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Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Anmälan - utsedda 
serveringsansvariga personer 
Enligt 8 kap. 18 § alkohollagen

     Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö

Tillståndshavare Organisation- personnummerNamn

Namn Namnförtydligande

Ort och datum

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Komplett anmälan skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post till 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Alkohollagen 
8 kap. 18 § alkohollagen (2010:1622) 
  
På serveringsstället där serveringstillstånd gäller ska tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva 
tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.  
  
Den som är serveringsansvarig ska med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämpliga för uppgiften. 
Den serveringsansvarige ska ha fyllt 20 år.  
  
Tillståndshavaren ska till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.  
  
För servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får endast anlitas personal som anställts av 
tillståndshavaren. Restaurangskolor med serveringstillstånd får dock i utbildningssyfte anlita Restaurangskolans elever.

Serveringsställe Namn

Postnummer och ortAdress

Serverings- 
ansvarig personal 
samtliga vid 
anmälnings- 
tillfället, även 
tidigare anmälda

PersonnummerNamn

PersonnummerNamn

PersonnummerNamn

PersonnummerNamn

PersonnummerNamn
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