
E-tjänst för
serveringstillstånd

Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen



Du som har ett serveringstillstånd i Sundbyberg kan använda 
stadens e-tjänst för serveringstillstånd. Där kan du göra 
ansökningar eller anmälningar som gäller ditt tillstånd. Du 
kan göra både tillfälliga och permanenta ändringar. 

Ansökningar 
Du som har serveringstillstånd kan också ansöka om:

zz tillfälliga eller permanenta ändringar i ditt befintliga serveringstillstånd.

zz ett helt nytt serveringstillstånd inom Sundbyberg. 

Tillfälliga ändringar är exempelvis när du behöver söka tillfälligt utökad 
serveringstid. Permanenta ändringar är till exempel om du bygger ut din 
lokal eller vill utöka serveringstiden permanent. 

För permanenta ansökningar får du först en bekräftelse på att ansökan 
inkommit och därefter ett underlag med vad du behöver komplettera din 
ansökan med. 

Handlingar och kompletteringar till ansökan lämnas direkt i e-tjänsten, 
där du bifogar filerna till ditt ärende. Det går naturligtvis även att komplet-
tera ärendet genom att skicka papperskopior.

Helt nya serveringstillstånd och serveringstillstånd med serveringstid senare 
än klockan 01:00 ska godkännas av stadsbyggnads- och miljönämnden. 
Handläggningstiden för dessa ärenden beräknas till cirka tre månader. 



Anmälningar
I e-tjänsten kan du anmäla flera olika typer av förändringar vad gäller ditt 
serveringstillstånd. Det kan röra sig om följande:

zz Förändringar i ägande och bolagets sammansättning. Här kan du fylla 
vilka personer som ska företräda bolaget. Var noga med att ange namn 
och personnummer på alla tillkommande personer eller ägare i bolaget. 
Kontroll mot Bolagsverkets register kommer att göras. Du ska alltid 
anmäla ändringar i bolaget till Bolagsverket.   

zz Förändringar i verksamhet. Du har möjlighet att anmäla ändrad verk-
samhet för restaurangen. Det kan till exempel vara att du ändrar verk-
samheten till mer nöjesinriktad restaurang. 

zz Serveringslokal vid catering. För att kunna servera alkoholdrycker 
vid catering behöver du först ansöka om ett sådant serveringstillstånd. 
Därefter ska du anmäla varje gång du använder serveringstillståndet för 
catering i Sundbyberg. Ett serveringstillstånd för catering gäller endast i 
den kommun som har utfärdat tillståndet.  

zz Kryddning av egen snaps. 

zz Provsmakning av alkoholdrycker.

zz Upphörande av serveringstillstånd.
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Brandsäkerhet
Det är viktigt att brandsäkerheten fungerar på restaurangen. Lämna uppgif-
ter om högsta antal personer i restaurangen när du söker serveringstillstånd.

Av 8 kap. 16 § alkohollagen framgår flöjande: Lokaler som används för serve-
ring till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har sta-
digvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.

Ska du hantera brandfarlig vara på restaurangen (gasol) måste detta anmä-
las till brandmyndigheten.

Mer information: www.storstockholm.brand.se/foretag/restaurang

Livsmedelsverksamhet
Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimen-
tet i en livsmedelsverksamhet, ska du anmäla detta detta till kommunen. Det 
gäller alltså vid alla ägarskiften och nya serveringstillstånd. Den som inte gör 
någon anmälan bryter mot livsmedelslagstiftningen. Det kan leda till att din 
verksamhet förbjuds eller att du blir åtalad för brott mot livsmedelslagen. 

Mer information: www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo. Klicka vidare till 
Miljö, energi,hälsa/Livsmedelsverksamhet.

Markupplåtelser
För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för 
krävs ett tillstånd, så kallad markupplåtelse. Det gäller för uteserveringar.

Mer information: www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo. Klicka vidare till 
Markupplåtelser.


