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ANSÖKAN - TILLSTÅND
enligt alkohollagen (2010:1622) rörande
servering av spritdrycker, vin, andra jästa
alkoholdrycker och/eller starköl vid enstaka
tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap

Insändes till

Karlshamns kommun
Alkoholhandläggare
374 81 Karlshamn
Telefon 0454-81100
E-post servering@karlshamn.se

Sökande (juridisk person) måste ha fyllt 20 år för att få ansöka om ett serveringstillstånd.
Bolagsman/Namn

Orgnr/persnr:

Adress

Postadress

Telefon/mobil

Kontaktperson

E-postadress

@

Serveringsställe
Namn
Adress

Postadress

Telefon

Mobil

E-postadress

@

Redogörelse för tillställningens art
Ansökan avser servering av

Spritdrycker

Vin

Starköl

Andra jästa alkoholdrycker (ex. cider)

Tänk på att även alkoholfria alternativ måste kunna erbjudas.
Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest eller dylikt)

Beräknat antal gäster

Mat som ska serveras

Önskad serveringstid
Normal serveringstid är kl. 11.00-01.00

Datum

Påbörjas tidigast kl.

Avslutas senast kl.

Ansvarig för serveringen
Namn

Personnummer

Adress
Telefon bostad (även riktnummer)

Postadress
Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Övrigt
Datum för senaste beslut
Tillstånd för servering till slutet sällskap på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats

Brandsäkerhet
Lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt:
Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och utrymningsvägar är dimensionerade för. Lös inredning får
inte blockera utrymningsväg eller möjligheten att ta sig till utrymningsväg. Utrymningsväg ska vara utmärkt samt fri i hela sin sträckning och
leda ut ur byggnaden eller till en annan säker plats. Dörrar i utrymningsväg ska enkelt kunna öppnas utan nyckel, kod eller liknande. Brännbart
material ska skyddas från utrustning eller föremål som kan orsaka antändning. Användning av lättantändligt material ska undvikas, speciellt
viktigt nära varma eller brinnande föremål eller på väggar eller i tak. Handbrandsläckare eller liknande ska finnas lättåtkomliga. Släckutrustning
får inte uppvisa några skador eller andra funktionsbrist.

Sökande har förvissat sig om att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt för den verksamhet som ska bedrivas.
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Namnteckning
Ort, datum
Namnteckning (för aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening ska
underteckning ske av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Kommunens beslut
Tillstånd meddelas enligt ansökan
Namnteckning

Beslutsdatum

Namnförtydligande
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