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ANMÄLAN om 
ÄNDRADE ÄGARFÖRHÅLLANDEN m.m.

Ändrade ägarförhållande innebär att kretsen av personer 
med betydande inflytande har förändrats. 

Person med betydande inflytande (PBI) anses vara: ägare, 
verkställande direktör, styrelsemedlem, firmatecknare, 
finansiär eller restaurangchef med flera.

Läs mer
DOKUMENT som ska bifogas »
Ansökningsavgift »

Tillstånds-
havare

Organisationsnummer Mobilnummer

Tillståndshavare

E-postadress

Nytillträdd PBI 
som ny styrelsemedlem, 
verkställande direktör,  
firmatecknare, aktieägare,
finansiär eller restaurang-
chef med flera.

 

För- och efternamn Personnummer

Avgående PBI
som avgående styrelsemed-
lem, verkställande direktör,  
firmatecknare, aktieägare, 
finansiär eller restaurang-
chef med flera.

För- och efternamn Personnummer

Övriga upplys-
ningar

Underskrift
Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Datum

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan registreras i tillståndsenhetens dataregister/verksamhetsstöd.
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http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Serveringstillstand/Avgifter-och-handlaggningstid-for-serveringstillstand-for-alkohol/
http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Serveringstillstand/Blanketter-for-serveringstillstand/#listrad_6


REDOVISNING
av kunskaper i alkohollagen
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Redovisa sökandes kunskaper i alkohollagen.
Minst 50% av personer med betydande inflytande *) ska ha dokumenterade kunskaper i alkohollagen.
Kopiera blanketten om du vill ange fler än tre personer.

Personnummer För- och efternamn

Ovanstående 
sökande:

    Har gällande serveringstillstånd i kommun
Bifoga tillståndsbevis.   

         Har avlagt FHMs kunskapsprov med godkänt resultat.

         Kommer avlägga FHMs kunskapsprov.

Personnummer För- och efternamn

Ovanstående
sökande:

     Har gällande serveringstillstånd i kommun
Bifoga tillståndsbevis.   

         Har avlagt FHMs kunskapsprov med godkänt resultat.

         Kommer avlägga FHMs kunskapsprov.

Personnummer För- och efternamn

Ovanstående
sökande:

     Har ett gällande serveringstillstånd i kommun
Bifoga tillståndsbevis.   

.....................................................................................................................

         Har avlagt FHMs kunskapsprov med godkänt resultat.

         Kommer avlägga FHMs kunskapsprov.

...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan registreras i tillståndsenhetens dataregister/verksamhetsstöd.

Förklaring
FHM= Folkhälsomyndigheten

*) Personer med betydande inflytande avses till exempel ägare, 
styrelse, verkställande direktör, bolagsman, firmatecknar etc. 
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