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Tillståndshavare Organisationsnummer Telefonnummer 

Tillståndshavare 

E-postadress 

Serveringsställe 

Serveringsställets namn 

Gatuadress 

Beskrivning av 

evenemang  

Beskrivning av evenemang 

  ☐ Slutet sällskap ☐ Allmänheten 
Beräknat antal gäster  

Tillfällig  

förändring 

avser 

    ☐ Tillfälligt ökat dryckessortiment  ☐ Spritdrycker   ☐ Vin  ☐ Starköl 

☐ Andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider) 

☐ Tillfälligt utökad         

serveringsyta      

Bifoga ritning av 

hela serverings-

ytan i A4-format   

Antal sittplatser Maxantal i lokalen 

Ange vilken lokal som avses 

 ☐ Tillfälligt utökad           

serveringstid       

Servering inomhus önskas påbörjas 

klockan 
Servering inomhus önskas avslutas klockan 

Servering i uteservering önskas påbörjas 

klockan 
Servering i uteservering önskas avslutas klockan 

 ☐ Annat 
Specificera 

Datum 
Datum för den tillfälliga förändringen 

Övriga 

upplysningar 

 

Underskrift 
Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Ansökningsdatum 

Hantering av personuppgifter Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och 

behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att 

kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är tillstånds- och tillsynsnämnden. Du har rätt att en gång per kalenderår få 

information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur 

dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se. 
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