ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN
Sökande
Namn:

Organisations-/personnummer

Adress:

Telefonnummer:

Post nr/Ort:

E-postadress:

Serveringsställe
Namn:

Tel nr:

Gatuadress:

Post nr/Ort:

Serveringens omfattning
Tillställningens art:

Beräknat antal gäster:

Alkoholdrycker som önskas serveras:
Starköl
Vin

Sprit

Serveringstid (Datum)
Klockslag då servering önskas påbörjas och avslutas:
Sökandens underskrift
Underskrift firmatecknare

Andra jästa alkoholdrycker (cider)

Datum

Namnförtydligande

Datum

Hantering av lämnade uppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med
myndighetsutövning ska kunna utföras. Vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR. Registrering av
uppgifter kommer att ske vid Solna stads socialförvaltning.

Postadress
Socialförvaltningen
Englundavägen 11
171 82 Solna
E-post: serveringstillstand@solna.se

Besöksadress
Englundavägen 13

Telefon
08-746 14 08
08-746 14 09
08-746 10 00

Org.nr.
212000-0183

Webbplats:
www.solna.se

Anvisningar till ansökan för tillfälligt tillstånd till allmänheten
Allmänt
Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten kan beviljas för ett enstaka tillfälle eller för en enstaka
tidsperiod. En enstaka tidsperiod kan vara några dagar upp till ett par månader men ska inte vara
regelbundet återkommande.
Serveringstid
Normaltiden för alkoholservering enligt alkohollagen är mellan kl. 11.00 – 01.00. Kommunen kan dock
bestämma om andra serveringstider utifrån risk för störningar för närboende och tar i beaktande vad
Polismyndigheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i staden anger i sina remissvar.
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Om du har frågor kring livsmedelshantering kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen via Solna
stads kontaktcenter 08-746 10 00 eller via e-post miljohalsoskyddsnamnden@solna.se
Ansökan
• Ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig firmatecknare. Om du skickar in ansökan som
privatperson behöver du inte styrka någon firmateckningsrätt.
• Ansökningsavgiften debiteras av tillståndsgruppen.
• För att vi ska kunna påbörja handläggningen behöver du fylla i alla uppgifter som är förtryckta på
ansökningsblanketten. Du behöver även skicka in kompletterande information och dokument som anges
här nedan. Tillståndsgruppen kommer att kontakta dig om något ytterligare behövs.
Undertecknat avtal eller kontrakt som visar att du har dispositionsrätt över serveringslokalen och att du
får servera alkoholdrycker där. Om serveringsstället är på allmän mark ska du söka tillstånd från
Polismyndigheten om att använda offentlig mark. Om serveringsstället är på privat mark måste du ha
tillstånd från markägaren för att använda marken.
Ritning i A4-format. Serveringsutrymmet ska vara markerat på ritningen.
Verksamhetsbeskrivning som redogör för vilken typ av evenemang/fest ansökan rör. Beskriv även
vilken målgrupp ni riktar er till samt annan relevant information.
Meny som visar mat- och dryckesutbud.
Anmälan av serveringsansvariga, undertecknat av behörig firmatecknare.
Intyg - Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i alkohollagen
1. Om du har ett gällande serveringstillstånd kan du bifoga tillståndsbeviset.
2. Om du har gjort kunskapsprovet någon gång under de senaste tre åren och fått godkänt, kan du
istället visa upp ditt intyg från provet.
3. Om du inte har serveringstillstånd måste du göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Du bokar
provtillfälle med din handläggare.
Upplysningar
Ytterligare information kan lämnas av tillståndsgruppen.
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