Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka
tillfällen enligt alkohollagen (2010:1622)
Sökande
Företagets namn/Namn

Gatuadress

Postnummer och postort

Organisations-/personnr

Telefon (även riktnr)

Fax (även riktnr)

E-post

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer och postort

Serveringens omfattning
Servering ska ske till

Anledning till ansökan om utökad serveringstid samt antal gäster

Serveringstider – specificera serveringstider i serveringsstället och på eventuell uteservering
Nuvarande serveringstid: (Inne och på eventuell utesrevering)

Ansökt serveringstid: (Inne och på eventuell utesrevering)

Utökad serveringstid avser datum:

Serveringsansvarig
Serveringsansvarig – Namn och personnummer

Övriga upplysningar

OBS! Ansökan prövas inte förrän avgiften betalats. Avgiften faktureras er när ansökan lämnas in.
För aktuell prövningsavgift se kommunens hemsida: www.varmdo.se
Sökandens underskrift – underskrift av behörig firmatecknare
Namnteckning
Namnförtydligande

Telefon (även riktnr)

Enligt personuppgiftslagen får dataregister upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter skall kunna utföras.
För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta utvecklingsavdelningen.
Ansökan skickas till: Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg
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Växel 08-570 470 00 - Fax 08-570 476 14 - E-post: atl@varmdo.se - www.varmdo.se - orgnr 212000-0035
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Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka
tillfällen enligt alkohollagen (2010:1622)

Information till ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfälle


Ansökan och inbetalning av avgift

Ansökan skall fyllas i så noga som möjligt och skall i möjligaste mån vara textad.
Ansökan skall lämnas in till socialkontoret senast 10 dagar före det att tillställningen skall äga
rum. För att underlätta handläggningen och för att garantera beslut inom rimlig tid önskas att
ansökan inkommer en månad före det att tillställningen äger rum.
För aktuell prövningsavgift, se avgifter på kommunens hemsida www.varmdo.se under
serveringstillstånd, eller kontakta handläggare för serveringstillstånd.
Handläggning av ansökan påbörjas som regel när inbetalning av ansökningsavgiften är
bekräftad.


Remissbehandling

Ansökningar om utökade serveringstider remitteras vanligen till polismyndigheten och
miljöförvaltningen.


Utökning av serveringstid

För beviljande av ansökan gällande tillfälligt utökad serveringstid är en förutsättning att
polismyndigheten och miljöförvaltningen inte har någon invändning.
Tidigare störningar från det aktuella serveringsstället kan påverka ansökan negativt.


Om beslutet

Beslut om tillfälligt utökad serveringstid, försedd med diarienummer samt undertecknad av
behörig beslutsfattare, skall finnas tillgängligt på serveringsstället och kunna uppvisas för
tillsynsmyndigheter, till exempel, polisen och kommunen.
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