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Anmälan
om serveringslokal vid catering

8 kap 4 § alkohollagen

Blankett

K
Du som redan har tillstånd för catering måste anmäla den lokal du ska servera i. Själva lokalen måste alltid anmälas till tillståndsenheten i den 
kommun där den ligger innan den får användas.
För att du ska få tillstånd att servera alkohol i en lokal måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.  

Tillståndshavare
Namn: Organisationsnummer:

Gatuadress: Telefon: 

Postnummer och postort: Restaurangnummer:

E-postadress:

Serveringslokal
Namn:

Gatuadress:

Postnummer och postort: Telefon:

Lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt (ska bifogas):

Intyg om brandsäkerhet                 Annat

Datum
Datum och serveringstid (Serveringstiden får inte vara senare än vad grundtillståndet anger):

Typ av tillställning
(Bröllop, födelsedag, firmafest eller liknande): Antal gäster:

Meny
Ange vilken mat som kommer att serveras vid tillställningen:
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Ritningar över restaurangens alla lokaler

a. Du ska skicka in ritningar över hur restaurangen kommer att se ut när alla möbler står där de ska. Ritningarna ska
vara i A4-format eller A3 i skala 1:100 (1cm=1m). Ritningen ska visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
Det totala antalet sittplatser i hela restaurangen ska också visas på ritningen. Cirka hälften av de godkända serve-
ringsutrymmena bör vara utrymme där man kan sitta ner vid ett bord. Om det finns bardisk och/eller scen ska de
också vara markerade på ritningen. Utrymningsvägar från serveringslokalen ut till det fria ska redovisas i detalj. På
ritningen ska det också stå hur breda dörrarna är i och till utrymningsvägen. Om serveringslokalen består av flera
våningsplan ska alla våningsplan redovisas i en egen ritning.

b. Om en fristående brandskyddskonsult har gjort en bedömning av hur många personer som får vara i lokalen vid ett
och samma tillfälle ska du skickar med denna bedömning. Bedömningen ska vara gjord med den möblering och
efter de ritningar som du skickar in.

Underskrift
Underskrift:

Namnförtydligande: Datum:

Anmälan skickas till: 
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 

GODKÄNNANDE – KOMMUNENS BESLUT

Serveringslokalen godkänns

Annat beslut:

Underskrift:

Namnförtydligande: Datum:

Miljöförvaltningen 
Tillståndsenheten 
Box 7012
402 31 Göteborg

Besöksadress: Gårdavägen 2
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se  
Webbplats: www.goteborg.se/serveringstillstand 
Telefon: 031-365 00 00

Dataskyddsförordningen: När du skickar in din ansökan samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter på 
www.goteborg.se/dinapersonuppgifter
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