
Anmälan 1(6) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

Här kan du anmäla ändring av nuvarande serveringstillstånd, 
Enligt 9 kap. 11 § alkohollag (2010:1622) 

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Avgift 
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut 
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se. 

Tillståndshavare 
Bolagsnamn 

Person- eller organisationsnummer 

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

Serveringsställe 
Serveringsställe/tillredningsställe 

Adress 

Ändring 
Kryssa i de rutor som berör de ändringar ni ämnar göra i ert serveringstillstånd. Det finns ytterligare 
information som ni ska fylla i under respektive rubrik i dokumentet. Kom ihåg att bifoga begärda bilagor. 

Ändring gällande Bifoga även följande bilagor 

 Avbrott i verksamhet 

Kassaregister 

Namnbyte (serveringsställe) 

Namnbyte, adressändring tillståndshavaren Registreringsbevis från Bolagasverket 

Serveringens omfattning Ritning (om det berör serveringsyta) 

Serveringstider 

Tobaksförsäljning 

Verksamhetsinriktning 

Ägarförhållanden eller styrelse - Intyg på kunskap om alkohollagen
- Finansieringsplan

~ HÅBO W KOMMUN 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



 

 Anmälan 2(6) 

 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

 

- Registreringsbevis från Bolagsverket 
- Uppgifter om 

bolagsandelar/aktiefördelning 
- Överlåtelseavtal tex arrendeavtal mm 
- Ägarförhållandet ska styrkas med tex 

bolagsstämmeprotokoll 
- Bygg- och miljöavdelningen kan inhämta 

remisser från polismyndigheten, 
skatteverket och kronofogden 

 Övrigt  
 

Avbrott i verksamheten 
Kortfattad beskrivning (observera att separat blankett finns för upphörande av serveringstillstånd) 

 

 

 

 

Kassaregister 
Märke 

Antal Typbeteckning 

 

Namnbyte (serveringsställe) 
Ange det nya namnet på serveringsstället 

 

Namnbyte och/eller adressändring (tillståndshavare) 
Bolagets nya namn 

Bolagets nya adress 
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□ 



 

 Anmälan 3(6) 

 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

 

 

Serveringens omfattning 
Serveringsperiod  Året runt 

 Årligen under perioden Datum fr.o.m. 

 

Datum t.o.m. 

Uteservering önskas vara 
tillgänglig 

 Året runt 

 Årligen under perioden Datum fr.o.m. 

 

Datum t.o.m. 

Minskning av serveringsytan Ange minskning av serveringsytan (bifoga ritning) 

 

 

 

Övrigt  Minibar 

 Rumsservering 

 Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps 
 

Serveringstider för allmänheten 
Om serveringstid inte anges så förutsätts det att den sökande avser normaltid,  
det vill säga 11.00 - 01.00 
Serveringstid, 
ange klockslag 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag före 
helgdag 

Inomhus 

 

Från         

Till         

Uteserver
ing 

Från         

Till         

Pausserv
ering 

Från         

Till         

Trafikserv
ering 

Från         

Till         
 

Serveringstider för slutet sällskap 
Om serveringstid inte anges så förutsätts det att den sökande avser normaltid,  
det vill säga 11.00 - 01.00 
Serveringstid, 
ange klockslag 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag före 
helgdag 

Inomhus 

 

Från         

Till         
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□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 
□ 



Anmälan 4(6) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

Uteserver
ing 

Från 

Till 

Pausserv
ering 

Från 

Till 

Trafikserv
ering 

Från 

Till 

Catering Från 

Till 

Tobaksförsäljning 
 Tobaksförsäljning kommer att påbörjas på serveringsstället 

 Tobaksförsäljning kommer att upphöra på serveringsstället 

Verksamhetsinriktning 
Verksamhetens inriktning dagtid/kvällstid 
(till exempel: lunchrestaurang, pub, gourmetrestaurang, eventuella företagsevenemang, dans/nattklubb, eventuella 
spel/spelautomater etc.) 

Huvudsaklig målgrupp/eventuella åldersgränser 

Eventuell underhållning (till exempel: levande musik, trubadur etc) 

Övrigt 
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□ 
□ 
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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

 

 

Nya ägare 
Bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter, etc 
PBI (hotellchefer, restaurangchefer, platschefer) 
Namn Befattning Personnummer Ägarandel i % 

    

    

    

    

    

Bolag 

Bolagsnamn Organisationsnummer Ägarandel i % 

   

   

 

Avgående ägare 
Bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter, etc 
PBI (hotellchefer, restaurangchefer, platschefer) 
Namn Befattning Personnummer Ägarandel i % 

    

    

    

    

    

Bolag 

Bolagsnamn Organisationsnummer Ägarandel i % 

   

   

 

Övriga upplysningar 
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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

 

 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

Firmatecknarens underskrift 

 
Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).  

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan 
ändring av nuvarande serveringstillstånd. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i 
Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med 
myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och 
miljönämnden i Håbo kommun.  

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

~ HÅBO W KOMMUN 
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