
Ändrade ägarförhållanden 

Allmänna bestämmelser 
Den som har beviljats serveringstillstånd är skyldig att anmäla till tillståndsenheten när 
kretsen av personer med betydande inflytande (PBI) i rörelsen förändras. 
Detta betyder att du som tillståndshavare ska anmäla till tillståndsenheten t.ex. när det sker 
förändringar i styrelsen eller om det sker förändringar i ägarförhållande. Exempel på andra 
tillfällen när en anmälan krävs är vid byte av firmatecknare eller driftsansvarig. Anmälan ska 
göras i förväg utan dröjsmål. Blanketten finns på Burlövs kommuns webbplats se E-tjänster, se 
under Alkohol, tobak och spel. 

Alkoholhandläggaren utreder att bolaget uppfyller alkohollagens krav även efter förändringen. 
Precis som vid ansökan om serveringstillstånd prövas personernas lämplighet, vilket bl.a 
betyder att de ska ha varit ekonomiskt skötsamma och inte får ha ett brottsligt förflutet. 
Kunskaper i alkohollagstiftningen ska styrkas. 

Den ifyllda anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till tillståndsenheten. Det 
är viktigt att tillståndshavaren följer anvisningarna och lämnar de uppgifter som 
tillståndsenheten efterfrågar. Tillståndsenheten skickar anmälan för yttrande till 
Polismyndigheten och Skatteverket samt i vissa fall till Kronofogden. 

Avgift 
Aktuell avgift för anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållande framgår i prislista på 
www.burlov.se. Avgiften ska täcka kostnaden för själva prövningen och återbetalas inte om 
förändringen inte godkänns. Inbetalning ska göras till postgiro 112010-4. 
På inbetalningsblanketten eller meddelanderaden, när betalning görs via internet, ska 
tillståndshavaren tydligt anges samt vad anmälan avser, exempel: Tillståndshavaren: 
Tremastarens Bar & Restaurang AB. Anmälan avser: Anmälan om ändrad styrelse. 

Handlingar som ska bifogas anmälan: 

Kvitto på betald anmälningsavgift 

Registreringsbevis 
Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan kopia av nyregistrering eller ändringsanmälan till 
Bolagsverket bifogas under tiden. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än tre månader. 

Handling som styrker behörighet att teckna firma 
Handlingar som styrker behörighet att underteckna anmälningshandlingar eller att teckna firma 
ska bifogas om detta inte framgår av registreringsbeviset, exempelvis en generalfullmakt. Om 
ombud används ska fullmakt lämnas. 

Ägarförhållanden 
I anmälan ska nya ägarförhållanden anges och dessa ska styrkas. Gäller anmälan ett aktiebolag 
ska exempelvis bolagsstämmeprotokoll eller aktiebok lämnas. Av handlingen ska framgå vem 
eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om bolaget 
ingår i en koncern ska en organisationsskiss redovisas där det på ett klart 



och tydligt sätt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Av 
organisationsskissen ska också framgå vilka enskilda personer som äger 
koncernmoderbolaget. Är det fråga om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan 
förhållanden styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan 
ägarna. 

Beskrivning av verksamhetens inriktning 
Om de nya förhållandena innebär att restaurangens inriktning ändras ska en ny 
verksamhetsbeskrivning lämnas. Av beskrivningen ska framgå restaurangens inriktning dag- 
och kvällstid. Även målgrupp som restaurangen vänder sig till ska uppges. Av beskrivningen 
ska också framgå vilka öppettider restaurangen ska ha och om dans, musikuppträdande eller 
spelverksamhet planeras. 

Redogörelse för finansiering 
Till anmälan ska bifogas en redogörelse över hur köpet finansierats. Redogörelsen ska på ett 
klart och tydligt sätt visa varifrån pengarna till köp av rörelsen, köp av aktier eller 
bolagsandelar, uppstartskostnader och eventuella ytterligare investeringar (t.ex. 
ombyggnationer och inköp av inventarier) kommer ifrån. För att styrka uppgifterna ska 
verifikationer över transaktionerna bifogas t.ex. kontoutdrag, överföringar mellan konton, 
lånehandlingar, avtal m.m. Är det frågan om eget kapital som använts i köpet ska det 
redovisas var detta erhållits/funnits tidigare. Är det frågan om privata långivare ska det  
framgå varifrån dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer avseende privata 
långivare ska stå angivet på lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som 
personer med betydande inflytande varför eventuellt även dessa personers personliga och 
ekonomiska lämplighet kan komma att granskas. 

Kunskaper i alkohollagstiftningen 
En förutsättning för att inneha serveringstillstånd är att minst hälften av de personer som 
bedöms ha betydande inflytande och vilka är aktiva i rörelsen ska ha kunskaper i 
alkohollagstiftningen. I större företag t.ex. hotell- och restaurangkedjor får det anses 
tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i 
ledande ställning. Kunskapskravet kan styrkas genom genomfört kunskapsprov eller 
utbildning eller befintligt serveringstillstånd. Det är tillståndsenheten som bedömer vilka som 
anses vara personer med betydande inflytande och vilka som anses ha kunskap i 
alkohollagstiftningen.   

Använd blanketten ”Meritförteckning” för att specificera den nya ägaren/styrelsemedlemmens 
kunskaper i alkohollagstiftningen. Observera att uppgifterna i meritförteckningen ska kunna 
styrkas genom betyg, tillståndsbevis etc.  

Observera att ytterligare kompletteringar kan komma att begäras. 

För frågor, kontakta alkoholhandläggaren i Burlövs kommun: 
040-625 60 00




