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Skickas till 
Sundsvalls kommun 
Alkohol- och tobaksenheten 
851 85  Sundsvall 

 
 
 
 
Serverings-
ställe 

Namn Restaurangnummer 

Adress Telefon 

Postadress  

 
Nuvarande 
tillstånds-
havare 

Namn Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postadress Mobil 
 
 Nuvarande 

tillståndsha-
vares adress 
efter upphö-
randet  om 
annan än ovan 

Adress  

Postadress  

 
Serverings-
tillstånd 
upphör 

 
£ Serveringstillstånd skall upphöra fr.o.m. …………………………………………………. 

 
 
Övriga 
upplysningar 

 

 

 

 
Underskrift 
Jag försäkrar på 
heder och 
samvete att 
ovanstående 
uppgifter är 
riktiga 

Ort och datum 
 

Firmatecknare namnteckning Namnförtydligande 

 



 Anmälan – Upphörande av 
 serveringstillstånd  

 

Juli 2020   

 
Information 
 
9 kap. 11 § Alkohollagen  
Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller hon 
avser att påbörja verksamheten.  

Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om 
verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för 
tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena. 

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet 
inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. 
 
9 kap. 14 § Alkohollagen 
Bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av 
denna lag ska vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver 
rörelsen är skyldig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp 
bokföringshandlingarna. 

Tillståndshavare, tillverkare, partihandlare och den som bedriver handel med teknisk sprit 
är skyldiga att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att 
myndigheten ska kunna föra statistik över verksamhet enligt denna lag. 

Övrigt 
När en verksamhet upphör, skall också restaurangrapport – redovisning av omsättning – 
inlämnas till tillståndsmyndigheten. Rapporten skall lämnas in senast 30 dagar efter 
upphörandet. 
 
 
I samband med att du ansöker ett tillstånd kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet 
med dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Den rättsliga grunden för att samla in dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.e 
dataskyddsförordningen. Ändamålet med att samla in dina personuppgifter är för att kunna 
handlägga ansökan om tillstånd och utföra tillsyn inom ramen för verksamheten och bolaget. 
 
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot behandlingen av 
dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till handläggare för alkoholärenden. 
 
För mer information om dataskyddsförordningen och hur personuppgifterna hanteras inom ramen 
för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn kan du vända dig till socialförvaltningens 
dataskyddssamordnare. 
 
Dataskyddssamordnare: Rebecca Wikholm, rebecca.wikholm@sundsvall.se 
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