
 
Miljö och bygg 

 

 
 
Ansökan om tillfällig ändring i 
ett gällande serveringstillstånd 

 
Tillståndshavare 

Firmanamn/Namn Organisations-/Personnummer 

Telefonnummer (även riktnummer) Mobilnummer E-post 

 
 

Serveringsställe 
Serveringsställets namn Restaurangnummer 

Gatuadress 

 

Tillfällig ändring avser 
Ändringen gäller under perioden  

  

Utökat dryckessortiment           Spritdrycker   Starköl Vin Andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider) 

 

Utökad serveringsyta 

  Ange vilken lokal som utökningen avser   Högsta antal personer i lokalen   Antal sittplatser 

 

 

Utökad serveringstid 

Klockslag då servering inomhus önskas påbörjas respektive avslutas 

Klockslag då servering på uteserveringen önskas påbörjas respektive avslutas 

 

Ny uteservering 

Klockslag då servering på den nya uteserveringen önskas påbörjas respektive avslutas 

 

Annat 

  Beskriv  

Allmänheten Slutet sällskap 

 

Övriga upplysningar 

 

 

 

Sökandens underskrift 
Namnteckning Namnförtydligande Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Handlingar som ni ska bifoga med er ansökan om ändring av stadigvarande 
serveringstillstånd 
 

Utökad serveringstid 

 Hyreskontrakt eller arrendeavtal för lokalen (bifoga även alla bilagor).  

 

Utökad serveringsyta eller uteservering 
 Ritning över hela byggnaden.  Både den befintliga och den utökade ytan och eventuell 

uteservering ska markeras. Tänk på att olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök inte 
ska markeras som serveringsyta. 

 Redovisa vad en eventuell renovering/ombyggnad kostat och en beskrivning hur den finansierats. 

 Hyreskontrakt eller arrendeavtal för den utökade ytan (bifoga även alla bilagor). 

 

Från slutet sällskap till allmänheten (utökad krets) 
 

En kortfattad beskrivning av restaurangens verksamhetsinriktning.  

 Meny , både över mat- och dryckesutbud. Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter 
klockan 23.00 ska även den bifogas. 

 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 

 Uppskatta hur mycket ni räknar med att sälja under ett år (se bifogat formulär) 

 Om bolaget inte redan har ett serveringstillstånd till allmänheten måste ni göra ett kunskapsprov i 
alkohollagen. För att boka ett provtillfälle så tar ni kontakt med kommunens alkoholhandläggare. 

 
 

Övrigt 

 

 

 
 

 

 

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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