
  

 

Avgiften för anmälan faktureras i efterhand. Fakturor hanteras enligt kommunens allmänna betalningsregler.  
      Juli 2020 

 
Anmälan – Ändring 
av ägarförhållanden och/eller PBI enligt 
9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622) 

 
Sundsvalls kommun 
Alkohol- och tobaksenheten 
851 85 Sundsvall 

Tillstånds-
havare 

Namn 

      
Organisationsnummer 

      

Adress 

      

Telefonnummer 

      

Postadress 

      

Mobiltelefonnummer 

      

Serverings-
ställe 

Namn 

      

Restaurangnummer 

      

Adress 

      

Telefonnummer 

      

Postadress 

      

 

Nya ägare, 
bolagsmän, 
styrelse-
medlemmar, 
suppleanter eller 
PBI (person med 
betydande 
inflytande) 

Namn Personnummer Funktion/ställning i bolaget 

                  

                  

                  

Avgående 
ägare, 
bolagsmän, 
styrelse-
medlemmar, 
suppleanter eller 
PBI(person med 
betydande 
inflytande) 

Namn Personnummer Funktion/ställning i bolaget 

                  

                  

                  

Till anmälan skall bifogas handlingar som styrker förändringarna och dessutom skall tillkommande personer med 
betydande inflytande (PBI) styrka sina kunskaper i alkohollagen. 
Handlingar som skall bifogas: 

• Registreringsbevis. Om nytt registreringsbevis inte är klart så kan kopia av ändringsanmälan till PRV bifogas. 

• Köpeavtal 

• Verifikation som visar hur köpet finansierats 

• Bolagsstämmeprotokoll eller utdrag ur aktiebok som visar förändringar av aktieinnehavet i aktiebolaget 

• Bolagsavtal som visar förändringar i handels- eller kommanditbolag 

• Intyg om nya personers kunskap i alkohollagsstiftningen. 

• Personnummerutdrag från Bolagsverket på ny delägare/styrelseledamot 
 

 
Underskrift 

Datum 

      
Underskrift Namnförtydligande 

      

 

9 kap. 11 § Alkohollagen Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller hon avser att 

påbörja verksamheten. Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om 
verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också 
anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena. Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som 
föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. 



 

 

 

I samband med att du ansöker ett tillstånd kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Den rättsliga grunden för att samla in dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.e 

dataskyddsförordningen. Ändamålet med att samla in dina personuppgifter är för att kunna 

handlägga ansökan om tillstånd och utföra tillsyn inom ramen för verksamheten och bolaget. 

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot behandlingen av 

dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till handläggare för alkoholärenden. 

 

För mer information om dataskyddsförordningen och hur personuppgifterna hanteras inom ramen 

för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn kan du vända dig till socialförvaltningens 

dataskyddssamordnare. 

 

Dataskyddssamordnare: Rebecca Wikholm, rebecca.wikholm@sundsvall.se 
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