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Finansieringsplan och budget vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
Enligt 8 kap. 2 § alkohollag (2010:1622) 

Skicka blanketten till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Sökande 
Bolagsnamn Person- eller organisationsnummer 

Uppgifter om kostnader vid uppstart av verksamheten 
Här ska du ange vilka större kostnader som krävs för att du ska kunna öppna din restaurang. Det är obligatoriskt att 
fylla i alla rutor. Om du inte har några kostnader för till exempel inköp av ny utrustning ska du skriva 0 kr. 

Kostnad Summa Bilaga nr 

Köp av verksamhet 

Kostnad för inköp av inventarier och utrustning 

Depositionsavgift för hyra 

Förskottsbetalning av hyra 

Kostnad för ombyggnation av lokalen 

Kostnad för köp av andelar/aktier i bolaget 

Övriga kostnader 

Summa 

Uppgifter om var pengarna kommer ifrån 
För att kunna få serveringstillstånd måste du som söker tillstånd visa att du har tillgång till pengar för att kunna 
finansiera uppstarten. Det ska du visa genom till exempel utdrag från konton eller underskrivna lånehandlingar. Fyll i 
de rutor som är aktuella och skicka med handlingar som visar det belopp du har angivit. 

Kostnad Summa Bilaga nr 

Ägartillskott/egna medel 

Banklån 

Lån från leverantörer, förskott på rabatter med mera 

Lån eller skuld som tagits över från säljaren 

Lån från annan 

Leasingavtal 

Övrigt: 

Summa 
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Redovisa budget för första året – Beloppet ska avse ett helt år (12 månader) 
Intäkter (ange försäljning i kronor inklusive moms) Summa 

Matförsäljning lunch  

Matförsäljning övrig tid  

Starköl  

Vin  

Spritdryck  

Andra jästa alkoholdrycker  

Övrig dryck  

Entréavgift  

Garderob  

Spel  

Övrig försäljning (tobak med mer)  

Summa  

  

Kostnader (ange inköp i kronor inklusive moms) Summa 

Mat  

Starköl  

Vin  

Spritdryck  

Andra jästa alkoholdrycker  

Övrig dryck  

Hyra  

Ränta  

Löner inklusive skatt och sociala avgifter  

Underhåll  

Övriga kostnader  

Summa  
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Övriga upplysningar 
Här har du möjlighet att lämna övriga upplysningar gällande din finansiering 

Uppgiftslämnare 
Datum Telefon till uppgiftslämnare Namn 

E-postadress

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 dina uppgifter om finansiering vid ansökan om 
stadigvarande 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. 
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