
SIDA 

1 (1) ANMÄLAN 

Betydande förändring 

Namn Organisationsnummer/personnummer 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer 

Serveringsställe 
Namn Restaurangnummer 

Gatuadress Postnummer Postadress 

Ny ägare, bolagsman, styrelse eller liknande 
Namn Personnummer 

Avgående ägare, bolagsman, styrelse eller liknande 
Namn Personnummer 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning, behörig firmatecknare 

Namnförtydligande och titel 

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

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

9 kap. 11 § 

Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller hon avser att påbörja verksamheten. Anmälan 

ska också göras om verksamheten läggs ner eller om avbrott sker i den.  

Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också anmälas, 
liksom betydande förändringar av ägandeförhållandena.  

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. 

Miljö- och bygglovsförvaltningen 

Gäller när kretsen av personer med ett betydande inflytande i 
det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad 
ägare, styrelse och bolagsmän.
(9 kap. 11 § alkohollagen AL)

Tillståndshavare 

POSTADRESS 
Miljötillsynsavdelningen
141 85 HUDDINGE

BESÖKSADRESS 

Hälsovägen 7
HUDDINGE

TELEFON OCH TELEFAX 

08-535 300 00
08-535 366 10

WEBB   
www.huddinge.se 

ORGANISATIONSNR

212000-0068 



ANSÖKNINGSANVISNING SIDA 

1 (1) 

Anvisningar till anmälan om betydande förändring 

När kretsen av personer med betydande inflytande i det tillståndshavande 

bolaget förändras. 

Anmälningsblankett skickas in till kommunen undertecknad av 

firmatecknare. Du behöver även skicka med köpeavtal och finansiering 
(se bilaga finansieringsplan)

Frågor om ansökan kan ställas till alkoholhandläggaren

alf.klingvall-axlev@huddinge.se

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 
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