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Ansökan/beslut om tillstånd för  
servering av alkoholdrycker till 
allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod 

Datum

………………….…... 

Tillstånd enligt 8 kap 2  och 6 §§ alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod, provsmakning till allmänheten. 

Sökande 

Organisationsnummer 

Företag 

Postort 

Postnummer 

Telefon (även riktnummer) E-postadress 

Serveringsställe 

Alkoholdrycker som önskas serveras 

Starköl 

Vin 

Spritdrycker 

Andra jästa alkoholdrycker 

Utdelningsadress 

Telefon (även riktnr) 

Namn 

E-postadress 

Postort 

Utdelningsadress 

Serveringens omfattning 

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal 

Tillställningens art 

Beräknat antal gäster 

Högsta antal personer i serveringslokalen 

Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering ska ske) 

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

Serveringstid 
Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00-01.00 om inget annat har beslutast)  Datum (fr.o.m. - t.o.m.) 

Restaurangnummer 

Postnummer 

Kontaktperson 

Förnamn Telefon (även riktnummer) 

Efternamn E-postadress 

Alkoholdrycksliknande preparat

Knivsta kommun

741 75 Knivsta

knivsta@knivsta.se, 018-34 70 00



Sid 2 (1) 

Underskrift 

Sökandens underskrift Namnförtydligande 

Datum och diarienummer för senaste beslut som meddelats för samma serveringsställe till allmänheten 

Tidigare beslut 

Kommunens anteckningar 

Registrering 

Diarienummer 

Ansökan inkom, datum 

Avgift inbetald, datum (kvitto bifogas) 

Arkivering 

Beslut 
Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 och 6 §§ alkohollagen Beslutsdatum 

Annat beslut 

Underskrift (för kommunen) 

Namnförtydligande, befattning 

Telefon (även riktnummer) 

Kommunal nämnd 

Serveringsansvarig       Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år fyllda 

Efternamn 

Förnamn Personnummer 

Knivsta kommun



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Knivsta kommun

Dessa handlingar ska skickas in tillsammans med ansökan:
• Beskrivning av arrangemanget. Du bör till exempel skriva om öppettider, åldersgränser, målgrupp och om du har

några särskilda kontroller för att förhindra försäljning till minderåriga.

• Planritning över serveringsområdet. På ritningen ska du tydligt markera inom vilket område som gäster får dricka
alkohol. Markera gärna med färgpenna och skriv gärna måtten.

• Information om matutbud. Det kan vara antingen en meny eller en utförlig beskrivning av vilken typ av mat du
tänker servera. Menyn bör innehålla minst tre olika rätter.

• Kopia av hyreskontrakt eller intyg som visar att du har rätt att vara på området. Kom ihåg att hyreskontraktet måste
vara underskrivet och att alla sidor och bilagor ska skickas med.

• Handlingar som visar vilka personer som äger bolaget. Om du inte redan har serveringstillstånd i kommunen och
söker genom ett bolag behöver du visa vilka som äger bolaget. Det kan göras med till exempel en aktiebok eller ett
protokoll från senaste bolagsstämman där det framgår vilka personer som äger aktier. Om ansökan gäller ett
handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in.

Att tänka på
• Vid bland annat serveringstält och användning av gasol kan speciella krav ställas från brandförsvaret. För mer 

information kontakta brandkåren Attunda 08-594 696 00.

• Eventuellt kan livsmedelsverksamheten behöva registreras. För mer information och registrering kontakta 
miljöenheten, telefon 018-347000, eller gå in på https://knivsta.se/naringsliv-i-knivsta/naringsliv-i-knivsta/
tillstand-regler-och-tillsyn/livsmedel

• Om du vill använda en offentlig plats, anordna dans eller liknande kan du behöva söka tillstånd hos polisen. 
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