ANMÄLAN om
ÄNDRING AV VERKSAMHET

Socialkontoret
792 80 MORA
Tel 0250-264 00
Org nr / personnummer

Bolagets namn alt sökandes namn

Telefonnummer

Bolagets adress alt sökandes adress

Tillståndshavare
Mobilnummer
Faxnummer
Kontaktperson

Restaurangnummer

E-postadress
Serveringställets namn

Telefonnummer

Serveringsställe
Gatuadress

Ändringen avser

Postnummer

Postadress

Ändrad verksamhetsinriktning: (Se anvisningarna punkt 1)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Ombyggnad av serveringslokalen (Se anvisningarna punkt 2)
Inrättande av minibar på hotellrum (Se anvisningarna punkt 3)
Ändring av bolagsnamn eller postadress: (Se anvisningarna punkt 4)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ändring av fakturaadress: (Se anvisningarna punkt 4)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ändring av restaurangnamn:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Specificera
Annat
Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Underskrift
Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att registreras i kommunens dataregister.
Det är kostnadsfritt att anmäla ändring av verksamhet.

Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, 792 80 Mora
Besöksadress: Dalagatan 2
Telefon: 0250-264 00, Telefax 0250-385 03, OrgNr 212000-2213, PG 124210-6

Datum

ANVISNINGAR till anmälan om ändring av verksamhet
1. Ändrad verksamhetsinriktning
Serveringstiden är anpassad efter bland annat den verksamheten som bedrivs i lokalen. Att verksamhetens
inriktning ändras kan vara att en renodlad matrestaurang börjar med nöjesverksamhet som dans eller
underhållning. Till anmälan bifogas en ny redovisning av vilken inriktning som verksamheten kommer att
ha. Om det blir frågan om att ändra serveringstid eller serveringsyta som kräver särskilt medgivande ska
ansökan om stadigvarande ändring i tillstånd fyllas i och sändas till enheten. En sådan ansökan om ändring
i tillstånd är dock inte avgiftsfri.
2. Ombyggnad av serveringslokalen
- ombyggnad som inte kräver särskilt medgivande enligt 7 kap 11 §
Om serveringslokalen ändras utan att det krävs ett särskilt medgivande ska tillståndshavaren anmäla detta
till kommunen. Om förändringen i lokalen är så omfattande att bygglov krävs ska ansökan om ändring i
tillstånd fyllas i. Till anmälan bifogas ritning och uppgift om antalet sittplatser i lokalen och i
förekommande fall även uppgift om vad förändringen kostat och hur den finansierats.
3. Inrättande av minibar
Anmälan ska göras om minibar inrättas på hotellrum. Med minibar avses skåp med alkoholdryck på ett
hotellrum. Minibar ska vara låsbar och tillgång till minibar får endast lämnas till hotellgäst på dennes
begäran. Tillgång till minibar får inte lämnas till gäst som inte fyllt 18 år.
En förutsättning för minibar är att det finns ett serveringstillstånd och att tillståndshavaren på hotellet även
driver hotellverksamheten (samma juridiska person).
4. Ändring av firmanamn och postadress
Om uppgifter ändra som behövs för att kunna upprätthålla kontakt med tillståndshavaren ska detta anmälas
till kommunen. Firmanamn och adressuppgifter är sådana uppgifter som har betydelse för tillsynen och de
ska således anmälas till kommunen. Observera att ändringar av firmauppgifter och adressuppgifter även ska
anmälas till Bolagsverken eller Finansinspektionen beroende på vilken myndighet som har registeransvar.
Ändring av fakturaadress kan göras utan anmälan till Bolagsverket.

