Socialförvaltningen
Tillståndsenheten

Nuvarande
Tillståndshavare

Anmälan
Om förändring i tillståndshavande
bolag/verksamhet enligt 9 kap 11 §
alkohollagen (2010:1622)

Org. nr/ pnr.

Namn

Tfn nr.

Adress

Fax nr.
E-post

Serveringsställe
Namnbyte på
serveringsställe

Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer och postort

Från ovanstående till
Ex. nya bolagsmän, ändrat aktieinnehav, ändrad styrelsesammansättning, namnbyte/adressändring
beträffande bolag m.m.

Ändrade
ägarförhållanden
Vid platsbrist komplettera anmälan med separat redovisning
Ex. ändring av serveringslokal, ombyggnation, ändrad verksamhet med dans eller underhållning eller andra
ändringar som är av betydelse för tillsynen.

Övriga
ändringar i
verksamheten

Datum för
förändring(ar)

Datum

Prövningsavgift betald (Datum, bifoga kvitto)

Underskrift av sökanden

Namnförtydligande

Anmälningsdatum

Diarienummer

Diarieplansbeteckning

Underskrift
Datum

Registrering
Uppgifterna som lämnas i samband med anmälan kommer att registreras i tillståndsmyndighetens dataregister.
Beslut om beviljat tillstånd, dess omfattning och namn på tillståndshavare, organisationsnummer och adress till
serveringsstället kommer att publiceras på tillståndsmyndighetens hemsida.

Postadress

Besöksadress

Bankgiro

Telefax

Internetadress

Direkttelefon

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

237 - 6440

046-35 54 54

www.lund.se/tillstandsenheten

046-35 55 05

Socialförvaltningen
Tillståndsenheten

Anvisningar till anmälan
Om förändringar i tillståndshavande
bolag eller verksamhet enligt 9 kap
11 § alkohollagen (2010:1622)

Anvisningar till anmälan Anmälan skall göras i förväg. Om det förhållande som
föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses skall anmälan istället göras utan
dröjsmål.
Den ifyllda anmälningsblanketten skall undertecknas av behörig firmatecknare och sändas in
till Tillståndsenheten. Följande handlingar skall bifogas. (Ytterligare komplettering kan
komma att begäras) Observera att bifogade blanketter kan ifyllas digitalt på datorn för
utskrift.
1. Kvitto över inbetald prövningsavgift 5 000 kr för ändring i stadigvarande tillstånd
och för ändrade ägarförhållanden/styrelse eller motsvarande upp till 49% samt 10
000 kr för ändrade ägarförhållanden/styrelse eller motsvarande med 50% eller
mer. Avgiften sätts in på bankgiro 237-6440
2. Ev. Anmälan om nya serveringsansvariga personer (blankett bifogas)
3. Registreringsbevis/ändringsbevis från Bolagsverket för bolag eller enskild firma
alternativt kopia på undertecknad ändringsanmälan.
4. Uppdaterande uppgifter om ägarförhållanden. Om tillståndshavaren är ett
handelsbolag bifoga handelsbolagsavtal. Om tillståndshavaren är ett aktiebolag bifoga
uppdaterad kopia av aktieboken. Om bolaget ingår eller skall ingå i en koncern bifoga
organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår.
Det skall också framgå vilka fysiska personer som efter förändringarna är ägare.
5. Överlåtelseavtal. Bifoga kopia av undertecknade avtal gällande aktieöverlåtelse
alternativt överlåtelse av bolagsandelar.
6. Uppgifter om finansiering. Bifoga finansieringsplan, lånehandlingar, bankutdrag och
dylikt samt kvittens för köpeskillingen. Är det privata lån skall det finnas ett skuldebrev
mellan långivaren och låntagaren. Långivarens personnummer skall framgå liksom på
vilket sätt långivaren anskaffat kapitalet. Kapitalets ursprung skall styrkas.
7. Uppgift från Bolagsverket om eventuell tidigare näringsverksamhet. (ej äldre än tre
månader). Inges för alla med betydande inflytandet i rörelsen.
8. Meritförteckning för sökande (blankett bifogas). Inges för alla med betydande
inflytande i rörelsen. Uppgifterna skall vara styrkt
9. Ev. beskrivning av ändring i verksamheten. Om serveringsställets
inriktning/målgrupp/verksamhet ändras i samband med anmälan skall ny
verksamhetsbeskrivning upprättas och bifogas. Av beskrivningen skall framgå
öppethållandetider, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans
och spel. Om serveringsstället byggs om ska nya ritningar bifogas samt
finansieringsredovisning ske i enlighet med punkten 6 ovan.
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