
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon Webb / E-post Organisations nr. Giro 
Box 74 

28522 Markaryd 
Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 
0433 – 72 000 www.markaryd.se 

ks@markaryd.se 
212000-0654 Plusgiro: 348 24-3 

Bankgiro: 279-5706 

 

 

Anmälan enligt 8 kap. 18 § alkohollag (2010:1622) om 

serveringsansvarig personal      

Blankett E 

Anmälarens uppgifter 

Tillståndshavare/sökande 

Namn 
 
 

Organisationsnummer/personnummer 
 
 

Serveringsställe 

Serveringsstället 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 

 

Serveringsansvarig personal  

Samtliga serveringsansvariga vid anmälningstillfället, ange även tidigare anmälda personer. 

Förnamn Efternamn Personnummer 
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Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut. 

Underskrift 

Firmatecknarens underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
 

Anmälningsdatum 
 
 

 

Anteckningar-Tillståndsenheten 

Registrering och mottagen av: 

Namn 
 
 

Befattning Datum 
 

 

Tillämpligt lagrum 

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara 
närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som 
är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgifterna med hänsyn till sina personliga 
egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer 
som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. 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. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 
lagen (1980:587) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse 
med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever. 
 

 

 

Skickas till: 

Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten    
Box 74, 285 22 Markaryd 
mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

http://www.markaryd.se/
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