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Anvisningar till ansökan om tillstånd 
att servera alkoholdryck 
Avgiften 

Avgift för prövningen skall betalas till Bg 603-8657 innan ansökan kan behandlas. Ansöker du om 
permanent serveringstillstånd kostar det 8000 kr och då ska meddelandet till 
betalningsmottagaren vara 57000 31117 267001. Ansöker du om tillfälligt tillstånd ska 
meddelandet vara 57000 31116 267001 och prövningsavgiften varierar beroende på typ av 
tillstånd. Mer information om kostnaderna finns på kavlinge.se/serveringstillstånd.  

Handläggningstiden beräknas till 2 – 4 månader under förutsättning att kunskapsprovet är 
godkänt. Om det inte finns ett godkänt kunskapsprov sedan tidigare ska tid bokas hos 
kommunens kundtjänst 046 73 90 00 då ansökan är inlämnad. 

Följande handlingar skall alltid bifogas i ansökan 

• Kvitto över inbetald prövningsavgift 

• Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas). 

• Kopia av hyreskontrakt för lokal där servering skall bedrivas alternativt bevis om 
äganderätt till fastigheten. 

Observera att förutom ovan nämnda handlingar är där ytterligare handlingar som ska bifogas 
beroende på om det är ett tillfälligt tillstånd eller ett permanent, vilket specificerar nedan.  

För dig som ansöker om tillfälligt tillstånd ska följande bifogas 

• Personbevis för sökande (då sökande är enskild person). Personbeviset får inte vara äldre 
än tre månader. 

• Aktuell lista över samtliga styrelseledamöter, samt föreningsstadgar. 

• Planritning över restaurangens lokaler, helst i A4-format. Ytan som avses för servering 
skall vara markerad. 

• Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall t ex ange 
öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans 
och spel. 

• Intyg på godkänt kunskapsprov ej äldre än 3 år. (Under förutsättning att kunskapsprovet 
gjorts vid ett tidigare tillfälle.) 
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För dig som ansöker om permanent tillstånd ska följande bifogas 

• Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre 
än tre månader. 

• Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (enbart medborgare i land som inte tillhör 
EU). 

• Planritning över restaurangens lokaler, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad 
som är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord. Eventuell uteservering skall 
vara inritad. 

• Kopia av beslut om registrering av livsmedelsanläggning. 

• Kopia av bevis från räddningstjänsten om godkännande av lokalerna. Räddningstjänsten 
kan kontaktas per telefon. Michael Linder där nås måndag-fredag kl. 09.00-12.00 på  046-
540 46 99. 

• Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall t ex ange 
öppet tider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans och 
spel. 

• Intyg på godkänt kunskapsprov ej äldre än 3 år. (Under förutsättning att kunskapsprovet 
gjorts vid ett tidigare tillfälle.) 

• Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal för den rörelse vartill rättigheter sökes. 

• Finansieringsplan och budget för första årets drift. 

• Bevis – Registret över fysiska personers och dödsbons konkurser från Bolagsverket. 

• F-skattebevis och momsregistreringsbevis 

• Byggnadslov (vid nyproduktion) 

• Meny 

• Tidigare serveringstillstånd bifogas 

Vid aktiebolag 

• Aktuellt personbevis för samtliga styrelseledamöter. Personbeviset får inte vara äldre än 
tre månader. 

• Personnummerutdrag från Bolagsverket (0771-67 06 70) avseende aktiebolag. 

• Uppgifter om bolagsandelar och aktiefördelning 

Vid handelsbolag 

• Handelsbolagsavtal 

• Personnummerutdrag från Bolagsverket (0771-67 06 70) avseende handelsbolag. 

Vid enskild firma 

• Personbevis för sökande (då sökande är enskild person). Personbeviset för inte vara äldre 
än tre månader. 

 

 

Vid frågor kontakta Elisabeth Lind på elisabeth.lind@kavlinge.se 
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