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Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)  
för servering av alkoholdrycker 

Ansökningsavgift faktureras sökande. 

Sökande 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

Gatuadress E-postadress Faxnummer

Postnummer Postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Serveringsställe 
Namn Telefonnummer och faxnummer

Gatuadress Postnummer Postadress

Serveringslokaler 
Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske 

Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal personer i serveringslokaler Beräknat antal gäster 

Serveringstid och datum 
Ange önskad serveringsdag/period Från klockan Till klockan 

Serveringens omfattning 
Ange i vilket sammanhang servering önskas, om den ingår i något evenemang eller liknande 

 Starköl 

Serveringsansvarig 

Namn

Namn

Namn

Sökandes underskrift 
Ansökningsdatum Namnteckning 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på https://www.huddinge.se/gdpr

Namnförtydligande 

Miljö- och bygglovsförvaltningen 

POSTADRESS 
Miljötillsynsavdelningen
141 85 HUDDINGE

BESÖKSADRESS 

Hälsovägen 7
HUDDINGE

TELEFON OCH TELEFAX 

08-535 300 00
WEBB  
www.huddinge.se 

ORGANISATIONSNR

212000-0068 

 Andra jästa alkoholdrycker  Vin 

Personnummer

Personnummer

Personnummer

När nämnden har fattat beslut i ditt ärende kan vi komma att använda förenklad delgivning. Förenklad delgivning sker genom att beslutet som ska delges skickas till dig 
som är mottagare. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att beslutet har skickats.

Någon vecka efter det att beslut är fattat kan du komma att bli kontaktad för att svara på frågor om hur nöjd du varit med handläggningen. Din åsikt är viktig för att vi ska 
kunna förbättra vår verksamhet.
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ANSÖKNINGSANVISNING 

Ansökan om tillfälligt tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten 

Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

POSTADRESS 
Miljötillsynsavdelningen
141 85 HUDDINGE

BESÖKSADRESS 

Hälsovägen 7
HUDDINGE

TELEFON OCH TELEFAX 

08-535 300 00
WEBB  
www.huddinge.se 

ORGANISATIONSNR

212000-0068 

Miljö- och bygglovsförvaltningen 

• Ägarförhållanden - för bolaget som ansöker om tillstånd. Föreningar 
kan i vissa fall behöva skicka med uppgifter om stadgar, 
styrelseprotokoll (vem som tecknar föreningen ska framgå) m.m.

• Bevis på att du får disponera lokal eller mark - Rätten att få 
använda lokalen styrks genom kopia av hyreskontraktet eller 
arrendeavtal. Om hyreskontraktet inte är klart går det bra att bifoga 
intyg från hyresvärden i väntan på kontraktet. Tänk på att 
hyreskontraktet ska vara utställt på samma person som ansöker om 
tillståndet. Vid arrangemang utomhus ska handling om markupplåtelse 
bifogas.

• Mat – skicka med en förteckning över vilken mat som kommer att 
serveras.

• Planritning i A4-format över lokal och eventuell uteservering – på 
ritningen ska samtliga områden där servering kommer att ske vara 
angivna.

• Godkänt prov - Sökanden ska avlägga godkänt prov i 
alkohollagstiftningen och anslutande föreskrifter.

• Kopia på tillstånd enligt ordningslagen - arrangeras dans, konsert 
eller liknande kan det krävas tillstånd enligt ordningslagen från 
polisen.

• Beskrivning av arrangemanget.
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