
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
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rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
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Ansökan enligt 8 kap. 2§ alkohollag (2010:1622) om tillfälligt 

serveringstillstånd 

Blankett A 

Ansökningsavgift 

Ansökningsavgiften betalas in på kommunens bankgiro 279-5706. Ange organisationsnummer 

vid rubriken meddelande. För information om gällande avgifter, se kommunens hemsida eller 

kontakta alkoholhandläggare. Handläggningen påbörjas när avgiften är betald.  

Sökande 

Bolagets/föreningens namn 
 
 

Organisationsnummer  

Fakturaadress 
 
 

Postnummer och postort 

Mobil/tel.nr 
 
 

E-post 

Kontaktperson 
 
 

 

Mobil/tel.nr 
 
 

E-post 

Serveringsställe och lokaler 

Serveringsställe/tillredningsställe 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer och postort 

E-post 
 
 

Mobil/tel.nr 

Lokaler inom vilken servering ska ske 
(markeras även på ritningen) 
 

Kommer det att finnas någon uteservering? 

 nej      ja, utan tält     ja, med tält 

 
Mått på uteservering:           x            meter 
Mått på serveringstält:          x            meter 

Beskriv hur ev. uteservering kommer 
inhängas: 
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Serveringens omfattning 

 Tillfälligt serveringstillstånd önskas för servering till: 
 

 Allmänheten 

 Slutet sällskap 

 Pausservering 

 Provsmakning  

Alkoholdrycker som önskas serveras: 
 

 
Spritdrycker

 

 Vin 

 Öl 

 
Andra jästa alkoholdrycker

 

Serveringstider 

Välj antingen under en period eller vid enstaka tillfällen (max 3 ggr per ansökan) 

Servering önskas under perioden fr.o.m. – t.o.m. 
 
 

Datum 
 
 

Serveringstid (11:00-01:00 om inte annat anges) 

Datum 
 
 

Serveringstid (11:00-01:00 om inte annat anges) 

Datum 
 
 

Serveringstid (11:00-01:00 om inte annat anges) 

Matutbud 

Följande mat kommer att serveras: (gäller ej pausservering) 
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Kunskaper  

Godkänt prov gäller i tre år 

 Har gällande serveringstillstånd 

 Har avlagt Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat 

 Kommer att avlägga Folkhälsomyndighetens kunskapsprov 

 Detta är första och enda gången i år vi söker för slutet sällskap 

 

 

Tillställningen 

Beskriv tillställningen samt hur tillsynen (till exempel överblickbarhet, leg. Kontroll) ska ske: 
 
 

Hur marknadsförs evenemanget? 
 

 Media 

 Sociala medier 

 Affischer 

 Slutna kanaler exv. Brev eller medlemstidning 

 

 

Övriga upplysningar 

Skall ordningsvakter anlitas? 
 

 Ja 

 Nej 

 

Beräknat antal gäster 
 

Stycken 
 
 

Kommer det finnas tillstånd enligt 
ordningslagen? 

 Ja 

 Nej 

Antalet personal/funktionärer som kommer 
att delta: 

Stycken 
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Bilagor till ansökan 

 Anmälan framställning snaps 

 Brandsäkerhet 

 Finansieringsplan, finansieringen ska styrkas 

 Firmateckning 

 Kopia av kvitto på inbetald prövningsavgift 

 Kunskapsprov, och/eller intygserveringstillstånd 

 Köpeavtal/kontrakt, och/eller hyresavtal, arrendeavtal gällande lokalen 

 Meny 

 Registreringsbevis 

 Registrering livsmedelsanläggning 

 Ritning över serveringsutrymmet 

 Serveringsansvariga personer 

 Tillstånd, polisen/hyresvärd för offentlig/privat mark gällande uteservering 

 Uppskattad försäljning, av alkoholdrycker i kronor 

 Verksamhetens inriktning 

 Ägarförhållanden 

 Övrigt 

 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut i förskott för handläggning 

oavsett beslut. 

Underskrift 

Firmatecknarens underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 

Datum 
 

 

Skickas till: 

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

http://www.markaryd.se/


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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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. 
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