
Anmälan om upphörande
av serveringstillstånd
Enligt alkohollagen (2010:1622)
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Tillstånds-
havare

Namn Organisations- /personnummer

Adress Postnummer och ort

E-post Telefon

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

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

Webbsida 
www.smohf.se 
2022-05-24

Ort och datum 

Underskrift, firmatecknare Namnförtydligande 

Serverings-
ställe

Namn 

Adress Postnummer och ort

Serverings-
tillståndet
upphör

Serveringstillståndet upphör från och med 

Adress efter upphörandet Postnummer och ort

Övriga
upplysningar

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

9 kap. 11 § Alkohollagen Den som beviljats tillstånd ska hos tillståndsmyndigheten anmäla när han avser att påbörja 
verksamheten. Anmälan ska även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras 
i fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse 
för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden ska anmälas Anmälan i denna paragraf ska i göras i förväg. 
om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses ska anmälan i stället göras utan dröjsmål. 

9 kap 14 § Alkohollagen och 2 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering 
(FoHMFS 2014:5) När en verksamhet upphör ska också restaurangrapport - redovisning av omsättning - inlämnas till 
tillståndsmyndigheten. Denna redovisning ligger till grund för kommunens debitering av tillsynsavgift och Statens 
Folkhälsoinstituts nationella statistik. Rapporten ska lämnas in senast 30 dagar efter upphörandet av 
serveringstillståndet. Använd bifogad blankett.

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 



Serverings- eller tillredningsställets namn

Restaurangrapport
Information och förklaringar, se särskilda anvisningar

Adress

Postnummer och postadress

1. Normalpriser (hela kronor inklusive moms)

Spritdryck 1 cl Vin 75 cl Andra jästa alkoholdrycker

Kronor Kronor Kronor

Starköl Folköl Alkoholdrycksliknande preparat

Kronor Volym cl Kronor Volym cl Kronor Volym cl

2. Egenkryddad snaps (hela liter)

Antal liter framställd snaps

3. Omsättning (hela kronor inklusive moms)

Mat 1) Spritdrycker inklusive spritdrinkar Vin inklusive vindrinkar

Kronor Kronor Kronor

Andra jästa alkoholdrycker Starköl Folköl 2)

Kronor Kronor Kronor

Alkoholdrycksliknande preparat Lättdrycker

Summa omsättning 3)

Kronor Kronor

Kronor

Restaurangnummer

Tillståndshavarens organisationsnummer

Redovisningsår Ditt lösenord

Volym cl

Logga in på https://rapportering.folkhalsomyndigheten.se

Frågor om restaurangrapporten besvaras av kommunen

1) Försäljning av mat för avhämtning räknas inte in om den överstiger 10 % av 
serveringsställets omsättning för mat.

2) Kan omsättningen för folköl inte särredovisas får den redovisas under 
”Lättdrycker”.

3) Summera angiven omsättning (Mat, Spritdryck, Vin, Andra jästa alkoholdrycker, 
Starköl, Folköl, Alkoholdrycksliknande preparat, Lättdrycker) 



4) Summera angiven inköpt volym (Spritdryck, Vin, Andra jästa alkoholdrycker, 
Starköl, Alkoholdrycksliknande preparat) 

Blanketten skickas åter till:

 

 

 

 

4. Inköpta volymer (hela liter)

Spritdrycker
Över 2,25 och högst 22,0 volymprocent Över 22,0 volymprocent

Liter Liter

Vin
Över 2,25 och högst 7,0 volymprocent Över 7,0 och högst 15,0 volymprocent Över 15,0 och högst 22,0 volymprocent

Liter Liter Liter

Andra jästa alkoholdrycker
Över 2,25 och högst 7,0 volymprocent Över 7,0 och högst 15,0 volymprocent Över 15 och högst 22,0 volymprocent

Starköl
Över 3,5 och högst 5,6 volymprocent Över 5,6 volymprocent

Liter Liter

Liter

Liter Liter

Alkoholdrycksliknande preparat
Över 2,25 och högst 5,0 volymprocent Över 5,0 volymprocent

Liter

Summa inköpta volymer 4)

Liter

Datum

Kontaktperson

Telefonnummer kontaktperson

Namn / Uppgiftslämnare

E-postadress kontaktperson

Liter


	Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 136 81 Haninge
	Handlingar som bifogas ansökan/ anmälan
	För att din ansökan/anmälan ska vara komplett och kunna handläggas behöver du skicka in följande handlingar:

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

	Namn: 
	Person organisationsnummer: 
	Fastighetsbet: 
	Besöksadress: 
	Postadress: 
	Postnr och ort: 
	Serveringsställe: 
	Adress: 
	ServeringOrt: 
	Lokalen: 
	Antal gäster: 
	Ort och datum: 
	Namnförtyd: 
	Övriga uppl: 
	PostnrOrt: 


