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Haparanda stad - Tillstånd alkohol och tobak

Anmälan om ändring av lokaler
Företagsuppgifter
Organisationsnummer* Firma*

Adress*

Telefon*

Postnummer* Ort*

Fax

E-post

Webbadress

Serveringsställe
Namn*

Restaurangnummer

Adress*

Postnummer* Ort*

Ändring av serveringslokaler
Lokaler

Personbegränsning

Antal sittplatser

Lokalutvidgning för servering

Personbegränsning efter ändring

Antal sittplatser efter ändring

Uteservering

Tillfällig utökning
Lokal

Ändamål

Datum och tid

Mindre förändring
Förändring

Datum

Övriga upplysningar
Kort beskrivning
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De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Informationstext för formuläret
Informationstext för formuläret

Det här formuläret används för att ansöka/anmäla ändring av lokaler för servering av alkoholdrycker.
Företagsuppgifter

Ange uppgifter om företaget.
Serveringsställe

Ange uppgifter om serveringsstället.
Ändring av serveringslokaler

Ange uppgifter om ändringar av lokalerna för servering av alkoholdrycker.
Tillfällig utökning

Ange uppgifter om tillfällig utökning av serveringslokal.
Mindre förändring

Ange uppgifter om mindre förändring av lokaler inom serveringsställe med tillstånd för servering av
alkoholdrycker.
Övriga upplysningar

Ange eventuell övrig information.

Ifyllnadsstöd för blanketten
Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer i formatet 123456-7890.
Telefon

Ange även riktnummer.
Fax

Ange även riktnummer.
Lokaler

Ange de lokaler där alkoholservering får ske.
Personbegränsning

Ange det maximala antalet personer som får vistas i befintlig serveringslokal.
Antal sittplatser

Ange antalet sittplatser i befintlig serveringslokal.
Lokalutvidgning för servering

Ange hur lokalerna önskas utvidgas för alkoholservering.
Personbegränsning efter ändring

Ange det maximala antalet personer som får vistas i lokalen inklusive ny serveringsyta.
Antal sittplatser efter ändring

Ange antalet sittplatser inklusive ny serveringsyta.
Uteservering

Om ansökan avser uteservering, klicka i rutan.
Lokal

Ange lokal som skall utökas samt bifoga ritning och upplåtelsekontrakt.
Ändamål

Ange ändamålet med utökningen samt bifoga verksamhetsbeskrivning för ändamålet.
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Datum och tid

Ange datum för den period som ansökan gäller. Datum anges i formatet ÅÅMMDD.
Förändring

Ange vad förändringen består av.
Datum

Ange vilket datum ritningen är daterad. Datum anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Kort beskrivning

Gör en kortfattad redovisning av övrig information som har betydelse för ansökan/anmälan.
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