
Fullmakt 1(4) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

Fullmakt, för anmälan av serveringsansvariga mm 

Denna fullmakt kan användas av tillståndshavare som har serveringstillstånd för alkoholdrycker i Håbo 
kommun och som önskar låta ett eller flera ombud få behörighet via e-post eller post, samt ha kontakt med 
Bygg- och miljönämnden i ärenden gällande uppdateringar. Uppgifterna registreras i Bygg- och 
miljönämndens verksamhetsstöd. 

Om fler än två behöriga firmatecknare behöver underteckna fullmakten går det bra att komplettera på 
baksidan eller på Iösblad. Vilka firmatecknare som ska underteckna fullmakten beror på 
bolagsordning/stadgar etc. 

Fullmakten gäller från det datum den kommer in till tillståndsenheten och fram till dess att den skriftligen 
återkallas, se sista sidan. 

Önskas begränsad giltighetstid ska sista giltighetsdag anges här:  

Fyll i och underteckna fullmakten. Skicka den till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Om du anmäler via e-post måste anmälan alltid göras på en undertecknad blankett. Om möjligheten att 
skanna saknas går det även bra att ta ett tydligt foto. Blanketten hittar du på vår hemsida www.habo.se/ 

Tillståndshavare (fullmaktsgivare) 
Firmanamn/bolagsnamn/organisation Organisationsnummer 

Firmatecknare 1 (namnförtydligande) Firmatecknare 2 (namnförtydligande) 

Firmatecknare 1 (underskrift) Firmatecknare 2 (underskrift) 

Serveringsställe 
Om fullmakten avser samtliga av bolagets serveringsställen i Håbo kommun, kryssa i denna ruta. I 
annat fall fyll i uppgifterna nedan för det serveringsställe fullmakten avser. Komplettera på baksidan 
eller på lösblad vid behov 

Serveringsställets namn Serveringsställets restaurangnummer 

Serveringsställets adress 

~ HÅBO w KOMMUN 

□ 



Fullmakt 2(4) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

Ombud (fullmaktstagare) 
För- och efternamn Personnummer 

Ombudets behörighet (markera ett eller flera alternativ) 
ombudet kan sen uppdatera/anmäla/ansöka, via e-post eller post samt kommunicera med bygg- och 
miljönämnden i ärendet. 

 Uppdatera serveringsansvariga  Ombud i pågående ansökan 

 Ansöka/anmäla förändringar i tillståndet & anmäla cateringtillfällen (dvs. behörighet att göra allt) 

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 fullmakt om 
anmälan om serveringsansvariga personer mm. 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 

□ I □ 
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Fullmakt 3(4) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

Fullmakt fortsättning vid fler än ett ombud för samma organisationsnummer 
för anmälan av serveringsansvariga mm 

Ombud (fullmaktstagare) 
För- och efternamn Personnummer 

Ombud (fullmaktstagare) 
För- och efternamn Personnummer 

Tillståndshavare (fullmaktsgivare) 
Firmanamn/bolagsnamn/organisation Organisationsnummer 

Firmatecknare 1 (namnförtydligande) Firmatecknare 2 (namnförtydligande) 

Firmatecknare 1 (underskrift) Firmatecknare 2 (underskrift) 

Serveringsställets namn Serveringsställets restaurangnummer 

Serveringsställets adress 

Serveringsställets namn Serveringsställets restaurangnummer 

Serveringsställets adress 

~HÅBO w KOMMUN 



 

Fullmakt 4(4) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

Återtagande av tidigare given fullmakt 
Datum för fullmaktens sista giltighetsdag anges här: 

Tillståndshavare (fullmaktsgivare) 
Firmanamn/bolagsnamn/organisation Organisationsnummer 

Firmatecknare 1 (namnförtydligande) Firmatecknare 2 (namnförtydligande) 

Firmatecknare 1 (underskrift) Firmatecknare 2 (underskrift) 

Ombud (fullmaktstagare) 
För- och efternamn Personnummer 

Vad ombud ej längre får göra 
 Uppdatera serveringsansvariga  Ombud i pågående ansökan 

 Ansöka/anmäla förändringar i tillståndet & anmäla cateringtillfällen (dvs. behörighet att göra allt) 

Serveringsställe 
Om fullmakten avsåg samtliga av bolagets serveringsställen i Håbo kommun, kryssa i denna ruta. I 
annat fall fyll i uppgifterna nedan för det serveringsställe fullmakten avser. Komplettera på baksidan 
eller på lösblad vid behov 

Serveringsställets namn Serveringsställets restaurangnummer 

Serveringsställets adress 

Serveringsställets namn Serveringsställets restaurangnummer 

Serveringsställets adress 

~HÅBO w KOMMUN 

I 
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I □ 
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