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Anmälan och beslut om serveringslokal för cateringtillstånd,
Enligt 8 kap. 4 § alkohollag (2010:1622)

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till:
Håbo kommun
Miljöenheten
Centrumleden 1
746 86 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
Namn

Person- eller organisationsnummer

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort)

E-postadress

Telefonnummer

Serveringsställe
Serveringsställe

Adress

Serveringens omfattning
Tillställningens art (t.ex. bröllop, 50-års fest eller liknande)

Matutbud

Datum för tillställning

Servering kommer att påbörjas,
ange klockslag

Lämplig ur
brandsäkerhetssynpunkt

Servering kommer att
avslutas, ange klockslag

Ej tidigare anmäld och godkänd lokal (intyg om brandsäkerhet bifogas)
Privat lokal
Tidigare anmäld och godkänd lokal

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

Antal deltagande gäster

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

Ange datum för godkännande av
lokalen

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

miljoavdelningen@habo.se
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Underskrift
Datum

Ort

Namnförtydligande

Firmatecknarens underskrift

Beslut
Serveringslokalen godkänns

Serveringslokalen godkänns inte enligt anmälan

Underskrift

Namnförtydligande

Befattning

Datum för beslut

Inkom datum/diarienummer

Brandsäkerhet
•
•
•
•
•
•
•

•

Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och
utrymningsvägarna är dimensionerade för.
Lös inredning får inte blockera utrymningsväg eller möjligheten att ta sig till utrymningsväg.
Utrymningsväg ska vara uppmärkt samt fri i hela sin sträckning och leda ut ur byggnaden eller till
en annan säker plats.
Dörrar i utrymningsväg ska enkelt kunna öppnas utan nyckel, kod eller liknande.
Brännbart material ska skyddas från utrustning eller föremål som kan orsaka antändning.
Användning av lättantändligt material ska undvikas, speciellt viktigt nära varma eller brinnande
föremål på väggar eller i tak.
Handbrandsläckare eller liknande ska finnas lättåtkomliga.
Släckutrustningar får inte uppvisa några skador eller andra funktionsbristen

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 om
serveringslokal för cateringtillstånd. 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.

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

miljoavdelningen@habo.se

