
Anmälan om förändring 
i verksamhet med serveringstillstånd 
Enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622) 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Den som beviljas serveringtillstånd ska anmäla när förändringar sker i verksamheten. Anmälan ska göras i förväg. 
Om det förhållande som orsakat anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses ska anmälan istället göras utan 
dröjsmål. Kompletteringar kan komma att begäras. 
OBS! För ändringar som gäller utökad tid och/eller yta ska ansökan göras på blanketten för ansökan om 
serveringstillstånd.
För ändringar som gäller ägare- eller styrelseförhållanden ska anmälan göras på särskild blankett.

Tillståndshavare   Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna  
Tillståndshavare  Organisationsnummer 

Adress (gata, box) Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress

Serveringställe 
Serveringsställe 

Adress (gata, box) Postnummer Postort 

Jag vill anmäla följande förändring i verksamheten 

Avbrott (t ex för semester) 
Startdatum för avbrottet 

Namnbyte serveringsställe eller tillståndshavare 
Tidigare namn 

Nytt namn 

Adressändring tillståndshavare 
Ny adress, postnummer, postort, ev fakturareferens 

Ändrad verksamhetsinriktning (t ex från 
lunchrestaurang till nattklubb) 

Beskriv den nya verksamhetsinriktningen eller bifoga en bilaga. 

Annat: 

 Underskrift
Datum Underskrift behörig firmatecknare 

Namnförtydligande 

Anmälan skickas till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstads kommun 
eller med e-post till kommun@kristianstad.se 
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Slutdatum för avbrottet 

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter
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