Serveringstillstånd - Ronneby kommun
Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten
I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering.
Här nedan kan du se vad som krävs vid ansökan och för att handläggningen ska gå så smidigt
som möjligt.



Ansökan om serveringstillstånd:
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/tillstand-regler-ochtillsyn/alkoholserveringstillstand.html
http://webb.ronneby.se/Global/Dokument/Tillst%c3%a5ndsguide/Socialf%c3%b6rval
tningen/Serveringstillst%c3%a5nd%20anm%c3%a4lan.pdf



Beskrivning av verksamhetens inriktning (koncept/affärsplan) dag- och kvällstid,
serveringsform, öppethållande, dansunderhållning (offentlig tillställning), spel med
mera (separat beskrivning ska bifogas).



Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning:
http://webb.ronneby.se/Global/Dokument/Tillst%c3%a5ndsguide/Milj%c3%b6%20och%20byggnadsf%c3%b6rvaltningen/livsmedelsanl%c3%a4gg%20anm%c3%a4l
an.pdf



Meny (ska vara fullständig och inkludera minst tre förrätter, tre huvudrätter samt
tre efterrätter).



Kopia av köpe-, hyres- och/eller arrendeavtal.



Planritning över serveringsstället inklusive köksutrustning. OBS! Ange totalt
personantal (Maxantal) för lokalen samt antalet sittplatser.



Registrering av företag. Firmabevis/registreringsbevis från Bolagsverket.



F-skattebevis, momsregistreringsbevis, arbetsgivarregistrering.



Uppgift om revisor om detta inte framgår av registreringsbeviset.



Ägarförhållande. Protokoll från bolagsstämma där det framgår vem som tecknar
firma och aktiefördelningen mellan bolagsmännen alternativt kopia på aktiebok.



Personbevis för sökande PBI (personer av betydande intresse).



Finansieringsplan. Uppgift om vilken bank som har anlitats. Vid finansiering genom
banklån ska lånehandlingar bifogas. Om rörelsen finansieras med egna medel (eget
sparande) ska detta styrkas. Vid finansiering genom lån från privatperson ska
handlingar bifogas som utvisar från vem pengarna kommer samt att pengarna satts
in på företagets eller den enskildas konto. Till ansökan ska dessutom bifogas ett
kontoutdrag från företagskontot (minst tre månader tillbaka i tid) där det framgår att
verksamheten innehar tillräckliga medel för att kunna driva rörelsen.



Kunskapsprov om alkohollagstiftning
Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och
med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 §
alkohollagen (2010:1622). Andra betyg/intyg som visar på branschvana är också av
intresse. Se gärna http://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-omalkohollagstiftning/allmaninformation/
För att genomföra kunskapsprovet beställer du tid hos alkoholhandläggaren i
kommunen. Proven finns på olika språk.



Anmälan om serveringsansvariga personer. All personal som är serveringsansvarig
ska vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrd via bemanningsföretag.
Du hittar blankett på kommunens hemsida eller får den översänd via
alkoholhandläggaren.



Läs gärna mer på :
http://webb.ronneby.se/PageFiles/5850455/Ronneby%20kommuns%20riktlinjer%20alkohol.
pdf eller https://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=alkoholservering



Handlingar att inhämta hos Bolagsverket:
Registreringsbevis från Bolagsverket. Se följande länk:
http://www.bolagsverket.se/sok/2.517?q=registreringsbevis
Bevis om uppdrag som funktionär (historik om person) från Bolagsverket som visar
vilka aktiebolag och/eller handelsbolag bolagsmännen är och har varit verksamma i.
(Detta ska bifogas även om Ni tidigare inte varit verksam i något bolag). Se följande
länk: http://www.bolagsverket.se/be/sok/bevis/uppdrag-1.4310
Bevis om konkursfrihet från Bolagsverket. Ska bifogas även om Ni tidigare inte varit
inblandad i konkurs. Se följande länk:
http://www.bolagsverket.se/be/sok/bevis/konkurs-1.4410



Handlingar att inhämta hos Skatteverket:
F-skattebevis samt moms- och arbetsgivarregistrering från skatteverket. Se följande
länk:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer.4.76a43be412206334b89800052
908.ht
Registreringsbevis från Skatteverket rörande kassaregister (Lagen om kassaregister m
m 2007:592).



Handling att inhämta från Miljö- och Byggnadsnämnden:
Anmälan avseende registrering av livsmedelsanläggning
http://webb.ronneby.se/sv/ronnebykommun/Foretag/centrum/tillstandsguide/detta-tillstand-hanteras-av/miljo-ochbygg/livsmedelsanlaggning/



Tillstånd från polisen:
Tillstånd från Polisen för offentlig mark avseende uteservering.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/uteservering-etjanst/



Handling att lämna till Räddningstjänsten:
Skriftlig redogörelse över brandskyddet, se specifik blankett på följande länk:
https://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Blanketter/

