
Ansökan om tillfällig utökning 
av ett gällande serveringstillstånd
enligt alkohollagen 2010:1622

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Ansökan med nedanstående uppgifter för sökt tillfället i fråga ska du skicka in allra senast 20 dagar före det sökta 
serveringstillfället om det gäller till allmänheten och 10 dagar om det gäller till slutet sällskap. Om du avser anordna till 
exempel dans eller använda ny uteserveringsyta för vilket det enligt ordningslagen krävs tillstånd för anordnande av 
offentlig tillställning respektive användande av offentlig plats ska detta skickas med. Dylika tillstånd söker du hos Polisen. 
För information hur du söker tillståndet i fråga, kontakta Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok

Tillstånds-
havare

Tillståndshavare 

MobilnummerOrganisationsnummer E-postadress

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 
2022-06-15

Ort och datum 

Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande 

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-
ställe

Serveringställets namn 

Gatuadress 

Beskrivning av
evenemang

Beskrivning av evenemang

Slutet sällskap Allmänheten Beräknat antal gäster:

Den tillfälliga
förändringen 
avser följande 
tillfälliga 
utökning/ar av 
mitt ordinarie 
tillstånd

Tillfälligt utökad
serveringsyta

Tillfälligt utökad
serveringstid 

Spritdrycker

Antal sittplatser:

Specifiera:

Ange vilken lokal som avses

Maxantal i lokalen:

Servering inomhus önskas
påbörjas klockan:

Servering i uteservering önskas 
påbörjas klockan:

Servering inomhus önskas 
avslutas klockan:

Servering i uteservering önskas 
avslutas klockan:

Alkoholdryckslik-
nande preparat

Vin Starköl Andra jästa alkoholdrycker
(t.ex. cider)

Annat

Datum Datum för den tillfälliga förändringen:

Serverings-
ansvarig
personal

Bifoga ritning av hela
serveringsytan i A4-format

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