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Upphörande av serverings- eller 
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1 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

Information om 

personuppgifts-

behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 

personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 

och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2. 
Tillståndshavare Namn 

 
 

Organisations-/personnummer 
 
 

Namn kontaktperson 
 
 

Utdelningsadress 
 
 

Telefonnummer 
 
 

E-post  
 

Restaurang/ 
Tillverknings-
ställe 

Namn 
 

Besöksadress 
 

Anledning till 
upphörande 

 På egen begäran 

 Byte av bolagsform OBS! Glöm inte att ansöka om serveringstillstånd för det nya bolaget 

Datum för 
upphörande 

Ange datum då serveringstillståndet ska upphöra 
 
 
Övrig information 

 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 

Signatur tillståndshavare 
 
 

Datum  

Namnförtydligande tillståndshavare 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
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332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

BILAGA 1 
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd 

Om ni har gjort ett byte av bolagsform är det väldigt viktigt att det nya bolaget ansöker om ett 
serveringstillstånd INNAN ni begär att få det aktuella serveringstillståndet återkallat. Om det aktuella 
tillståndet återkallas innan det nya bolaget meddelats ett serveringstillstånd får ni inte servera alkoholdryck.  

Om ni vill kunna serva alkoholdryck under tiden det nya bolagets ansökan handläggs får ni INTE flytta 
verksamheten från det tidigare bolaget till det nya! Matservering och alkoholförsäljning måste ske genom det 
bolag som har serveringstillstånd idag.  
 
Handlingar som ska bifogas med anmälan om anledningen till upphörandet är ett byte av 
bolagsform: 

 Alla de handlingar som krävs för att erhålla ett serveringstillstånd på grund av byte av bolagsform– 
se blankett ”Ansökan om serveringstillstånd – BILAGA 1” 

 Det aktuella serveringstillståndet 

Handlingar som ska bifogas med anmälan om anledningen till upphörandet är på ert eget 
initiativ: 

 Det aktuella serveringstillståndet 
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BILAGA 2 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer 
(om verksamheten bedrivs genom en enskild firma), telefonnummer, e-postadress och postadress samt 
personuppgifter om dina anställda som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att 
kunna registrera din anmälan om upphörande av serveringstillstånd och kontrollera att det är rätt person 
som begär att få serveringstillståndet återkallat.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan enligt alkohollagen 
kommer Gislaveds kommun inte kunna handlägga er anmälan. 
 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun 
måste få in en anmälan om att serveringstillståndet ska upphöra annars fortsätter det är gälla, så länge 
tillståndet inte missköts på ett sådant sätt att Gislaveds kommun måste ingripa enligt alkohollagen. De 
inlämnade personuppgifterna angående återkallandet av serveringstillstånd bevaras.  
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen i 
Jönköping samt eventuellt polismyndigheten och räddningstjänsten för att upplysa dem om att 
serveringstillståndet har upphört och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra 
tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du 
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du 
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda 
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se 

Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

mailto:dataskyddsombud@gislaved.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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