Sid 1 (3)

Ansökan om ändring i stadigvarande serveringstillstånd

Datum: ____________
Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Livsmedel och tillstånd
Telefon 026-17 80 00
tillstandsenheten@gavle.se

Skickas till:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Livsmedel och tillstånd
801 84 Gävle

Ansvarig myndighet är Socialnämnden.
Tillstånd enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622) servering av alkoholdrycker.

Sökande
Firmanamn/Namn

Organisations/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefonnummer (även riktnr)

Postnummer

Postort

Mobilnummer

E-postadress

Ansökan avser
Ändring i serveringsyta inne (anvisningar A)
Ändring i serveringsyta ute (anvisningar A)
Ändring i serveringstider (anvisningar B)
Övrigt

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Serveringslokaler efter ändring
Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske

Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal personer i serverings- Antal sittplatser i bordsavdel(nr)
lokaler
ning/matsal

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Serveringens omfattning efter ändring
Året runt
Årligen under perioden (fr o m – t o m)

Under perioden (fr o m – t o m)

Catering
Trafikservering
Minibarer/Room service
Uteservering
Pausservering
Servering till

Allmänheten
Slutet sällskap bestående av
Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl
Vin
Andra jästa alkoholdrycker
Spritdrycker

Serveringstider efter ändring
Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00–01.00 om ej annat beslutas)

Inomhus
Uteservering

Övriga upplysningar

Sökandes underskrift
Datum

Namnteckning, firmatecknare

Telefon (även riktnr)

Namnförtydligande, firmatecknare
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Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Anvisningar för ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd
Följande handlingar ska bifogas ansökan. Utan dessa handlingar kan ansökan inte prövas.

A - Ändring i serveringsyta
Planritning i två ex (A4-format) över lokalen/uteserveringen med måttangivelser utvisande önskat
serveringsutrymme och ev. drinkbar.
Kopia av hyreskontrakt beträffande det utökade serveringsutrymmet undertecknat av båda parterna.
Markägarens tillstånd till uteservering. Om uteserveringen ligger inom stadsplanelagt område och
därmed utgör allmän plats ska polismyndighetens tillstånd att nyttja platsen bifogas.

B - Ändring i serveringstider
Uppgift om verksamhetens inriktning kommer att förändras.
Skäl för ansökan
Av Gävle kommuns riktlinjer för serveringstillstånd antagna av kommunfullmäktige framgår följande beträffande serveringstider:
▪

För tiden fram till kl. 01.00.(lagstadgad tid) gäller förutsättningen att Polismyndigheten tillstyrker ansökan samt att Miljökontoret inte rekommenderar tidigare stängning på grund av risken för att närboende utsätts för bullerstörningar.

▪

Även serveringstid efter kl 02.00. kan förekomma. Här är dock prövningen mycket restriktiv, särskilt
med hänsyn till risken för att kringboende kan komma att bli störda.

▪

Samtliga ärenden som avser serveringstid efter kl. 01.00. avgörs av Socialnämndens individutskott.

Övriga bilagda handlingar

Skriv ut

