
Socialförvaltningen   
Tillståndsenheten Ansökan 

Om permanent ändring av 
serveringstillstånd för servering av 
alkoholdrycker enligt 8 kap 2§ 
alkohollagen (2010:1622) 

 

 

 

Postadress  Besöksadress     Bankgiro Telefax Internetadress   Direkttelefon 

 Box 1255 Brotorget 1 237 - 6440 046-35 54 54 www.lund.se/tillstandsenheten  046-35 55 05 
 221 05 LUND 

Tillståndshavare 

Org. nr/ pnr.  
 
 

Namn 
 
 
Adress 
 

Tfn nr.  
 
 
Fax nr. 
 
 
E-post 
 
 

Serveringsställe 

Namn 
 
 

Restaurangnummer 

Gatuadress 
 
 

Postnummer och postort 

Ansökan om 
förändrat 
tillstånd avser 

 Uteservering Catering Serveringslokaler 
 
 
 
 Utökad serveringstid Pausservering Annan förändring 
 
 
 
 

Serveringens 
omfattning 

Året runt Under perioden (fr.o.m. - t.o.m.) Pausservering 

Alkoholdrycker som önskas serveras 
 
Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck 

 

Servering till 
 
Allmänheten Slutet sällskap 

Uteservering 
Året Runt 
 
 

Årligen under perioden (fr.o.m. - t.o.m.) under perioden (fr.o.m. - t.o.m.) 

Utökad 
Serveringstid 

Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas 
 
 

Övriga 
Upplysningar 

 
 

Anmälan av 
försäljning av 
tobak 

Detta är inte förknippat med någon avgift 
 
 Ja Nej 

Prövningsavgift betald  
(Datum, bifoga kvitto) 

Underskrift 
Underskrift av sökanden 
 
 
 

Namnförtydligande Ansökningsdatum 

 
   

Registrering 
Datum 
 
 
 

Diarienummer Diarieplansbeteckning 

 
Uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i tillståndsmyndighetens dataregister. 



Socialförvaltningen  
Tillståndsenheten Anvisningar till ansökan 

Om permanent ändring av 
serveringstillstånd för servering av 
alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) 

 

 

 

Postadress  Besöksadress     Bankgiro Telefax Internetadress   Direkttelefon 

 Box 1255 Brotorget 1 237 - 6440 046-35 54 54 www.lund.se/tillstandsenheten  046-35 55 05 
 221 05 LUND 

 
Ansökningsblanketten används för ansökningar om stadigvarande förändrat 
serveringstillstånd. Detta kan gälla exempelvis ansökningar om utökat dryckessortiment, 
utökad serveringstid, lokalutvidgning, uteservering. 
 
Till ansökan skall i relevanta delar följande handlingar bifogas: 

• Kvitto på inbetald ansökningsavgift, 5 000 kronor. (Avgiften sättes in på socialnämndens 
bankgiro 237-6440 med angivande av avsändare samt att ärendet rör förändrat 
serveringstillstånd.) 

• Vid ärende om uteservering; Kopia av polistillstånd enligt ordningslagen 
gällandeianspråktagande av offentlig plats för uteserveringsändamål. Om uteserveringen 
ligger på privat mark skall godkännande från fastighetsägaren ges in. I samtliga fall skall 
ritning över uteserveringen bifogas. Av ritningen skall framgå hur uteserveringen skall 
möbleras. 

• Vid ombyggnad av serveringsställe; Ritning över serveringsstället där önskad 
serveringsyta är markerad. I de fall Ni själv svarat för kostnaden för ombyggnaden skall 
Er finansiering redovisas. Bifoga även räddningstjänstens godkännande av 
brandsäkerheten i lokalen samt kopia av eventuell ändringsanmälan tillmiljöförvaltningen 
gällande livsmedelsanläggningen. 

• Vid ändrad verksamhetsinriktning; Bifoga uppgifter om matutbud, dans, spel, 
underhållning, målgrupp, cateringverksamhet etc. 

• Vid ansökan om utökning av tillståndet från slutet sällskap till allmänheten skall en ritning 
över köket bifogas där det framgår vilken köksutrustning som finns för matlagning och 
tillredning av lagad mat. Bifoga även ev ändringsanmälan tillmiljöförvaltningen. 

 
För ytterligare information var vänlig kontakta tillståndsenheten på telefon 046-35 55 05. 
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