Anmälan om upphörande
av serveringstillstånd
Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Adress

Postadress

Tillståndshavare/Bolag
Namn

Organisation/personnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnr)

Fax (även riktnr)

E-post

Serveringstillstånd upphör
Adress efter upphörandet

Postadress

Serveringstillstånd ska upphöra när ny ägare fått tillstånd

Serveringstillstånd ska upphöra omedelbart

Datum
Serveringstillståndet ska upphöra från och med:
Övriga upplysningar - specificera

Underskrift av behörig firmatecknare
Ort och datum
Namnteckning av firmatecknare

Namnförtydligande

Mobilnummer/telefonnummer

Uppgifter i denna blankett kan komma att registreras i ett dataregister.
För ytterligare information samt gällande restaurangrapporten – vänligen läs nästa sida

Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 - Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg - Bankgiro 5108-2972
Växel 08-570 470 00 - Fax 08-570 476 14 - E-post: atl@varmdo.se - www.varmdo.se - orgnr 212000-0035
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Anmälan om upphörande
av serveringstillstånd

Tillämpligt lagrum
9 kap. 11 § Alkohollagen (2010:1622)
Den som beviljats tillstånd skall hos tillståndsmyndigheten anmäla när han avser att påbörja
verksamheten. Anmälan skall även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i
den. Anmälanskall också göras i de fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i
övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även
betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas. Anmälan i denna paragraf skall
göras i förväg. Om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat
förutses skall anmälan i stället göras utan dröjsmål.

9 kap. 14 §, 8 kap. 10 § Alkohollagen (2010:1622)
När en verksamhet upphör skall också restaurangrapport (redovisning av omsättning)
inlämnas till tillståndsmyndigheten. Denna redovisning ligger till grund för kommunens
debitering av tillsynsavgift och Statens folkhälsomyndighetens statistik.
Rapporten skall lämnas in senast 10 dagar efter upphörandet.

Kontakta kommunens handläggare för serveringstillstånd för erhållande av
restaurangrapport
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