Sid 1 (2)

Anmälan av
serveringsansvariga personer

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

Box 66, 742 21 Östhammar

……………………….…...

byggochmiljo@osthammar.se
Telefon: 0173-860 00

8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer

Anmälare/tillståndshavare
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Utdelningsadress

Telefon (även riktnr)

Postnummer

E-postadress

Postort

Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället, även tidigare anmälda)
Förnamn (tilltalsnamn)

Efternamn

Personnummer

Fortsätt vid behov på sid 2

Underskrift
Anmälarens underskrift

Telefon (även riktnummer)

Namnförtydligande

Sid 2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillämpligt lagrum
8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622)
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering.
Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheter i övrigt.
Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för servering av alkoholdrycker.
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

Registrering
Datum

Anteckning

Sign

Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället, även tidigare anmälda)
Förnamn (tilltalsnamn)

Efternamn

Personnummer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hantering av personuppgifter:
För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter.
När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning kap. II art. 6
1e myndighetsutövning.
Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på
http://www.osthammar.se/gdpr

