
Anmälan om ändrade ägare- och 
styrelseförhållanden i gällande tillstånd för 
serveringstillstånd eller tobaksförsäljning 
Enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622) 
eller 5 kap 7 § LTLP (SFS 2018:2088)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ändrade ägare - och styrelseförhållanden innebär att kretsen av personer med betydande inflytande (PBI) förändras. En person med betydande 
inflytande kan vara t ex ägare, styrelseledamot, VD, firmatecknare mm. Du ska också anmäla förändring av t ex restaurangchef eller butikschef.  
Den som beviljas serveringstillstånd eller tillstånd för tobaksförsäljning 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. 
Till anmälan ska handlingar som styrker förändringen bifogas, se checklista i bilagan. Kompletteringar kan komma att begäras. 

Tillståndshavare 
Tillståndshavare  Organisationsnummer 

Adress (gata, box) Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress

Serveringställe/försäljningsställe 
Serveringsställe 

Adress (gata, box) Postnummer Postort 

Anmälan avser 

 Styrelseförändring Ändring av restaurang-/plats-/butikschef eller liknande Ägarförändring     

Datum för förändringen 

Nya PBI (t ex ägare, bolagsman, styrelseledamot, restaurangchef, butikschef, platschef eller liknande) 
För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

Avgående PBI (t ex ägare, bolagsman, styrelseledamot, restaurangchef, butikschef, platschef eller liknande) 
För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

För- och efternamn Personnummer Ägandedel Roll/titel 

Datum Underskrift behörig firmatecknare 

Namnförtydligande 

Anmälan skickas till:  Avgift: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  En prövningsavgift tas ut för handläggning av 
291 80 Kristianstads kommun ärendet. Taxan är bestämd av kommunfullmäktige 
eller med e-post till kommun@kristianstad.se 
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Underskrift 

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

 Annan förändring: 

Serveringstillstånd    Tobaksförsäljning 

mailto:kommun@kristianstad.se
http://www.kristianstad.se/personuppgifter


Bilaga 

Checklista för handlingar som ska bifogas till anmälan om ändrade ägare- och styrelseförhållanden 

Hyreskontrakt, köpeavtal eller arrendeavtal - som visar att du får använda lokalen. 

Handlingar som styrker finansiering 

Gäller endast serveringstillstånd: kunskap i alkohollagstiftningen, t ex intyg kunskapsprov 
eller andra dokumenterade kunskaper 

Uppgift om ägarförhållanden, t ex aktiebok, protokoll från årsmöte/bolagsstämma 

Köpeavtal/överlåtelseavtal – inklusive eventuell förändring av verksamhetens inriktning 
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