
 Serveringstillstånd 
 
 Lokaler och verksamhet 
 

Postadress:
Örkelljunga kommun
286 21 Örkelljunga

Besöksadress:
Biblioteksgatan 10
286 34 Örkelljunga

Fakturaadress: 
Box 22
286 21 Örkelljunga

tfn 0435 55000
fax 0435 54540

kommunkontor@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se
org nr 212000-0878

 
Serveringsställe 
Namn 
      
 

Adress 

      

 
Huvudsaklig inriktning av verksamheten 
(Flera alternativ kan anges) 

 Hotell, pensionat, vandrarhem, konferansanläggning 
 Matrestaurang (servering av mat minst 50% av total omsättning 
 Färdigmat för avhämtning (minst 10 % av omsättningen) 
 Café, konditori 
 Pub/bar med musikunderhållning (alkohol minst 40 % av omsättningen) 
 Nattklubb/diskotek (offentlig tillställning) 
 Biljard- eller bowlinghall 
       

 
Lokaler och uteservering 
Serveringslokaler Antal sittplatser för matgäster        
Högsta tillåtna antal personer i serveringslokalerna       
Uteservering Antal sittplatser        Terrassvärmare gas/gasol  
 
       
Kök  

  Tillagning av mat utifrån råvaror  
  Tillagning av mat huvudsakligen utifrån halvfabrikat 
  Enbart uppvärmning av färdigmat tillagad på annan plats 
 Eventuella specialiteter och/eller inriktning på matutbud 

                                                                        
  Gas/gasolanläggning 

 
Menyexempel 

  Exempel på meny dagtid-kväll bifogas 
  Exempel på meny sen kvällstid/natt bifogas 

              
 
Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och 
statistik. Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det inte kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs (Offentlighets- och sekretesslag 30 kap. 20§).Ytterligare information om hur 
personuppgifterna används lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, 262 80 Ängelholm 
 
Underskrift av behörig firmatecknare 
 
 

Namnförtydligande 
 

      

Datum 
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