ANMÄLAN
Om ändring

Enligt 9 kap 11§ alkohollagen (2010:1622)
I samband med anmälan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt Kontaktcenter

Anmälan avser

Ny aktieägare i AB

Ny styrelseledamot i AB

Ny suppleant i AB

Ny VD i AB

Ny bolagsman i HB

Ny extern firmatecknare

Ny övrig PBI i verksamheten

Annan förändring*
Org.nr/pers.nr

Ny betydande finansiär
Namn

Tillståndshavare

Adress

Tel nr

Postadress

Fax nr

E-postadress

Mobil nr

Namn

Restaurangnummer

Serveringsställe
Gatuadress

Postnummer

Postort

*Verksamhetens omfattning (påbörjas, läggs ned, avbrott, ny inriktning). Även andra förändringar av betydelse för tillsyn
såsom t.ex. anmälan av dryckesautomat/minibar, ombyggnation/ändrat maxantal för personer i lokalen.
Till anmälan ska bifogas handlingar som styrker förändringarna och dessutom ska tillkommande
personer med betydande inflytande (PBI) styrka sina kunskaper i alkohollagstiftningen.

Anvisningar

Handlingar som ska bifogas anmälan:
Köpeavtal
Verifikation som visar hur köpet finansierats
Bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok som visar förändringar av aktieinnehavet i
aktiebolaget.
Bolagsavtal som visar förändringar i handels- och kommanditbolag
Registreringsbevis. Om nytt registreringsbevis inte är klart så kan en kopia av ändringsanmälan
till Bolagsverket bifogas.
Tillkommande persons kunskap i alkohollagstiftningen
Ritning
Verksamhetsbeskrivning
_________________________________

Datum då ändringen träder i kraft:
Underskrift

Underskrift av tillståndshavaren

Namnförtydligande

Datum

9 kap 11 § alkohollagen
Den som har beviljats ett serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller hon avser att påbörja verksamheten.
Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om verksamheten förändras till sin
omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande
förändringar av ägandeförhållandena. Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett
anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.
POSTADRESS
Falkenbergs kommun
Socialförvaltningen
311 80 Falkenberg

BESÖKSADRESS
Stadshuset, Rådhustorget 3C

TELEFON
ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS
0346-88 60 00 212000-1231
tillstand.alkoholtobak@falkenberg.se
kommun.falkenberg.se

Information om behandling av personuppgifter
För att använda denna blankett kommer du att behöva ange personuppgifter:
-

Personnummer
Namn
Telefonnummer
E-postadress

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som
uppstår när du använder denna blankett.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa
fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna
handlingar i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi
sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in och detta reglerar
varje nämnd i sin dokumenthanteringsplan.
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som
det finns behov av att behandla dem.
I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av personuppgifter att ske i ett system som är i
intern drift i Falkenbergs kommun.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna blankett är Socialnämnden, epostadress: social@falkenberg.se. Telefonnummer till Kontaktcenter är 0346-88 60 00.

Mer information
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Falkenbergs kommuns hemsida:
Kommun.falkenberg.se/personuppgifter.

POSTADRESS
Falkenbergs kommun
Socialförvaltningen
311 80 Falkenberg

BESÖKSADRESS
Stadshuset, Rådhustorget 3C

TELEFON
ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS
0346-88 60 00 212000-1231
tillstand.alkoholtobak@falkenberg.se
kommun.falkenberg.se

