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ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE
TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,
VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER
OCH/ELLER STARKÖL
Insändes till

Olofströms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Box 302
293 24 Olofström
Telefon 0454-931 12
E-post ks@olofstrom.se

Sökande (juridisk person)
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Telefon bostad (även riktnummer)

Postadress

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Serveringsställe
Namn
Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Serveringslokaler
Lokaler inom vilka serveringen ska ske (bifoga ritning) Ex. i matsal, konferensrum, på uteservering etc.

Serveringens omfattning
Ansökan avser servering

Året runt

Årligen perioden:
Ex. uteservering

Serveringen skall ske till och avse

Allmänheten

Spritdrycker

Vin

Starköl

Andra jästa alkoholdrycker (ex. cider)

Slutna sällskap

Spritdrycker

Vin

Starköl

Andra jästa alkoholdrycker (ex. cider)

Serveringstider
Spritdrycker, vin/andra jästa alkoholdrycker och starköl får normalt serveras mellan klockan 11.00 och klockan 01.00.
Påbörjas tidigast klockan

Avslutas senast
klockan

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning (för aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening skall
ansökan undertecknas av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande
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Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om permanent tillstånd till servering av
spritdrycker, vin/andra jästa alkoholdrycker och/eller starköl till allmänheten
Ansökan om serveringstillstånd (blankett bifogas).
Beskrivning av verksamhetens inriktning (koncept) dag- och kvällstid, serveringsform, öppethållande, dans underhållning, spel med
mera. (separat beskrivning ska bifogas).
Meny.
Planritning över serveringsstället inklusive köksutrustning. OBS! Ange totalt personantal (Maxantal) för lokalen samt
antalet sittplatser.
Registreringsbevis från Bolagsverket.
Protokoll från bolagsstämma där det framgår vem som tecknar firma och aktiefördelningen alternativt kopia på aktiebok.
Uppehållstillstånd för utländsk medborgare.
Bevis om uppdrag som funktionär (historik om person) från Bolagsverket som visar vilka aktiebolag och/eller handelsbolag
bolagsmännen är och har varit verksamma i. (Detta ska bifogas även om Ni tidigare inte varit verksam i något bolag).
Bevis om konkursfrihet från Bolagsverket. Ska bifogas även om Ni tidigare inte varit inblandad i konkurs.
F-skattebevis från skatteverket.
Momsregistreringsbevis från skatteverket.
Bevis om registrering i arbetsgivarregistret från skatteverket.
Betyg och intyg utvisande branschvana för tillståndshavare.
Anmälan om serveringsansvariga personer (se särskild blankett). All personal ska vara anställd av tillståndshavaren.
Kopia av köpe-, hyres- och/eller arrendeavtal.
Finansierings- och driftsplan. (Blankett bifogas) Uppgift om vilken bank som anlitas. Vid finansiering genom banklån ska lånehandlingar
bifogas. Om rörelsen finansieras med egna medel (eget sparande) ska detta styrkas. Vid finansiering genom lån från privatperson ska
handlingar bifogas som utvisar från vem pengarna kommer samt att pengarna satts in på företagets eller det enskilda kontot. Till
ansökan ska dessutom bifogas ett kontoutdrag från företagskontot (minst tre månader tillbaka i tid) där det framgår att verksamheten
innehar tillräckliga medel för att kunna driva rörelsen.
Registreringsbevis från Skatteverket rörande kassaregister (Lagen om kassaregister m m 2007:592).
Uppgift om revisor om detta inte framgår av registreringsbeviset.
Anmälan från Miljöförbundet avseende registrering av livsmedelsanläggning.

Som sökande måste den juridiska personen (aktiebolag eller handelsbolag) alltid anges. Om sökanden är enskild
person måste fullständigt firmanamn anges. Observera att ansökan ska vara undertecknad av behörig
firmatecknare.
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Finansieringsplan (Ifylles endast utav sökare av permanent tillstånd till servering av
spritdrycker, vin/andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten)

Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisas i finansieringsplanen. Detta
innebär att du måste kunna visa var kapitalet kommer ifrån, att du haft tillgång till pengarna samt att
köpeskillingen överförts till säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag,
såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. Dessa lämnas med ansökan som bilagor och numreras.

KOSTNADER Uppge vilka kostnader du haft i samband med restaurangköpet
Inköp av restaurangrörelse (köpeskilling)

Kronor

Redovisa nr på bilaga

Inköp av inventarier, utrustning
Depositionsavgift för hyra
Förskottsbetalning av hyra
Ombyggnation av lokalen
Övriga kostnader (Ansökningsavgift, kostnad för ombud m m)
Övertagande av lager
Summa kostnader

FINANSIERING Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats
Eget sparande

Kronor

Likvida medel i bolaget (1)
Ägartillskott (2)
Lån från leverantörer, förskott på rabatter m m
Banklån
Privatlån
Övertagande av lån/skulder
Summa finansiering
1) Med bolagets likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank.
2) Med ägartillskott avses det belopp som ägaren (delägaren) sätter in i bolaget.

Redovisa nr på bilaga
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BESKRIV HUR FINANSIERINGEN GÅTT TILL
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Budgetprognos (Ifylles endast utav sökanden av permanenta tillstånd till servering av
spritdrycker, vin/andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten)

Redovisa budget för första året.

INTÄKTER
Försäljning exkl. moms
Öl

Kronor

Starköl

Kronor

Vin

Kronor

Andra jästa alkoholdrycker

Kronor

Spritdryck

Kronor

Matförsäljning

Kronor

Entréavgifter

Kronor

Garderob

Kronor

Spel

Kronor

Övrig försäljning (tobak m m)

Kronor

Summa intäkter

Kronor

KOSTNADER
Inköp exkl. moms
Öl

Kronor

Starköl

Kronor

Vin

Kronor

Andra jästa alkoholdrycker

Kronor

Spritdryck

Kronor

Mat

Kronor

Summa

Kronor

Hyra

Kronor

Ränta

Kronor

Löner (inkl skatter och soc avgifter, ej semesterersättning)

Kronor

Underhåll

Kronor

Övriga kostnader

Kronor

Summa

Kronor

Total summa kostnader

Kronor
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Redovisa långivare (Ifylles endast utav sökare av permanent tillstånd till servering av
spritdrycker, vin/andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten)

LÅNAT KAPITAL
Långivarens namn
Långivarens person-/organisationsnummer
Lånebelopp
Datum för mottagande av belopp
Datum för återbetalning
Räntesats

LÅNAT KAPITAL
Långivarens namn
Långivarens person-/organisationsnummer
Lånebelopp
Datum för mottagande av belopp
Datum för återbetalning
Räntesats

LÅNAT KAPITAL
Långivarens namn
Långivarens person-/organisationsnummer
Lånebelopp
Datum för mottagande av belopp
Datum för återbetalning
Räntesats

Kom ihåg att du som söker serveringstillstånd ska styrka det som redovisats i finansieringsplan,
budgetprognos samt uppgifter som lämnats kring eventuella långivare. Detta innebär att du måste kunna
visa varifrån kapitalet kommer, att du haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen överförts till
säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag, såsom kontoutdrag,
lånehandlingar och avtal. Dessa lämnas med ansökan som bilagor och numreras.

