Ansökan
om tillfälligt tillstånd för
alkoholservering – slutna sällskap
Skickas till:
Karlskoga kommun
Bygg- och Miljökontoret - 13
691 83 Karlskoga
kommun@karlskoga.se

Sökande
Namn:

Organisationsnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Telefon:

E-postadress:

Kontaktpersons namn:

Kontaktpersons telefonnummer (dagtid):

Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande där servering ska ske)
Namn:
Gatuadress:
Postnummer och postort:

Telefon:

Serveringens omfattning
Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker

Serveringstider
Under perioden (fr o m-t o m)

Klockslag då serveringen börjar och när
den slutar (11.00 - 01.00 om ej annat
beslutas)

Avser provsmakning vid arrangemang

Tillställningens art
Beräknat antal gäster

Ange vem som ska serveras samt typ av tillställning

Matservering
Tillagad mat som ska serveras under tillställningen (ange vad)

Serveringsansvarig (Personen måste ha fyllt 20år för att kunna vara serveringsansvarig)
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Karlskoga kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR) när vi behandlar dina personuppgifter. Vi behöver spara och behandla personuppgifter
om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna
dokumentera din ansökan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på adressen ovan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Myndighetsnämnden som
du kan kontakta på myndighetsnamnd@karlskoga.se.
Tillståndet gäller under förutsättning att giltigt hyres- eller dispositionsavtal finns för stället.

Sökandens underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Till ansökan ska kvittokopia på genomförd betalning bifogas. Arrangemanget ska beskrivas, antal gäster, tillställningens art,
eventuella uppträdanden med mera. Detta kan göras i en bilaga eller på blankettens baksida. Betalning sker till bankgirokonto
441 - 4736, märk inbetalningen med referensnummer: 733-31122-35090.Avgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva
ansökan, vi behandlar inte din ansökan om inte inbetalning av avgift genomförts. Ansökningsavgift tas ut oavsett om din ansökan blir
beviljad eller ej.

Kommunens anteckningar
Datum för komplett ansökan

Diarienummer

Avgift inbetald, datum (kvitto bifogas)

Beslutsdatum

Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8
kap 2 § alkohollagen
Underskrift (för myndighetsnämnden)

Namnförtydligande

Information
Ansökningsavgiften för ett (1) tillfälle är 700 kronor. Avgiften för varje extra tillfälle är 300 kronor
per tillfälle. Maximalt 12 tillfällen per år är tillåtet. Godkänt kunskapsprov krävs för slutna sällskap
om man söker för mer än ett tillfälle/år.
Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste
du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör bygg- och miljökontoret en utredning.
Ett tillfälligt serveringstillstånd är ett tillstånd som varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.
Verksamheten som har detta tillstånd har rätt att servera alkohol till ett slutet sällskap.
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse. Medlemskretsen
ska vara känd i förväg. Det kan vara en förening, företag eller liknande, inbjudna släktingar, vänner och
kollegor vid till exempel firmafest, bröllop och födelsedagar. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya
gäster. Det är alltså inte ett slutet sällskap om man till exempel kan bli medlem i entrén. Om personkretsen inte är begränsad är det samma sak som att servera till allmänheten. Det innebär att du behöver söka
tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.
Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått det och för den mark, lokal eller
område som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas gäller inte tillståndet längre. Du
måste då ansöka om ett nytt.
Den som har tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tidsperiod, får köpa motsvarande
drycker endast hos detaljhandelsbolaget (Systembolaget).
Betalning sker till bankgirokonto 441 - 4736, märk inbetalningen med referensnummer: 733-31122-35090.
Avgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan, vi behandlar inte din ansökan om inte
inbetalning av avgift genomförts. Ansökningsavgift tas ut oavsett om din ansökan blir beviljad eller ej.

