
ANSÖKAN
Ansökningsdatum

Tillstånd för servering av alkoholdrycker
 

Sänds till

Kramfors kommun
Miljº- och bygg
872 80 KRAMFORS

Sökande
Firmanamn/Namn

          
Organisations-/Personnummer

          
Gatuadress

          
Telefon (även riktnr)

          
Postnummer och postort

          
Telefax (även riktnr)

          
E-post

          

Ansökan avser

 Nytt tillstånd  Ägarskifte  Ändring i tillstånd

Serveringsställe
Namn

          
Restaurangnummer

          
Gatuadress

          
Postnummer och postort

          

Serveringslokaler
Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske

          
Jämför markerad ritning beteckning (nr)

          
Högsta antal personer i serveringslokaler

          
Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

          

Serveringen omfattning

 Året runt
Årligen under perioden (fr o m –  t o m)

          
Under perioden (fr o m – t o m)

           Pausservering

 Starköl  Vin  Spritdrycker
Servering till

 Allmänheten

Serveringstider
Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00 – 01.00 om ej annat beslutas)

          

Övriga upplysningar

          

Prövningsavgift betald (datum, kvitto bifogas)

          

Sökandens underskrift
Namnförtydligande

          
Namnteckning

Telefon (även riktnr)

          

Se blankettens baksida

lfsg
Stämpel

lfsg
Stämpel



Bifogade handlingar

 Anmälan om ansvarig personal (namn och personnummer)

 Kopia av undertecknat köpe- och arrendeavtal

 Kopia av sökandens hyreskontrakt (undertecknat av bägge parterna)

 Intyg om branscherfarenhet, arbetsintyg och meritförteckning

 Bevis om miljöförvaltningen godkännande av lokalen

 Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc.

 Planritning i två exemplar (A4-format) över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar

 Registreringsbevis

 Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad

 Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag

 Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital

 Personnummerutdrag från Patent- och registreringsverket (PRV-intyg) som visar vilka aktiebolag och
     handelsbolag Ni/bolagsmännen är och har varit verksamma i

 Intyg från kronofogden som visar att Ni/bolagsmännen/ägarna och bolag ej är restförda
     (OBS! Detta gäller även andra bolag Ni är och har varit verksamma i)

Övrigt
          



 MERITFÖRTECKNING 
 Datum 
Sökande av tillstånd för alkoholservering 
(skall styrkas genom skriftliga bilagor)   

 
Personuppgifter 
Namn 

      
Personnummer 

      

 
Tidigare tillstånd för alkoholservering 
Tidsperiod (fr o m – t o m) 

      
Restaurangens namn, ort 

      
Bilaga nr 

      

                  

                  

                  

                  

 
Tidigare ansvar för alkoholservering 
Tidsperiod (fr o m – t o m) 

      
Restaurangens namn, ort 

      
Bilaga nr 

      

                  

                  

                  

                  

 
Övrig branschvana 
Tidsperiod (fr o m – t o m) 

      
Restaurangens namn, ort 

      
Bilaga nr 

      

                  

                  

                  

                  

 
Utbildning och kurser 
Tidsperiod (fr o m – t o m) 

      
Restaurangens namn, ort 

      
Bilaga nr 

      

                  

                  

                  

                  

 
Underskrift 

Namnförtydligande 

      
Namnteckning 

Telefon (även riktnr) 

      
 

lfsg
Stämpel



Exempel för beräkning av
EKONOMISKA UPPGIFTER

Budget/prognos för år

Identifiering
Restaurangnummer

          
Restaurangnamn

          

Intäkter – Nyckeltal/kronor (exkl. moms)

Kategori Antal Intäktsslag Kr

Antal lunchgäster per vardag           Lunch, nettointäkt per vardag           

Antal middagsgäster per vardag           Middag, nettointäkt per vardag           

Antal lunchgäster per helgdag           Lunch, nettointäkt per helg           

Antal middagsgäster per helgdag           Middag, nettointäkt per helg           

Starkölsförsäljning, vardagar, liter           Starköl, nettointäkt per vardag           

Vinförsäljning, vardagar, liter           Vin, nettointäkt per vardag           

Spritdrycksförsäljning, vardagar, liter           Spritdrycker, nettointäkt per vardag           

Starkölsförsäljning, helger, liter           Starköl, nettointäkt per helg           

Vinförsäljning, helger, liter           Vin, nettointäkt per helg           

Spritdrycksförsäljning, helger, liter           Spritdrycker, nettointäkt per helg           

Antal entréavgifter m m per vecka           Entréavgifter, nettointäkt per helg           

Antal övriga intäktsobjekt           Övriga intäkter per vecka           

Utgifter – Nyckeltal/kronor (exkl. moms)

Kategori Antal Intäktsslag Kr

Anställda årsarbetare           Personalkostnad per månad           

Lokaler, kvadratmeter           Hyra, inkl. uppvärmning per månad           

Förbrukningsartiklar per månad           

Administrationskostnader per månad           

Reklamtillfällen mm per år           Annonser, reklam mm per år           

Musikföreställningar mm per år           Musik, underhållning per år           

Kapitalkostnader per år           

§ Räntor           

§ Amorteringar           

§ Avskrivningar           

Övriga utgifter per år           

Tillgångar och skulder

Tillgångar Kr Skulder Kr

Kassa och bank           Övertagandekostnader           

Kundfordringar           Övriga lån           

Maskiner och inventarier           Övriga skulder           

Övriga tillgångar           

Finansiering           

§ Egen insats           

§ Lån           

Resultat

Vinst Kr Förlust Kr

                                        

lfsg
Stämpel



Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar när du skickar en ansökan, synpunkt eller annat 
registreras eftersom det behövs för vårt myndighetsarbete. De behandlas enligt 
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer kan du läsa på vår 
webbplats www.kramfors.se. 
 

http://www.kramfors.se/
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