Information om hur du ansöker om ändring i ditt stadigvarande tillstånd att
servera alkoholdrycker
Om du vill utöka din verksamhet utöver vad du beviljats serveringstillstånd till av Södertörns miljö och
hälsoskyddsförbund måste du dessförinnan ha sökt och beviljats serveringstillstånd. Hur du ansöker om ändring i
serveringstillstånd ser du nedan.
Alla förändringar av serveringsytan som innebär en utökning eller förändring av serveringslokalens eller uteserveringens
användning ska ansökas om i förväg. För mindre förändringar eller andra förändringar av betydelse för förbundets tillsyn
ska också dessa anmälas till förbundet, se nedan under rubriken "Krav på att du ska anmäla till förbundet i andra fall".
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR. Du samtycker att informationen du lämnar får sparas och
bearbetas i datasystemet AlkT. Du har alltid rätt att kostnadsfritt en gång om året begära utdrag från registret. Om
registrerade uppgifter inte stämmer kontakta förbundet så rättar vi till det.
Krav på att du ska anmäla till förbundet i andra fall
Det är inte alltid som du behöver ansöka om ändring i ditt tillstånd. Vissa ändringar måste du istället anmäla skriftligen till
kommunen.
Det gäller:
1) vid avbrott av verksamheten. – Berätta för oss när och varför avbrottet sker,
2) om verksamheten upphör,
3) när du gör mindre ombyggnationer i lokalen som inte kräver bygglov eller bygganmälan,
4) om tillståndshavarens adress ändras eller att serveringsstället byter namn,
5) när du får ny serveringsansvarig personal, eller när personal inte längre är serveringsansvariga.
För att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska kunna bevilja dig tillstånd att servera alkoholdrycker måste vissa
grundläggande krav vara uppfyllda. Några av dessa krav hittar du på vår hemsida för serveringstillstånd:
http://www.smohf.se/amnesomraden/servering-och-forsaljning-av-alkoholdrycker/
Allmänt att tänka på när du ska ansöka om ändrat serveringstillstånd:
·
·

Handläggningstiden, vid en komplett ansökan, är normalt mellan två och tre månader.
Ansökningsavgiften kommer faktureras

Om ansökningshandlingar inte skickas in eller om uppgifterna inte stämmer blir handläggningstiden längre alternativt får
du avslag på ansökan. Var därför noga med att bifoga samtliga uppgifter och handlingar som efterfrågas.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund begär yttranden från Skatteverket, Polismyndigheten och Södertörns
brandförsvarsförbund. I vissa fall kan förbundet begära om andra myndigheters synpunkter, exempelvis
Kronofogdemyndigheten. Du får alltid möjlighet att läsa och lämna synpunkter på vad de andra myndigheterna skrivit
innan beslut fattas. Utöver vad som angivits ovan kan förbundet under ärendets gång begära att du skickar in
förtydliganden eller handlingar, till exempel vad sökanden levt av i samband med uppgift om låga deklarerade inkomster.
Postadress
Besöksadress
Telefon
13681 Haninge
Rudsjöterassen 5
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Om du gör en större ombyggnad vill vi gärna besöka restaurangen innan beslut fattas.

Anvisningar och handlingar som ska skickas in:


Ifylld ansökningsblankett . Där ska framgå vad den ansökta förändringen avser, utökad serveringsyta,
serveringstid o.s.v.



Fullmakt för eventuellt ombud



Finansieringsplan och styrkande finansiering. Du ska tydligt redogöra varifrån du har fått pengar för att köpa eller
starta din restaurangverksamhet.

Detta gäller också om restaurangen ska genomgå en renovering. Det gör du genom att exempelvis lämna in kopia av
lånehandlingar, kontoutdrag eller liknande. Du ska visa hur du har fått tillgång till hela kapitalinsatsen.
Av finansieringsplanen och bifogade handlingar ska flödet av pengar kunna följas bakåt. Det innebär att kommunen ska
kunna se pengarnas ursprung i leden bakåt. Exempelvis räcker det inte att visa en kvittens på mottagen köpesumma, eller
en postväxel på motsvarande summa om det inte samtidigt går att följa kapitalet bakåt i tiden via kontoutdrag etc. Är det
fråga om privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer fått kapitalet.
Vid eventuellt lån från en leverantör ska avtalet i sin helhet inklusive bilagor bifogas. Köpeavtal och lånehandlingar måste
också vara undertecknade. Ni ska visa med verifikationer, varifrån pengarna från restaurangförvärvet kommit.
Om ansökan avser utökad uteservering tänk på att bifoga:
·
·

skriftligt godkännande från fastighetsägaren och
tillståndsbevis för användande av offentlig plats från Polismyndigheten om det är offentlig mark

För mer information se: http://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstandordningslagen/
Om du avser anordna till exempel dans eller annat evenemang för vilket det krävs tillstånd för offentlig tillställning ska
detta skickas med. För information om hur du söker tillstånd enligt ordningslagen kontakta Polisen, se länk ovan.


Ritning över serveringslokaler och uteservering

Du ska markera (med färgpenna) de områden där alkoholservering kommer att vara tillåtet. Beskriv tydligt på vilket sätt
uteserveringen kommer att vara avgränsad.

·
·
·
·

Verksamhetsbeskrivning. Beskriv:
vilken målgrupp restaurangen riktar sig till
öppettider,
åldersgränser,
förekomst av underhållning såsom karaoke, dans med mera.
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Bygglov

Vid till exempel nyproduktion eller de flesta fall av ombyggnation krävs att du har fått bygglov. För anvisningar och
ansökningsblanketter, se Haninge kommuns hemsida om bygglov för mer information: http://haninge.se/bygga-bo-ochmiljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov/ eller hos Tyresö kommuns hemsida om bygglov:
https://www.tyreso.se/boende--miljo/bygga.html
Råder anmälningsplikt för aktuell åtgärd enligt plan- och bygglagens 10 kap 34 § är det stadsbyggnadsnämndens slutbesked
om att byggnaden får tas i bruk som ska skickas in före det att serveringstillstånd kan beviljas.
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Ansökan om ändring i tillstånd för servering av alkoholdrycker
Enligt alkohollagen (2010:1622)
Sökande

Organisationsnummer/personnummer

Namn

E-post

Adress

Telefon

Postnummer

Ansökan avser

☐ Nytt tillstånd

Serveringsställe

Namn

Ort

☐ Ägarskifte

Adress

Postnummer Ort

Ansökan avser

Beskriv vad ansökan avser, utökad serveringstid, utökad serveringsyta e.t.c.

Underskrift

Underskrift, firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Så behandlar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund dina personuppgifter
Information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har finns på vår hemsida:
http://www.smohf.se/om-oss/gdpr/
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Du som söker serveringstillstånd ska visa varifrån
pengarna till din verksamhet kommer. Du måste även visa
att pengarna förts över till säljaren av verksamheten. Du
ska därför skicka med till exempel kontoutdrag, avtal och
lånehandlingar tillsammans med denna blankett.

Finansieringsplan
Vid utökad , utbyggnad av restaurangrörelse
Kostnader – Uppge vilka kostnader du kommer att få i samband med ombyggnationen
Kronor

Redovisas på bilaga nr:

Summa kostnader

Finansiering – Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats
Eget sparande/insats

Kronor

Redovisas på bilaga nr:

Likvida medel i bolaget (1)
Ägartillskott (2)
Lån från leverantörer, förskott på rabatter m m
Banklån
Privatlån
Övertagande av lån/skulder
Övrig finansiering
Summa finansiering

Underskrift
Underskrift, firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Så behandlar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund dina personuppgifter
Information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har finns på vår hemsida:
http://www.smohf.se/om-oss/gdpr/
Postadress
13681 Haninge
miljokontoret@smohf.se

Besöksadress
Rudsjöterassen 5

Telefon
08-606 93 00

