
Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd

Läs informationen nedan innan du fyller i ansökningsblanketten som du hittar på sid 1–3. 

Skicka in ansökan och vänta på vårt beslut
Ska du utöka, eller på annat sätt förändra verksamheten utöver vad du beviljats i nuvarande 
serveringstillstånd, ska du ansöka om det till oss för godkännande innan du genomför ändringen. Större 
förändringar som måsta godkännas av oss är exempelvis utökning av serveringsytan inom- eller utomhus, 
utökade serveringstider eller utökat sortiment.

Handläggning av ansökan
Handläggningstiden vid en komplett ansökan är normalt fyra veckor. Saknas handlingar eller om 
uppgifterna inte stämmer blir handläggningstiden längre, alternativt får du avslag på ansökan. Om du gör en 
större ombyggnad vill vi gärna besöka restaurangen. Vi skickar också remisser till andra myndigheter. Vi 
fakturerar dig en prövningsavgift enligt gällande taxa.

Förutom ansökningsblanketten kan du behöva skicka in

• Verksamhetsbeskrivning
• Ritning över serveringslokaler samt eventuell uteservering1

• Uppgift om lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt1
• Finansieringsplan med bilagor.1
• Skriftligt godkännande från fastighetsägaren2

• Tillstånd för användande av offentlig plats2

• Tillstånd för offentlig tillställning3

• Slutbesked från stadsbyggnadsnämnden4

• Fullmakt för eventuellt ombud

Ansökan, verksamhetsbeskrivning och eventuell fullmakt
Skriv vad du vill förändra i tillståndet, till exempel utökad serveringsyta, annan serveringstid och så vidare. 
Om du planerar att ändra inriktning behöver du även lämna en verksamhetsbeskrivning över vilken 
målgrupp restaurangen riktar sig till, öppettider, åldersgränser, om du har underhållning såsom karaoke, 
dans, eller liknande. Använder du ombud bifogar du en fullmakt.

Ritning över serveringsytan och brandsäkerhet
Markera med färgpenna på ritningen, de områden som alkoholservering kommer att vara tillåtet. Beskriv 
tydligt på vilket sätt eventuell uteservering kommer att gränsas av. När du gör förändringar inomhus ska 
du också bifoga blanketten ”Uppgift om brandsäkerhet” som finns på vår webbsida www.smohf.se.

Finansieringsplan vid ombyggnation och andra större ändringar 
Som visar transaktioner som gjorts till och från företagets konto (varifrån pengarna kommer och hur de 
betalats ut oavsett om du lånat, sparat eller ärvt pengar). Har du tagit lån från bank, kreditinstitut eller 
privat långivare ska du bifoga avtalet i sin helhet inklusive bilagor.

1 Bifogas vid ombyggnation, utökad serveringsyta eller uteservering. 
2 Bifogas endast för uteservering. Tillstånd söks hos polisen, www.polisen.se. 
3 Bifogas om du ska ha underhållning, exempelvis dans. Tillstånd söks hos polisen, www.polisen.se.
4 Bifogas om bygglov krävs enligt PBL kap 10 § 34 och söks hos kommunens stadsbyggnadsnämnd.
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Ansökan om ändring i 
gällande tillstånd

Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge 

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 

Tillstånd enligt alkohollagen 2010:1622

Sökande Namn Organisations- /personnummer*

Utdelningsadress Postnummer och ort 

E-post Telefon
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Beskriv vad
ansökan avser

Ansökan avser följande fasta utökning av mitt tillstånd att servera alkohol:

Datum Underskrift, firmatecknare Namnförtydligande

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

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

Namn

Adress Postnummer och ort 

Serveringsytan1    Antal sittplatser

Maxantal personer inomhus1  Maxantal i lokalen

Serveringstid inomhus från kl. till kl.

Serveringstid utomhus från kl. till kl.

Ny alkoholtyp  Spritdryck  Vin  Starköl
Andra jästa alkoholdrycker        Alkoholdrycksliknande preparat

Annat: 

1Bifoga ritning av hela serveringsytan i A4-format och ange vilken lokal eller serveringsyta som avses  



2 (3)

Kostnader

Uppge vilka 
kostnader du 
kommer att få i 
samband med 
ombyggnationen

Kronor Redovisas på bilaga nr:

Summa kostnader

Finansiering
Eget sparande/insats

Ägartillskott (2)

Likvida medel i bolaget (1)

Banklån

Lån från leverantörer, förskott på rabatter m m

Finansieringsplan – fylls i vid ansökan om utökad serveringsyta

Du som söker serveringstillstånd ska visa varifrån pengarna till din verksamhet kommer och att pengarna förts 
över till säljaren av verksamheten. Därför ska du skicka med bland annat kontoutdrag, avtal och lånehandlingar 
tillsammans med denna blankett. 

Av finansieringsplanen och bifogade handlingar ska flödet av pengar kunna följas bakåt. Det innebär att vi 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 etcetera. 

Är det fråga om privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer fått kapitalet.

Uppge hur 
ovanstående 
kostnader har 
finansierats

Kronor Redovisas på bilaga nr:

Övrig finansiering

Övertagande av lån/skulder

Privatlån

Summa finansiering



Beskriv hur
finansieringen
är tänkt att gå
till:
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