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 ANSÖKAN om 
 ÄNDRING I TILLSTÅND 
 enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)  

 för servering av alkoholdrycker 

   

Sökande 
Org nr / 
pnr 

 Namn 
 

 

 Tel nr  Adress 

 
 

 Fax nr  

 
  

 e-post  

 
  

Hemsida  

 
Serverings- 
ställe 

Namn 
 

 

 
 

Gatuadress 
 
 

Postnummer och postort 
 
 

Serverings- 
lokaler 
 

Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

 
 
 

Högsta antal personer i 
befintliga serveringslokaler 

 

Antal sittplatser i 
bordsavdelning/matsal 

 

Ansökan om lokalutvidgning för 

 
 

Högsta antal personer i nya  
serveringslokaler 

 
 

Antal sittplatser i ny 
bordsavdelning/matsal 

 
 

 

 Ansökan avser tillstånd för servering av alkoholdrycker i uteservering 
 

Serverings- 
tillståndets 
omfattning 
 

Nuvarande tillstånd 

 Starköl  Vin  Spritdrycker   Andra jästa alkoholdrycker 

Nuvarande servering till 

 allmänheten  slutet sällskap 

Ansökan avser utökat dryckessortiment till att omfatta även 

 

 Starköl  Vin  Spritdrycker   Andra jästa alkoholdrycker 

Ansökan avser tillstånd för servering även 
till 

 allmänheten  slutet sällskap 

 catering till slutna sällskap 

Serverings- 
tider 

Nuvarande serveringstider 

 
 

Ansökan avser serveringstider 

 
 

Övriga 
upplysningar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift Underskrift av behörig firmatecknare 

 
 

Namnförtydligande/titel 

 
 

Ansökningsdatum 

 
 
 

 
Denna blankett kan användas för ansökningar om utökat dryckessortiment, ändrad verksamhetsinriktning, 
ansökan om cateringtillstånd, utökad serveringstid och  
lokalutvidgning (t ex uteservering).  
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GDPR-information 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnr vid enskild firma/organisationsnr, för- och 

efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna 

hantera din ansökan, utföra arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning och fullfölja vårt tillsynsansvar enligt 

Alkohollagen. 

 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om 

du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 

begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på  

tillstand@strangnas.se. Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på 

vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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