Det 
finns goda infiltrationsmöjligheter i marken och en nedsänkt gräsyta i planområdets södra del 
kan användas som uppsamling vid skyfall. 

Fastighetsrättsliga frågor
Servitut och ledningsrätter
Säkerställande av allmänna ledningars rätt i planområdet har gjorts med u-område, vilket 
innebär att det skapas förutsättningar att bilda ledningsrätt. U-område innebär att området är ett 
markreservat för ledningar och inte får förses med byggnad.

Gemensamhetsanläggning
Planen möjliggör för bildande av gemensamhetsanläggning för fastigheterna Böda kronopark 
2:114 och Böda Kronopark 2:119. 

Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning görs av fastighetsägaren till 
Lantmäterimyndigheten.

Fastighetsbildning
Vid planläggning av bostäder i hörnet av fastigheten Böda Kronopark 2:119, söder om Böda 
stationsväg, blir det möjligt för fastighetsägarna som nyttjar markbiten att fastighetsreglera. Det 
är först när planen vunnit laga kraft som en fastighetsreglering kan ske i enlighet med planen. 
Det är Lantmäteriet som genom lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighetsbildning. 

Ekonomiska frågor
Böda hotell är ägare till fastigheten Böda Kronopark 2:114. Fastighetsägaren bekostar 
framtagandet av detaljplanen. Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan fastighetsägaren till 
Böda Kronopark 2:114 och Borgholms kommun. Planavgift tas inte ut vid bygglovsskedet. 

Eventuella ändringar eller flyttningar av befintliga anläggningar eller ledningar bekostas av 
exploatören. 

Anslutningsavgifter
Respektive fastighetsägare bekostar eventuell utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.



Dnr: S 2018-562
Datum: 2020-01-17

Antagandehandling
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Kommunledningsförvaltningen
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Planarkitekt   Plan- och byggchef

Samhällsplanering, Ramböll
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§ 8 Diarienummer 2022/1243 BN 

BÖDA KRONOPARK 2:114 Bygglov för nybyggnad av 
hotell 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 

att  avvakta med bedömning av ärendet till miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde för att invänta mer information från förvaltningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av hotell. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 327. 

Enligt gällande detaljplan är största byggnadsarea 1000 m², befintliga byggnader utgör 414 

m², vilket lämnar en byggrätt på 586 m² byggnadsarea. 

Högsta nockhöjd är 7,5 m. 

Föreslagen byggnation medför en byggnadsarea på 497 m² har en nockhöjd på 8,1 m 

(gemensamt trapphus) respektive 7,5 m (byggnadsdelar med hotellrum). 

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. / Tillstånd 

för enskilt avlopp krävs. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden med 

negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Böda Kronopark 2:119 skriver i sitt 

yttrande att parkering för gäster och personal ska lösas inom fastigheten. På ritningen finns 

endast 19 parkeringsplatser och vid full beläggning behövs ett 60-tal platser. Vidare vill de 

att varutransporterna till hotellet att vänder på hotellets egen fastighet. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i skrivande stund inte 

inkommit med något yttrande. 

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut, samt rekommenderats att 

utöka antalet tillgängliga rum. 2022-11-30 inkom sökanden med yttrande och vidhåller sin 

ansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-30. 

Remissvar, 2022-12-27. 
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Fasadritning, 2022-11-30. 

Följebrev, 2022-11-30. 

Situationsplan i pdf, 2022-11-30. 

Fasadritning, 2022-11-30. 

Fasadritning, 2022-11-30. 

Fasad, plan och sektionsritning, 2022-10-26. 

Fasadritning, 2022-10-20. 

Fasadritning, 2022-10-20. 

Fasadritning, 2022-10-20. 

Planritning, 2022-10-20. 

Planritning, 2022-10-20. 

Planritning, 2022-10-20. 

Planritning, 2022-10-20. 

Planritning, 2022-10-20. 

Projektbeskrivning, 2022-10-20. 

Fasadritning, 2022-10-20. 

Fasadritning, 2022-10-20. 

Fasadritning, 2022-10-20. 

Planritning, 2022-10-20. 

Ansökan, 2022-10-20. 

Bedömning 

Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL). 

Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens 

bestämmelser avseende 

- Nockhöjd, 8,1 m² mot gällande max 7,5 m² 
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Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 

Detaljplan 327 antogs 2020-02-26. Planens genomförandetid har ännu inte löpt ut. Planen 

togs fram i syfte att anpassa detaljplanen till befintlig bebyggelse inom området samt 

möjliggöra för ytterligare utbyggnad. För att skapa en flexibilitet möjliggjordes utöver 

hotellverksamhet (tillfällig vistelse, O) bostadsändamål (B) som användning.  

Nockhöjden är reglerad i förhållande till befintlig bebyggelse. Planens intention är att 

tillkommande bebyggelse inte ska sticka fram bakom huvudbyggnaden sett från Böda 

stationsväg.  

Den byggnad som ansökan avser strider mot planens intention gällande utformningen i 

relation till befintlig bebyggelse. Byggnaden strider även mot planens intention om en flexibel 

användning för området. Skulle bygglov beviljas så kan flexibiliteten i detaljplanen byggas 

bort då byggnaden är i tre våningar med en rumshöjd som är godkänd för hotell, men inte för 

bostad.  

Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Dagens sammanträde 

Byggsamordnaren redogör för ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avvakta med bedömning av ärendet 

till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde för att invänta mer information från 

förvaltningen avseende nockhöjden och takhöjden i rummen på föreslagen byggnation, samt 

avseende höjdskillnaden mellan befintlig och föreslagen byggnation på fastigheten och 

tillkommande byggnation kommer påverka helhetsintrycket på platsen. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

 



Tjänsteskrivelse  2023-01-16 
 

 
 
Elin Nilsson Walldén 
Nämndsekreterare 

Till miljö- och byggnadsnämnden  

  
Telefon: 0485-880 00 | kommun@borgholm.se | www.borgholm.se 

            Borgholms kommun, Box 52 387 21 Borgholm | Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10  | Sida 1 (1) 

Tjänsteskrivelse, övriga frågor och information 
 
Ärendebeskrivning 
Administrativa chefen på miljö- och byggavdelningen har sagt upp sig. Sista arbetsdag är 

31/3. 
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§ 10 

Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden är kallad till syn av mark- och miljödomstolen angående 

överklagat bygglov på fastigheten Enerum 1:7. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

informeras om ärendet och diskuterar möjliga representanter som kan delta på synen. 
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