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Uppgifter om finansiering vid ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd 

enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Blanketten skickas till: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Sökande * 
Bolagsnamn/firmanamn Organisations-/personnummer 

  

Uppgifter om kostnader vid uppstart av verksamheten 
Här ska du ange vilka större kostnader som krävs för att du ska kunna öppna din restaurang. Det är obligatoriskt att fylla 

i alla rutor. Om du inte har några kostnader för till exempel inköp av ny utrustning ska du skriva 0 kr. 

Kostnad Summa 

Köp av verksamhet  

Ombyggnation av lokal  

Inköp av ny utrustning  

Andra större kostnader. Ange vad:   

Uppgifter om var pengarna kommer från 
För att kunna få serveringstillstånd måste du som söker tillstånd visa att du har tillgång till pengar för att kunna finansiera 

uppstarten. Det ska du visa genom till exempel utdrag från konton eller underskrivna lånehandlingar. Fyll i de rutor som 

är aktuella och skicka med handlingar som visar det belopp du har angivit. 

Kostnad Summa Bilaga nr 

Egna medel   

Banklån   

Lån från leverantör   

Lån eller skuld som tagits över från säljaren   

Lån från annan   

Annat:    

Annat:    

Övriga upplysningar 
Här har du möjlighet att lämna övriga upplysningar gällande din finansiering. 

 

Uppgiftslämnare 
Datum Namn Telefon till uppgiftslämnare 

   

E-postadress 

 

* Dina personuppgifter behandlas och skyddas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med behandlingen är 

handläggning av anmälan och den rättsliga grunden är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och 

underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på 

www.uppsala.se/gdpr. 


	Bolagsnamnfirmanamn: 
	SummaKöp av verksamhet: 
	SummaOmbyggnation av lokal: 
	SummaInköp av ny utrustning: 
	SummaAndra större kostnader Ange vad: 
	SummaEgna medel: 
	Bilaga nrEgna medel: 
	SummaBanklån: 
	Bilaga nrBanklån: 
	SummaLån från leverantör: 
	Bilaga nrLån från leverantör: 
	SummaLån eller skuld som tagits över från säljaren: 
	Bilaga nrLån eller skuld som tagits över från säljaren: 
	SummaLån från annan: 
	Bilaga nrLån från annan: 
	SummaAnnat: 
	Bilaga nrAnnat: 
	SummaAnnat_2: 
	Bilaga nrAnnat_2: 
	Här har du möjlighet att lämna övriga upplysningar gällande din finansiering: 
	Datum: 
	Namn: 
	Telefon till uppgiftslämnare: 
	Epostadress: 
	Organisationspersonnummer: 
	Andra större kostnader: 
	Annan kostnad1: 
	Annan kostnad2: 


