
 

 

ANSÖKAN OM TILLFÄLLIG 
FÖRÄNDRING 
i ett gällande serveringstillstånd 
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Tillståndshavare 

Bolagsnamn/ Tillståndshavare  

      

 

Organisations- eller personnummer 

      

Kontaktperson 

      

E-post 

      

Telefonnummer/ mobil 

      

Serveringsställe 

Serveringsställets namn 

      

Restaurangnummer 

      

Adress 

      

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar 
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen 
(tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se 

Beskrivning av evenemang 
Beskrivning av evenemang 

      

Datum för tillfällig förändring av serveringstillstånd 

      

 Allmänheten  Slutet sällskap 
Beräknat antal gäster 

      

Tillfällig förändring avser 

 Tillfälligt ökat 
dryckessortiment 

 Öl (starköl) 

 Vin  

 Spritdrycker 

 Andra jästa alkoholdrycker  

 Alkoholdrycksliknande preparat 

 Tillfälligt utökad 
serveringsyta (Bifoga ritning) 

Antal sittplatser 

      

Maxantal i lokalen 

      

Ange vilken lokal som avses 

      

 Tillfälligt utökad 
serveringstid 

Servering inomhus önskas påbörjas klockan 

      
Servering inomhus önskas avslutas klockan 

      

Servering på uteservering önskas påbörjas klockan 

      
Servering på uteservering önskas avslutas klockan 

      

 Övrigt 
Specificera 

      
 
 

Övriga upplysningar 
      

Underskrift 

Ansökningsdatum 

      

Datum för betalning (bifoga kvitto) 

      

Firmatecknarens underskrift 

 

Namnförtydligande 

      
Ansökan skickas tillsammans med bilagor till: Karlskoga kommun, 12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, 691 83 Karlskoga 
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