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SID 1 /2 Byggnads- och tillståndsnämnden  

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan/anmälan gällande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen och 9 kap 11 § alkohollagen 
samt att utföra tillsyn enligt 9 kap 2 § alkohollagen. Staden kommer att bevara dina uppgifter efter att du lämnat in dem till oss.  

Sökande 
Firmanamn Organisations-/Personnummer 

Adress Postadress 

Faktureringsadress om annan än ovan 

E-postadress Telefon dagtid/ Mobiltelefon 

Serveringsställe 
Namn Restaurangnummer 

Adress Postadress 

Serveringslokaler 
Lokal inom vilka alkoholservering ska ske Ritning bifogas över lokalen, markera serveringsytan 

☐
Högsta antal personer i serveringslokalen Antal sittplatser i serveringslokalen 

Serveringens omfattning och tid 
Året runt Årligen under perioden (fr.o.m. – t.o.m.) Pausservering Under perioden (fr.o.m. – t.o.m.) 

☐ ☐
Servering avses till Alkoholdrycker som önskas serveras 

☐ Allmänheten ☐ Slutet sällskap ☐ Starköl 
☐ Vin 
☐ Alkoglass 

☐ Sprit 
☐ Annan jäst alkoholdryck 

Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas inomhus Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas på uteserveringen 

Ansökan avser 
☐ Nytt serveringstillstånd ☐ Ägarskifte ☐ Ändrat tillstånd/ utökad serveringsyta 

Vid ansökan om nytt serveringstillstånd eller ägarskifte ska följande blanketter bifogas 

 Redovisning av budget första året ☐ Underlag till Brandmyndigheten 
☐ Finansieringsplan för restaurangverksamhet 

☐

☐ Anmälan om utsedda serveringsansvarig personal 

Anmälan om livsmedelshantering görs separat. 
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Övriga upplysningar 
 

  

Information om ansökningsavgift 
Ansökningsavgiften för handläggning av ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte kostar 12 000 kronor per 
ansökan. Om du redan har ett befintligt serveringstillstånd i kommunen är ansökningsavgiften 8 000 kronor. Avser 
ansökan en stadigvarande ändring i serveringstillståndet är kostnaden 3000 kronor. Ansökningsavgiften faktureras separat 
till ovan angiven fakturaadress.  

Mer information om ansökningsavgifter finns att läsa om på vår hemsida www.sundbyberg.se/serveringstillstand 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

    
Underskrift 

 

Blanketten skickas till 
Sundbybergs stad 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
172 92 Sundbyberg 
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