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ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA
SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL

Insändes till

Sölvesborgs kommun
Kommunkansliet, alkoholhandläggaren
294 80 Sölvesborg
Telefon 0454-810 43
E-post kommunkansli@solvesborg.se

Ansökan avser
Nytt tillstånd

Tillfälligt tillstånd

Ändring i tillstånd av den

Cateringverksamhet

Provsmakning

Gemensam serveringsyta

Sökande (juridisk person)
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Telefon bostad (även riktnummer)

Postadress

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Serveringslokaler
Lokaler inom vilka serveringen skall ske (bifoga ritning)

Serveringens omfattning
Ansökan avser servering

Året runt

Årligen perioden

Perioden

Serveringen skall ske till och avse

Allmänheten

Spritdrycker

Vin

Starköl

Andra jästa alkoholdrycker

Slutna sällskap

Spritdrycker

Vin

Starköl

Andra jästa alkoholdrycker

Serveringstider
Spritdrycker, vin och starköl får normalt serveras mellan klockan 11.00 och klockan 01.00.
Önskemål om tider för spritdrycks-, vin- och starkölsservering, ange tider

Påbörjas tidigast klockan

Avslutas senast
klockan

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning (för aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening skall
ansökan undertecknas av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande
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Handlingar som skall lämnas in vid ansökan om permanent tillstånd till servering av
spritdrycker, vin och starköl till allmänheten
Ansökan om serveringstillstånd (blankett bifogas).
Beskrivning av verksamhetens inriktning (koncept) dag- och kvällstid, serveringsform, öppethållande, dans underhållning, spel med
mera. (separat beskrivning skall bifogas).
Meny (matutbud).
Planritning över serveringsstället inklusive köksutrustning. OBS! Ange totalt personantal för lokalen samt antal sittplatser.
Registrerings- eller firmabevis från Bolagsverket. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
Personbevis för sökanden i enskild firma eller för samtliga i handelsbolag/aktiebolag. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
Protokoll från bolagsstämma där det framgår vem som tecknar firma och aktiefördelningen.
Uppehållstillstånd för utländsk medborgare.
Bevis om uppdrag som funktionär (från Bolagsverket) som visar vilka aktiebolag och handelsbolag Ni/bolagsmännen är och har varit
verksamma i. (Detta skall bifogas även om Ni tidigare inte varit verksam i något bolag).
Bevis om konkursfrihet (från Bolagsverket). (Skall bifogas även om Ni tidigare inte varit inblandad i konkurs).
F-skattebevis från skatteverket.
Momsregistreringsbevis från skatteverket.
Bevis om registrering i arbetsgivarregistret från skatteverket.
Betyg och intyg utvisande branschvana för tillståndshavare.
Anmälan om serveringsansvariga personer(se särskild blankett). All personal skall vara anställd av tillståndshavaren.
Kopior av köpe- och hyres-/arrendeavtalen.
Finansierings- och driftsplan. (Blankett bifogas) Uppgift om vilken bank som anlitas. Vid finansiering genom banklån skall lånehandlingar
bifogas. Om rörelsen finansieras med egna medel (eget sparande) skall detta styrkas. Vid finansiering genom lån från privatperson skall
handlingar bifogas som utvisar från vem pengarna kommer samt att pengarna satts in på företagets eller det enskilda kontot.
Registreringsbevis från Skatteverket rörande kassaregister (Lagen om kassaregister m m 2007:592)
Uppgift om revisor om detta inte framgår av registreringsbeviset.
Beslut från Miljöförbundet avseende registrering av livsmedelsanläggning.

Som sökande måste den juridiska personen (aktiebolag eller handelsbolag) alltid anges. Om sökanden är enskild
person måste fullständigt firmanamn anges. Observera att ansökan skall vara undertecknad av behörig
firmatecknare.

Handlingar som skall bifogas ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av vin och
starköl till allmänheten
Registreringsbevis från Bolagsverket
Handling som styrker rätten till markupplåtelse eller disposition av lokal.
Ritning över serveringsstället.
Uppgift om antal sittplatser.
Matsedel.
Beslut från Miljöförbundet avseende registrering av livsmedelsanläggning.
Intyg om godkänt samlingstält (om sådant skall användas)
Betyg eller intyg som stärker branschvana för tillståndshavaren, föreståndaren och ersättaren.
Kopia på befintligt serveringstillstånd
Uppgift om serveringsansvariga.

Som sökande måste den juridiska personen (aktiebolag eller handelsbolag) alltid anges. Om sökanden är enskild
person måste fullständigt firmanamn anges. Observera att ansökan skall vara undertecknad av behörig
firmatecknare.
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Budgetprognos
Restaurang:
Budgetår:
Intäkter:
Försäljning, exkl. moms:

Mat
Drycker

kronor
kronor

Totalt

kronor

kronor
kronor

Totalt

kronor

Bruttovinst:
Övriga intäkter (entréavgift, hyra, spel, etc):

Totalt
Totalt

kronor
kronor

Summa intäkter:

Totalt

kronor

Avgår råvaruförbrukning:
Mat
Drycker

Kostnader:
Personalkostnader:
Löner till ekonomipersonal (
personer)
Sociala kostnader för ekonomipersonal
Löner till servispersonal (
personer)
Sociala kostnader för servispersonal

kronor
kronor
kronor
kronor

Hyra, inklusive uppvärmning
Förbrukningsartiklar (vatten, el, tvätt, papper, etc)
Administrationskostnader (bokföring, revision, etc)
Försäljningskostnader (annonser, reklam, matsedlar, etc)
Övriga kostnader (musik, underhållning, etc)

kronor
kronor
kronor
kronor
kronor

Kapitalkostnader:
Räntor
Amorteringar
Avskrivningar

kronor
kronor
kronor

Summa kostnader:

kronor

Resultat (intäkter – kostnader):

kronor

Finansiering:
Egen insats
Lån från
Övertag av kontrakt
Summa totalt (”vinst”):

kronor
kronor
kronor
kronor

