
Ansökan 
- serveringstillstånd

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
mob@berg.se

Sida 1 (3)

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd | Medborgarhuset | 842 80 Sveg | Tel. 0687 161 00 eller 0680 161 00 | Fax 0687 161 05 eller 0680 161 05 
www.berg.se | www.herjedalen.se

Ansökan avser

Nytt tillstånd - stadigvarande

Nytt tillstånd - tillfälligt

Allmänheten

Slutet sällskap

Utökad serveringsyta

Utsträckt serveringstid

Catering

Provsmakning

Pausservering

Uteservering

Namn

Sökande
Adress Postadress

Organisationsnummer Telefonnummer

E-post

Kontaktperson
Förnamn Efternamn

Mobiltelefon E-post

Namn Restaurangnummer

Serveringsställe Adress Postadress

Telefonnummer Fastighetsbeteckning

Serveringslokaler
Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske

Högsta antal personer i serveringslokalen Antal sittplatser i bordsavdelning / matsal

Serveringens omfattning

Året runt
Årligen under tidsperiod fr. o. m. - t. o. m.

Tillfälligt fr. o. m - t. o. m. alternativt specifika datum

Alkoholdrycker som önskas serveras

VinStarköl Annan jäst alkoholdryckSpritdrycker

Serveringstider
Klockslag då serveringen önskas påbörjas/avslutas (11:00 till 01:00 om ej annat beslutas)

Övriga upplysningar

Uppgiftslämnare
Underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum
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Stadigvarande tillstånd 
till allmänheten med 
eller 
utan catering 
  
  
  
Stadigvarande tillstånd 
till slutet sällskap

Hyreskontrakt, köpe- eller arrendeavtal

Planritning

Finansieringplan, särskild blankett

Meny, egen eller särskild blankett

Verksamhetsbeskrivning, särskild blankett

Anmälan om serveringsansvarigpersonal, särskild blankett

Personer med betydande inflytande (PBI) och anställda, särskild blankett

Meritförteckning, särskild blankett

Bevis för godkänt kunskapsprov

Registrering av livsmedelsanläggning inlämnas till kommunens livsmedelsinspektör

Om sökande är en förening

Årsmötesprotokoll

Stadgar

Om sökande är ett bolag

Redovisning av ägarförhållanden, 
exempelvis aktiebok eller bolagsavtal

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd)

Tillfälligt tillstånd till 
allmänheten

Hyreskontrakt, köpe- eller arrendeavtal

Planritning

Meny, egen eller särskild blankett

Verksamhetsbeskrivning, särskild blankett

Anmälan om serveringsansvarigpersonal, särskild blankett

Bevis för godkänt kunskapsprov

Kopia av tillstånd för offentlig tillställning från Polismyndigheten (i vissa fall)

Om sökande är en förening

Årsmötesprotokoll

Stadgar

Tillfälligt tillstånd till 
slutet sällskap

Hyreskontrakt, köpe- eller arrendeavtal

Planritning

Meny, egen eller särskild blankett

Verksamhetsbeskrivning, särskild blankett

Anmälan om serveringsansvarigpersonal, särskild blankett

Bevis för godkänt kunskapsprov

Kommunens 
anteckningar

Datum Signatur
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Vi har fått dina uppgifter från 
dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter 
är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer 
att sparas 3 år efter verksamhetens upphörande. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om 
GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, 
Box 73, 845 21 Svenstavik. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
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Ansökan avser
Sökande
Kontaktperson
Serveringsställe
Serveringslokaler
Serveringens omfattning
Alkoholdrycker som önskas serveras
Serveringstider
Övriga upplysningar
Uppgiftslämnare
Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller
utan catering
 
 
 
Stadigvarande tillstånd
till slutet sällskap
Om sökande är en förening
Om sökande är ett bolag
Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd)
Tillfälligt tillstånd till
allmänheten
Om sökande är en förening
Tillfälligt tillstånd till
slutet sällskap
Kommunens
anteckningar
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Vi har fått dina uppgifter från
dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter
är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer
att sparas 3 år efter verksamhetens upphörande. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om
GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd,
Box 73, 845 21 Svenstavik. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
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