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Kunskaper i alkohollagen för sökande av tillstånd för alkoholservering
För att få serveringstillstånd krävs det att minst hälften av personerna med betydande inflytande i
bolaget har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Du som söker serveringstillstånd ska
därför göra ett kunskapsprov hos kommunen. Detta gör du i kommunhuset i Henån. Om du redan
har ett serveringstillstånd avgör kommunen om du behöver göra ett nytt.
På Folkhälsoinstitutets webbplats www.fhi.se kan du hitta information om och vägledning till
kunskapsprovet.
Personuppgifter, person 1
Namn:

Personnummer:

Ingår du i bolag som har serveringstillstånd idag?
Ja

Nej

Om JA – skicka med tillståndsbeviset och bolagets registreringsbevis från Bolagsverket.

Har du genomfört Folkhälsoinstitutets kunskapsprov i alkohollagen med godkänt
resultat?
Ja

Nej

Om JA – skicka med intyget.

Serveringslokaler (Lokaler där alkoholservering ska ske)
Restauranglokal

Uteservering till
restauranglokal

Foajé med
pausservering

Gemensamt
serveringsutrymme

Uteservering
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Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger din
ansökan/anmälan. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen
utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du
kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska beakta att begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Kommunstyrelsen, 473 80 Henån,
telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår
tillsynsmyndighet.

Underskrift
Underskrift av firmatecknare:

Namnförtydligande:

Skickas till:
Orust kommun
Administrativa enheten
473 80 HENÅN
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Personuppgifter, person 2
Namn:

Personnummer:

Ingår du i bolag som har serveringstillstånd idag?
Ja
Nej
Om JA – skicka med tillståndsbeviset och bolagets registreringsbevis från Bolagsverket.

Har du genomfört Folkhälsoinstitutets kunskapsprov i alkohollagen med godkänt
resultat?
Ja
Nej
Om JA – skicka med intyget.

Serveringslokaler (Lokaler där alkoholservering ska ske)
Restauranglokal

Uteservering till
restauranglokal

Foajé med
pausservering

Gemensamt
serveringsutrymme

Uteservering

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger din
ansökan/anmälan. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen
utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du
kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska beakta att begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Kommunstyrelsen, 473 80 Henån,
telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår
tillsynsmyndighet.

Underskrift
Underskrift av firmatecknare:

Namnförtydligande:

Kunskaper i alkohollagen
för sökande av tillstånd
för alkoholservering
8 kap 12 § alkohollagen

Blankett

H

Personuppgifter, person 3
Namn:

Personnummer:

Ingår du i bolag som har serveringstillstånd idag?
Ja

Nej

Om JA – skicka med tillståndsbeviset och bolagets registreringsbevis från Bolagsverket.

Har du genomfört Folkhälsoinstitutets kunskapsprov i alkohollagen med godkänt
resultat?
Ja

Nej

Om JA – skicka med intyget.

Serveringslokaler (Lokaler där alkoholservering ska ske)
Restauranglokal

Uteservering till
restauranglokal

Foajé med
pausservering

Gemensamt
serveringsutrymme

Uteservering

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger din
ansökan/anmälan. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen
utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du
kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska beakta att begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Kommunstyrelsen, 473 80 Henån,
telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår
tillsynsmyndighet.

Underskrift
Underskrift av firmatecknare:

Namnförtydligande:

