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k ANMÄLAN om

servering av alkoholdrycker till
SLUTET SÄLLSKAP vid
CATERING

TILLSTÅNDSENHETEN 
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Anmälan kan göras av dig som har stadigvarande
serveringstillstånd för catering i Stockholms stad.

Anmälan är kostnadsfri.

Tillstånds-
havare

Organisationsnummer Mobilnummer

Tillståndshavare

E-postadress

Serveringens
omfattning

Datum/period för den tillfälliga serveringen

Serveringsställe Beräknat antal gäster

Gatuadress

Tillställningens art/arrangemang för cateringverksamhet

Servering önskas påbörjas klockan Servering önskas avslutas klockan

Brandsäker-
hetsåtgärder

Personantal
• Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och utrym-

ningsvägarna är dimensionerade för.

Utrymning
• Lös inredning får inte blockera utrymningsväg eller möjligheten att ta sig till utrymningsväg.
• Utrymningsväg ska vara uppmärkt samt fri i hela sin sträckning och leda ut ur byggnaden eller

till en annan säker plats.
• Dörrar i utrymningsväg ska enkelt kunna öppnas utan nyckel, kod eller liknande.

Brandrisker/brandbelastning
• Brännbart material ska skyddas från utrustning eller föremål som kan orsaka

antändning.
• Användning av lättantändligt material ska undvikas, speciellt viktigt nära varma eller brinnande

föremål eller på väggar eller i tak.

Släckutrustning
• Handbrandsläckare eller liknande ska finnas lättåt omliga.
• Släckutrustningar får inte uppvisa några skador eller andra funktionsbrist.

Underskrift 
och intygande

Jag har förvissat mig om att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt för den verksam-
het som ska bedrivas:
Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Datum

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

 
er

he
t

vs
ee

nd
e 

br
an

ds
äk

et
t 

| I
nt

yg
 a

 A
nm

äl
ni

ng
ss

bl
an

k
 :

en
 in

gå
r

et
to

m
gå

ng
I b

la
nk

Tillståndsenheten, Socialförvaltningen, Box 44, 123 21 FARSTA 
e-post  tillstandsenheten@stockholm.se  | telefon 08-508 25 000 (växel)   | KONTAKT CENTRUM

08-08-508 25 800  KONTAKT CENTRUMS telefontider  • dagligen måndag-fredag

www.stockholm.se/tillstandsenheten
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