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Ansökan

Blankett

A

stadigvarande serveringstillstånd
ändring av gällande serveringstillstånd
tillstånd för provsmakning

		

Sökande
Bolagsnamn:

Organisationsnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Kontaktperson:

Mobiltelefon:

E-postadress:
Kontaktuppgifter ombud:

Ansökan gäller
Provsmakning vid
tillverkningsställe

Cateringverksamhet
för slutet sällskap

Nytt tillstånd

Ändrat tillstånd

Vid ändrat tillstånd ange vad ansökan gäller

T.ex. ändrad serveringstid, uteservering, större eller mindre lokal, ändrat dryckessortiment m.m.

Serveringsställe (Restauranglokal, föreningslokal eller liknande där servering ska ske)
Namn:
Gatuadress:
Postnummer och postort:

Mobilelefon

1

2

Serveringslokaler (Lokaler där alkoholservering ska ske)
Restauranglokal

Uteservering

Foajé med pausservering

Serveringens omfattning
Året runt		

Årligen under perioden (fr.o.m.–t.o.m.):		

Under perioden (fr.o.m.–t.o.m.):		

Alkoholdrycker som du vill servera:						
Starköl

Vin

Spritdrycker

Servering till:
Annan jäst alkoholdryck som
cider, fruktvin eller bärvin

Alkoholdrycksliknande
preparat t.ex. alkoglass

Allmänheten

Slutet sällskap

Serveringstider
Tid då servering startar respektive avslutas
i restauranglokal:

Sön–tors

Fredag

Lördag och dag före
helgdag

Tid då servering startar respektive avslutas på
uteservering till restauranglokal:

Sön–tors

Fredag

Lördag och dag före
helgdag

Tid då servering startar respektive avslutas i foajé eller annan plats:
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Personantal
Antal sittplatser plan 1:

Antal sittplatser plan 2:

Antal sittplatser plan 3:

Max antal personer plan 1:

Max antal personer plan 2:

Max antal personer plan 3:

Antal sittplatser uteservering 1:

Antal sittplatser uteservering 2:

Antal sittplatser uteservering 3:

Max antal personer uteservering 1:

Max antal personer uteservering 2:

Max antal personer uteservering 3:

Övriga upplysningar

T.ex. datum när ombyggnation eller nybyggnation beräknas vara klart

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
Jag ger kontaktpersonen fullmakt att företräda bolaget i denna ansökan.

Underskrift
Underskrift av firmatecknare:

Namnförtydligande:

Ansökningsdatum:

Ansökan skickas till:
Tillståndsenheten
Box 5282
402 25 Göteborg

Miljöförvaltningen
Tillståndsenheten
Box 5282
402 25 Göteborg

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

