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Besöksadress  Postadress  E-post / Hemsida Telefon/Telefax Org.nr 
Torget 5 Leksands kommun kommun@leksand.se 0247-80000 212000-2163 
LEKSAND Miljöenheten www.leksand.se 0247-144 65 
 793 80 Leksand     

 

Ansökan sänds till  
 

Leksands kommun 
Miljöenheten 
793 80 Leksand 

 

Ansökan om tillstånd för tillfälligt utökad, eller enstaka 
tillfälle/period för servering av alkoholdrycker  
Enligt 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) 

Sökande 
Namn 
 

Gatuadress 
 

Postnummer och ort 

Telefonnummer (valfritt) 
 

Organisationsnummer/personnummer 

Faxnummer (valfritt) 
 

E-postadress (valfritt) 

 

Ansökan avser: ☐ Nytt tillstånd   ☐ Ägarskifte   ☐ Ändrat tillstånd 

Serveringsställe 
Namn Restaurangnummer 

 

Gatuadress 
 

Postnummer och ort 

Serveringslokaler 
Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske 
 

Jämför markerad ritning 
betecknad 

Högsta antal personer i 
serveringslokaler 
 

Antal sittplatser i bordsavdelning 
eller matsal 

Serveringens omfattning 

☐ Året runt ☐ Uteservering ☐ Pausservering ☐ Catering 

Årligen under perioden (fr om – t o m) Under perioden (fr om – t o m) 
 

Servering till: ☐ Allmänheten   ☐ Slutet sällskap 

Alkoholdrycker som önskas serveras: ☐ Starköl   ☐ Vin   ☐ Spritdrycker   ☐ Andra jästa alkoholdrycker 

Serveringstid 
Klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas (11:00 – 01:00 om inget annat beslutas) Datum 

 

 

 

 

V.G.V 

http://www.leksand.se/
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Information om behandling av dina personuppgifter 
Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. 
Dina uppgifter används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för 
administration, intern uppföljning, utvärdering, fakturering och kvalitetssäkring. Personuppgifter kring anmälan 
bevaras. Uppgifter kring tillsyn gallras efter 5 år. Dina uppgifter kan delas med Ekonomienheten, 
Polismyndigheten, Samhällsbyggnadsutskottet, Brandkåren, Länsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, 
Folkhälsomyndigheten, Skatteverket samt Tullverket enligt lag. Uppgifter om dig kan även härstamma ifrån dessa 
myndigheter samt kommunens fastighetsregister. Dina uppgifter kan delas med personuppgiftsbiträden vid 
teknisk behandling. 
Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, 
radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen 
upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se). 
 

Sökandens underskrift 
Underskrift av sökanden 
 

Namnförtydligande/titel Ansökningsdatum 
 
 

 
Kommunens beslut 
☐ Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen Datum: 

Annat beslut: 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande/titel 

 

 
Handlingar som ska bifogas ansökan om tillstånd för tillfällig servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
Som sökanden måste den juridiska personen (aktiebolag, handelsbolag eller förening) alltid anges. Om sökanden 
är enskild person måste fullständigt firmanamn anges. Ingen beställning av alkoholdrycker kan göras förrän 
serveringstillstånd erhållits från kommunen. 

• Handling som styrker rätten till markupplåtelse eller disposition av lokal. I förekommande fall markägarens 
medgivande till att ett serveringstält uppförs. Om serveringsplatsen ligger inom detaljplanelagt område som 
utgör allmän plats ska polismyndighetens tillstånd att nyttja platsen bifogas. 

• Ritning av lokalen eller serveringstältet där storleken och inredningen framgår. Av ritningen eller 
kompletterande ritning ska även lokalens/tältets placering i förhållande till omgivningen framgå. 

• Uppgift om antal sittplatser. 
• Förslag till matsedel (endast bordsservering i samband med servering av starkare drycker än öl klass II). En 

förutsättning för serveringstillstånd är att lagad mat kan tillhandahållas. 
• Beslut om registrering enligt livsmedelslagen. 
• Betyg eller intyg som stärker branschvana för tillståndshavaren, föreståndaren. 
• Anmälan om serveringsansvarig personal vid serveringsstället.  ANM. En hänvisning till att anmälda 

serveringsansvariga från det ordinarie serveringsstället kommer att närvara under hela serveringstiden är 
tillräckligt om sökanden redan innehar tillstånd. 

• Beskrivning av tillställningen. 
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	 Beskrivning av tillställningen.
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