
  

 
 

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
 
Ansökningsavgiften ska sättas in på Eksjö kommuns bankgiro 5813-0089.  

På inbetalningen anges Id 2530, kto 31130.  

Ansökningsavgiften ska vara betald för att ansökningen ska behandlas. 
 

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

 

• Kvitto över inbetald ansökningsavgift (insatt på bankgironummer 5813-0089) 
 

• Personbevis för sökande med enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader. 
 

• Aktuella personbevis för samtliga bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter/ersättare och 

eventuellt externa firmatecknare. Personbevisen får inte vara äldre än tre månader. 
 

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

tre månader. 

 

• Handelsbolagsavtal (om sökanden är ett handelsbolag) 
 

• Aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll (om sökande är ett aktiebolag) 

 

• Personnummerutdrag från Bolagsverket avseende sökandebolag. Utdraget skall gälla i vilka 
aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor personerna ingår. Observera 
att detta gäller samtliga i sökandebolaget ingående bolagsmän, styrelseledamöter, 
suppleanter/ersättare samt eventuellt externa firmatecknare. 

 

• Beskrivning av matutbud och prissättning (prislista). 
 

• Beskrivning av starköl, vin, spritdrycker, öl klass 2 och övriga dryckers prissättning (prislista). 
 

• Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall bland annat 

avse öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp samt eventuell underhållning, 

dans och spel 
 

• För att erhålla serveringstillstånd krävs goda kunskaper i alkohollagen (2010:1622), 
Sökanden kommer att få skriva ett kunskapsprov i alkohollagen för att utreda om sökanden 
har tillräckliga kunskaper i gällande lagstiftning. 

 

• Kopia av hyreskontrakt för lokal där serveringen skall bedrivas, alternativt bevis om 

äganderätt till fastigheten. 

 

• Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal för den serveringsrörelse vartill tillstånd söks. 
 
 

• Finansieringsplan och budget för första årets drift (blanketter bifogas). Vid finansiering är det 

av stor vikt att den sökande bifogar en tydlig dokumentation över hur verksamheten 

finansieras, det ska framgå varifrån kapitalet kommer, eventuella transaktioner mellan konton, 

skuldebrev, privata finansiärer. Förutom köp av restaurang skall även finansiering av 

eventuella övriga kostnader redovisas så som eventuellt ny inredning, renoveringar, 

leasingavtal m.m. 

 



  

• Enligt alkohollagen ska lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till 
slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från 
brandsäkerhetssynpunkt. För att kunna avgöra detta behöver nedanstående uppgifter 
redovisas: 
 

• Ritning över lokalen. Ritningen ska vara skalenlig och visa hur lokalen är möblerad. 
Det ska också stå med vilka andra verksamheter som finns i samma byggnad. Finns 
uteservering ska även ritning över den bifogas. 
 

• Personantal. Hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt, och en 
presentation av hur detta antal personer beräknats. Om du behöver hjälp att 
bestämma personantal för din lokal kan du kontakta en sakkunnig inom 
brand/brandkonsult.  
 

• Utrymningsvägar. Hur många utrymningsvägar som finns ska redovisas och märkas 
ut på ritningen. Om någon utrymningsväg inte leder direkt ut till det fria ska den 
redovisas mer noggrant.  
 

• Nödbelysning och vägledande markeringar. Vilken typ av vägledande markering 
som finns ska redovisas (efterlysande, genomlyst m.m.). Vart de sitter visar du bäst 
genom att märka ut dem på ritningen.  
 

• Brandtekniska installationer. Om det finns exempelvis brandlarm, sprinkler eller 
punktsläcksystem vid stekbord/fritös i lokalen. 
 

• Brandtekniska avskiljningar. Brandtekniska avskiljningar ska redovisas. Både inom 
verksamheten (exempelvis mellan kök och publika ytor) samt mot andra 
verksamheter och utrymningsvägar. Redovisas lämpligtvis på ritningen.  
 

• Släckutrustning. Om det finns handbrandsläckare och/eller liknande.  
 

• Om gasol hanteras i verksamheten krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 
Ansökningshandlingar finns på Eksjö Kommuns hemsida. Ansökan om hantering av 
brandfarlig vara ska vara beviljad INNAN verksamheten startar. 
 

• Brandskyddskontroll. Godkänt protokoll gällande imkanal. 
 

 

Välkommen med din ansökan till: 
Eksjö Kommun 
Miljöenheten 
575 80 Eksjö 


