
 
 

Juli 2020 
   

 

 Skickas till 

 Sundsvalls kommun 
Alkohol- och tobaksenheten 
851 85  Sundsvall 

 

  
  

 
Ansökan om tillfällig servering av alkoholdrycker till slutet sällskap enligt 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
 

 

Sökande 

Namn på företag, förening, privatperson Organisations-/ personnummer  

  
Adress Postadress Telefon (även riktnummer) 

   
E-post Mobiltelefon 

  
 Namn Restaurangnummer 

Serverings-   
ställe Gatuadress  Telefon (även riktnummer) 

   
 Lokalen har godkänt brandskydd - bifogas Antal sittplatser i lokalen Lokalen godkänd för max antal personer 

       

Önskad 

servering 

Ansökan avser servering av  Datum 

  Starköl  Vin  Annan jäst alkoholdryck   Spritdrycker  
Matsedel/Meny – bifogas Serveringen skall påbörjas kl. avslutas kl. 

     
Tillställningens art   

 
............................................................................................................................. ...................................................................................... 

 
............................................................................................................................. ...................................................................................... 

 Beräknat antal gäster 

  

Serverings- 
ansvarig 

Efternamn, förnamn Personnummer 

Sökandens  

underskrift 

Ort, datum 

  
Underskrift (behörig firmatecknare) 

  
Namnförtydligande 

  
 
 
 
Avgiften för ansökan faktureras i efterhand. Fakturor hanteras enligt kommunens allmänna betalningsregler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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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