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Anmälan om förändringar i verksamheten eller  
i ägar- och styrelseförhållande 
• Enligt 9 kapitlet 11 § alkohollagen (2010:1622) 

Tillståndshavare och serveringsställe 
Tillståndshavares namn 
 

Organisationsnummer 
 

Serveringsställets namn 
 

Restaurangnummer 
 

Avbrott i verksamhet 
Kortfattad beskrivning (observera att permanent upphörande med alkoholservering ska anmälas på särskild blankett) 
 
 
 
 

Namnbyte (serveringsstället) 
Nytt namn på serveringsstället 
 

Namnbyte och/eller adressändring (tillståndshavaren) 
Bolagets nya namn och/eller adress (OBS! organisationsnumret ska vara oförändrat) 
 
 

Nya ägare, bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter etc. 
Namn Personnummer Roll, ägandedel 
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Avgående ägare, bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter etc. 
Namn Personnummer Roll, ägandedel 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Övrigt 
T ex mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning. Vid ombyggnation ska ritningar över lokalerna bifogas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förändringen gäller från och med datum: 

Följande handlingar bifogas 
 Uppgift om ägarförhållanden, t ex kopia av aktieboken eller bolagsavtal 

 Köpeavtal för de aktier eller andelar du köpt/förvärvat, inkl. eventuella bilagor.  
 Finansieringsplan, även bilagor som bevisar finansieringen, till exempel lånehandling, revers, kontoutdrag.  

 Kunskap i svensk alkohollagstiftning  

 Registreringsbevis från bolagsverket 

 Ritningar över hela lokalen. 

Underskrift 
Behörig firmatecknares underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten med bilagor och 
skicka in till miljobygg@svenljunga.se. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 

Avgift och handläggning 
Vi tar ut en avgift för handläggningen av ärendet enligt den taxa som fullmäktige 
har beslutat om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
Faktura skickas separat. 

För att skynda på handläggningen av din anmälan ber vi dig att noga fylla i alla 
uppgifter och skicka med alla bilagor som krävs. En eventuell begäran om 
komplettering fördröjer handläggningen av ditt ärende. 

Vad gäller vid olika förändringar 
Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett 
anmälningsskyldigheten inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. 

Vid ändring av firmanamn och postadress  

Om uppgifter ändras som behövs för att vi ska kunna upprätthålla kontakt med dig 
som tillståndshavaren ska detta anmälas till oss. Det gäller t.ex. firmanamn och 
adressuppgifter. Observera att du behöver söka ett nytt tillstånd om företaget 
byter organisationsnummer. 

Vid ändrade ägar- och styrelseförhållanden 

Den som har beviljats serveringstillstånd är skyldig att anmäla till tillståndsenheten 
när kretsen av personer med betydande inflytande (PBI) i rörelsen förändras. Detta 
betyder att du som tillståndshavare ska anmäla t.ex. när det sker förändringar i 



 

 

 

Version: 2022-08-09    
 

styrelsen eller om det sker förändringar i ägarförhållande Exempel på andra 
tillfällen när en anmälan krävs är vid byte av firmatecknare eller driftsansvarig. 
Anmälan ska göras i förväg utan dröjsmål. 

Miljö- och byggenheten utreder att bolaget uppfyller alkohollagens krav även efter 
förändringen. Precis som vid ansökan om serveringstillstånd prövas personernas 
lämplighet, vilket bland annat betyder att de ska ha varit ekonomiskt skötsamma 
och inte får ha ett brottsligt förflutet. Kunskaper i alkohollagstiftningen ska styrkas. 

De nya ägarförhållandena som anmäls ska styrkas på något sätt. Gäller anmälan ett 
aktiebolag ska exempelvis bolagsstämmeprotokoll eller aktiebok lämnas in. Av 
handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna 
är fördelade mellan ägarna. Är det fråga om ett handelsbolag eller 
kommanditbolag kan förhållanden styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur 
bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. 

Kunskaper i alkohollagstiftningen måste finnas hos personer med betydande 
inflytande som är aktiva i serveringsrörelsen. I mindre aktiebolag, handelsbolag 
eller dylikt bör minst hälften av personerna med betydande inflytande som är 
aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen. 

Du ska redogöra för hur köpet har finansierats. Redogörelsen ska på ett klart och 
tydligt sätt visa varifrån pengarna till köp av rörelsen, köp av aktier eller 
bolagsandelar, uppstartskostnader och eventuella ytterligare investeringar (t.ex. 
ombyggnationer och inköp av inventarier) kommer ifrån.  

För att styrka uppgifterna ska verifikationer över transaktionerna bifogas t.ex. 
kontoutdrag, överföringar mellan konton, lånehandlingar, avtal m.m. Är det frågan 
om eget kapital som använts i köpet ska det redovisas var detta erhållits/funnits 
tidigare. Är det frågan om privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer 
fått utlånade medel. Personnummer avseende privata långivare ska stå angivet på 
lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som personer med 
betydande inflytande och kan komma att granskas utifrån personlig och ekonomisk 
lämplighet. 

Vid ändrad verksamhetsinriktning 

Serveringstillståndet har meddelats med en serveringstid som är anpassad efter 
bland annat den verksamhet som bedrivs i lokalen. Om de nya förhållandena 
innebär att restaurangens inriktning ändras ska en ny verksamhetsbeskrivning 
lämnas in. Av beskrivningen ska framgå restaurangens inriktning dag- och kvällstid. 
Även vilken målgrupp som restaurangen vänder sig till ska uppges. Av 
beskrivningen ska också framgå vilka öppettider restaurangen ska ha och om dans, 
musikuppträdande eller spelverksamhet planeras. 

Om det blir frågan om att ändra serveringstid eller serveringsyta ska i stället 
ansökan om ändring i tillstånd fyllas i och sändas till enheten. 

Vid ombyggnation av serveringslokalen 

Om serveringslokalen ändras utan att det krävs ett särskilt medgivande ska 
tillståndshavaren anmäla detta till tillståndsmyndigheten. Om förändringen i 
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lokalen är så omfattande att bygglov krävs ska du istället lämna in en ansökan om 
ändring i tillstånd. 

Du ska lämna in en ritning över restaurangens alla lokaler. Det ska vara en ritning 
per våningsplan. Ritningen ska vara skalenlig och visa antalet bord och antalet 
sittplatser. Om det finns bardisk och/eller scen ska de också vara markerade på 
ritningen. På ritningen ska även alla utrymningsvägar finnas utritade med angivna 
dörrbredder.  

Du ska även redovisa hur du har finansierat ombyggnationen så att det framgår 
varifrån pengarna kommer. Är det frågan om eget kapital som använts i köpet ska 
det redovisas var detta erhållits/funnits tidigare. Är det frågan om privata långivare 
ska det framgå varifrån dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer 
avseende privata långivare ska stå angivet på lånehandling. Privata långivare kan 
komma att behandlas som personer med betydande inflytande och kan komma att 
granskas utifrån personlig och ekonomisk lämplighet. 


	Anmälan om förändringar i verksamheten eller  i ägar- och styrelseförhållande
	Tillståndshavare och serveringsställe
	Avbrott i verksamhet
	Namnbyte (serveringsstället)
	Namnbyte och/eller adressändring (tillståndshavaren)
	Nya ägare, bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter etc.
	Avgående ägare, bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter etc.
	Övrigt
	Följande handlingar bifogas
	Underskrift

	Information
	Blanketten skickas till
	Så behandlar vi dina personuppgifter
	Avgift och handläggning
	Vad gäller vid olika förändringar


	Tillståndshavares namn: 
	Organisationsnummer: 
	Serveringsställets namn: 
	Restaurangnummer: 
	Kortfattad beskrivning observera att permanent upphörande med alkoholservering ska anmälas på särskild blankett: 
	Nytt namn på serveringsstället: 
	Bolagets nya namn ocheller adress OBS organisationsnumret ska vara oförändrat: 
	NamnRow1: 
	PersonnummerRow1: 
	Roll ägandedelRow1: 
	NamnRow2: 
	PersonnummerRow2: 
	Roll ägandedelRow2: 
	NamnRow3: 
	PersonnummerRow3: 
	Roll ägandedelRow3: 
	NamnRow4: 
	PersonnummerRow4: 
	Roll ägandedelRow4: 
	NamnRow1_2: 
	PersonnummerRow1_2: 
	Roll ägandedelRow1_2: 
	NamnRow2_2: 
	PersonnummerRow2_2: 
	Roll ägandedelRow2_2: 
	NamnRow3_2: 
	PersonnummerRow3_2: 
	Roll ägandedelRow3_2: 
	NamnRow4_2: 
	PersonnummerRow4_2: 
	Roll ägandedelRow4_2: 
	T ex mindre ombyggnation ändrad verksamhetsinriktning Vid ombyggnation ska ritningar över lokalerna bifogas: 
	Förändringen gäller från och med datum: 
	Uppgift om ägarförhållanden t ex kopia av aktieboken eller bolagsavtal: Off
	Köpeavtal för de aktier eller andelar du köptförvärvat inkl eventuella bilagor: Off
	Finansieringsplan även bilagor som bevisar finansieringen till exempel lånehandling revers kontoutdrag: Off
	Kunskap i svensk alkohollagstiftning: Off
	Registreringsbevis från bolagsverket: Off
	Ritningar över hela lokalen: Off
	Namnförtydligande: 


