ANMÄLAN
om cateringservering enligt 8 kap 4§ alkohollagen samt
2-3 §§ FHIFS 2010:8

Tillståndshavare

Org nr / Personnr.

Namn

Tel nr

Adress

Fax nr
E-post / Mobilnr.

Serveringsställe

Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Serveringslokaler

Postnummer

Postort

Lokaler inom vilka alkoholservering önskas (anges noga, t.ex. matsal, puben, uteserveringen osv.)

Jämför markerad ritning betecknad

Högsta antal pers i
serveringslokaler

Beräknat antal gäster

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Serveringens
omfattning
Arrangemang

Under perioden (fr. o. m – t. o. m)

Serveringstider
Serveringsanvarig
Medgivande

Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas (11.00 - 01.00 i normalfall)

Underskrift

Underskrift av sökanden

Beskriv tillställningens art, typ av slutet sällskap, mm.

Personnummer och namn

I och med att ansökan lämnas in medger jag också att lämnade uppgifter och andra personuppgifter
registreras hos tillståndsenheten.
Datum

Namnförtydligande / titel

 Den som inte har cateringtillstånd i Eskilstuna kommun ska bifoga en kopia av
tillståndsbeviset.
 Alkoholservering får inte ske innan kommunen har lämnat godkännande.
Beslut

Anmälan om cateringservering är registrerad och godkänd.
Detta bevis (kopia) skall förvaras på serveringsstället och ska på begäran uppvisas för
tillsynsmyndigheterna.

Anmälan om cateringservering godkänns inte, se beslutsbilaga.
Beslutsfattare

Underskrift

Namnförtydligande/befattning

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

Arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen
Tillståndsenheten
631 86 Eskilstuna

Alva Myrdalsgata 5

016-710 10 00

016-13 59 78

E-post

anders.viklund@eskilstuna.se
inger.cedervad@eskilstuna.se

Datum

8 kap. 4 § alkohollagen
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd
under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls och godkänns av
kommunen.
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få ett stadigvarande
serveringstillstånd.

FHIFS 2010:8
2 § Anmälan ska innehålla
1. Tillståndshavarens namn
2. Organisationsnummer eller, i fråga om enskild firma, personnummer, och
3. Uppgift om anmälan avser lokal för cateringverksamhet, kryddning eller provsmakning.
3 § Anmälan ska innehålla följande uppgifter om serveringsstället och arrangemanget
1. Adress,
2. Dag och tid för arrangemanget,
3. Antal personer i det slutna sällskapet, och
4. Lämplighet från brandsäkerhetssynpunkt.
Vid servering i en privat lokal behöver endast uppgifterna i första stycket 1,2 och 3 lämnas.

