Anvisningar till anmälan om ändrade ägarförhållanden och/eller
ändrad styrelse
Om ägarförhållandena eller styrelsen i ett bolag (är på väg att) ändras skall en anmälan
om detta omgående ges in till tillståndsmyndigheten. En lämplighetsprövning av de nya
ägarna görs då i enlighet med alkohollagen.
Den ifyllda anmälningsblanketten skall undertecknas av firmatecknare samt insändas till
kommunen, se adress nedan. Avgift för prövningen skall betalas in innan anmälan kan
behandlas. Prövningsavgiften för ändrade ägarförhållanden/ändrad styrelse är 1 000
kronor.
Tillståndsmyndigheten inhämtar yttrande från Polismyndigheten, Skatteverket och
Kronofogden. Den nya bolagsmannen/delägaren får inte ha brottsligt förflutet eller ha
skulder mot det allmänna. Har bolagsmannen/delägaren varit inblandad i konkurs kommer
detta att föranleda särskild prövning. Skatteverket prövar ingående
bolagsmannens/delägarens uppgifter om finansiering. Uppgifterna skall kunna verifieras.
Det är den nya bolagsmannen/delägaren som skall visa att han/hon är lämplig att anförtros
serveringstillstånd.
Minst 50 % av bolagsmännen/ägarna skall ha kunskaper i alkohollagstiftningen, vilket vid
en ägarförändring kan innebära att den nye bolagsmannen/delägaren måste visa att han/hon
besitter tillräckliga kunskaper. Vid stadigvarande tillstånd till servering kräver Statens
folkhälsoinstitut att sökanden skall kunna visa att han/hon tillgodogjort sig kunskaper
motsvarande de som en utbildning enligt normen i måldokumentet ger. Oavsett hur
kunskaperna förvärvats ankommer det på sökanden att förete skriftlig dokumentation över
kunskaperna, dvs. betyg efter avslutad utbildning och i det fall sökanden genomgår en
förkortad utbildning ska denna kurs uppfylla Alkoholinspektionens måldokument för
restauratörsutbildning.
Följande handlingar skall bifogas anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse

•

Eventuell fullmakt för ombud

Om ni använder er av ombud ska fullmakt bifogas
•

Registreringsbevis

Registreringsbeviset ska inte vara äldre än tre månader och kan fås på
nedanstående adress. Ni ska även inkomma med handlingar som
styrker behörighet att teckna firman om detta inte framgår av
registreringsbeviset/ändringsbeviset.
www.bolagsverket.se
•

Uppgifter om ägarförhållanden

I ansökan ska redovisas vem eller vilka som är ägare i det sökande
bolaget. Om sökanden är ett aktiebolag ska ägareförhållandena styrkas
med kopia av aktieboken. Av denna ska framgå vem eller vilka som äger
aktiebolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna.

Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena
styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan
ägarna.
Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska utöver aktiebok även en
organisationsskiss redovisas där det på ett klart och tydligt sätt framgå vilka
bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Av organisationsskissen ska också
framgå vilka enskilda personer som slutligen är ägare.
•

Finansieringsplan

Verifikationer som visar hur förvärvet av aktier och andelar finansierats av den
nye aktieägaren eller delägaren ska lämnas in. Finansieringen ska styrkas med
handlingar såsom kontoutdrag, lånelöfte etc. Se bilaga.
•

Kursintyg

Statens folkhälsoinstitut (FHI) kräver att sökande skall kunna visa att han/hon
tillgodogjort sig kunskaper om alkohollagen motsvarande de som en
utbildning enligt normen i Måldokument för restauratörsutbildning (AI
2000:3) ger. Minst 50 % av bolagsmännen/ägarna skall ha kunskaper i
alkohollagstiftningen. Detta ska uppvisas genom skriftlig dokumentation över
kunskaperna, dvs. betyg efter avslutad utbildning.
•

Köpekontrakt eller arrendeavtal

Vid köp/arrende av rörelsen ska avtalet bifogas.
Bilagor till köpekontraktet eller arrendeavtalet ska alltid lämnas in. Avtalet
ska vara undertecknat av samtliga parter och lokalen ska vara godkänd för
restaurangverksamhet.
•

Hyreskontrakt

Hyreskontrakt och eventuellt överlåtelseavtal för bolaget där servering
skall bedrivas alternativt bevis om äganderätt till fastigheten skall lämnas
in.
Bilagor till hyreskontraktet ska alltid lämnas in. Avtalet ska vara undertecknat
av samtliga parter och lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet.
•

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Avgift för prövning ska vara betald innan ansökan behandlas. Avgiften är 1 000
kr och betalas in på plusgiro 284 10-9.

Handläggare kan vid prövningen, utöver vad som angivits ovan, begära att sökanden ska
inkomma med ytterligare handlingar för att styrka de nya ägarnas lämplighet.

