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ANSÖKAN SERVERINGSTILLSTÅND 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 

Nyttjande av gemensam serveringsyta (8:14) 
 Sundsvalls kommun 

 Alkohol- och tobaksenheten 
 851 85  Sundsvall 
 

 Permanent  

 Tillfälligt 
 allmänheten 
 slutna sällskap 

 
  

Ansökan avser  Nytt tillstånd  Ändring i tillstånd  

Vid ändring 

 

 

 Ny tillståndshavare som skall ingå i den gemensamma ytan     

 Tillståndshavare som inte längre skall ingå i den gemensamma ytan 
Nämligen 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 Namn Organisationsnummer 

Sökande    
Juridisk person: Gatuadress  Telefon (även riktnummer)  

firmanamn   
 Postadress Mobiltelefon 

   
 E-post Telefax 

   
 Namn Organisationsnummer 

Sökande    
Juridisk person: Gatuadress  Telefon (även riktnummer) 

firmanamn   
 Postadress Mobiltelefon 

   
 E-post  

   
 Namn Organisationsnummer 

Sökande    
Juridisk person: Gatuadress  Telefon (även riktnummer) 

firmanamn   
 Postadress Mobiltelefon 

   
 E-post  

   
 
 

Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske Telefon 

Serveringsställe -    
Den gemensamma 
serveringsytan 

Gatuadress  Fastighetsbeteckning 

   
 Postadress 

  
 Jämför markerad ritning betecknad (nr) Högst antal personer i serveringslokalen Antal sittplatser i bordsavd/matsal 

    
  Fr o m  T o m  

Serveringens  Året runt  Period    
Omfattning  Fr o m  T o m  

  Uteservering  Period    
 Allmänheten  

  Starköl  Vin  Annan jäst alkoholdryck  Spritdryck 

 Serveringen påbörjas tidigast kl. Avslutas senast kl. 

Serveringstider    

 



Juli 2020 

 
Underskrift 
 Ort, datum 

Underskrift   
av behörig  Underskrift  

Firmatecknare   
 Namnförtydligande 

   
 Ort, datum 

Underskrift   
av behörig  Underskrift  

Firmatecknare   
 Namnförtydligande 

   
 Ort, datum 

Underskrift   
av behörig  Underskrift  

Firmatecknare   
 Namnförtydligande 

   
 

Avgiften för ansökan faktureras i efterhand. Fakturor hanteras enligt kommunens allmänna betalningsregler.  
 
 
 
 
 

 

I samband med att du ansöker ett tillstånd kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Den rättsliga grunden för att samla in dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.e 

dataskyddsförordningen. Ändamålet med att samla in dina personuppgifter är för att kunna handlägga 

ansökan om tillstånd och utföra tillsyn inom ramen för verksamheten och bolaget. 

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot behandlingen av dina 

personuppgifter kan du i första hand vända dig till handläggare för alkoholärenden. 

 

För mer information om dataskyddsförordningen och hur personuppgifterna hanteras inom ramen för 

handläggning av serveringstillstånd och tillsyn kan du vända dig till socialförvaltningens 

dataskyddssamordnare. 

 

Dataskyddssamordnare: Rebecca Wikholm, rebecca.wikholm@sundsvall.se 
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