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Så här ansöker du 

Genom att noga läsa igenom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan kan 

du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar. 

Handlingar att bifoga med ansökan 

□Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten ska vara ifylld och undertecknad av behörig person.

□Avtal

Om du har anlitat en extern festivalarrangör, ska du skicka in avtal mellan 

bolaget och festarrangören. Avtalet ska vara undertecknat. Du ska alltid skicka 
med bilagor till avtalet om det finns några sådana.

□Beskrivning av verksamhetens inriktning

Beskrivningen ska innehålla information om bland annat åldersgränser, 
arrangör, ev. dans. Du ska också beskriva hur du ska marknadsföra ditt 

evenemang och på vilket sätt tillsynen över området ska ske.  

□Ritningar över serveringsområdet samt brand- och utrymningssäkerhet

Du ska skicka in ritningar över hur serveringsområdet kommer att se ut när alla möbler 

står på plats. Ritningarna måste vara i A4 eller A3-format.  

På ritningen ska inhägnat område framgå om det är ett festivalområde. 

□Dispositionsrätt

Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) marken, lokalen eller 

området där serveringen ska ske. Bevis på detta kan till exempel vara kopia på 
hyreskontraktet eller en kopia på dispositionsrätten. Om det är allmän mark ska 

polisens beslut om dispositionsrätt skickas med.  

□Offentlig tillställning

Du ska skicka in en kopia på polisens beslut gällande ansökan om tillstånd för 

offentlig tillställning.  

□Meny

Du ska skicka med en meny som visar vilka maträtter du tänker servera. 

Du måste kunna servera ett varierat utbud av några maträtter.  

□Gällande tillstånd

Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd i någon annan kommun än 
Dalslandskommunerna ska du skicka med en kopia på tillståndet.
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Har du inte gällande serveringstillstånd gäller utöver ovan även följande: 
 

□Uppgift om ägarförhållanden  
Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia av 
aktieboken. Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med 

aktiebok även för detta bolag.  
Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka 

med bolagsavtal. Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta 
skriftligt till tillståndsenheten. 

□Kunskap i svensk alkohollagstiftning  
Godkänt kunskapsprov 
 

 

Ansökningsavgift  
Så fort Ansökan inkommit skickar vi en faktura till dig. 
 

Om du får avslag (nej) på din ansökan får du inte tillbaka några pengar från 
ansökningsavgiften. 
 

Remisser kommer att inhämtas från:  
Miljöförvaltningen, Polisen, Skatteverket och Räddningstjänsten. Vid behov tas även in remisser 
från Kronofogden och Byggkontoret.  
 




