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Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för 
slutet sällskap 
enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 

Namn Organisations-/personnummer 

E-postadress Telefon 

Lokal för catering och arrangemangets omfattning 
Namn på lokalen 

Adress Postnummer och ort 

Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest eller liknande) Beräknat antal gäster Datum för arrangemanget 

Klockslag då serveringen önskas påbörjas respektive avslutas Matutbud 

Brandsäkerhet 
• Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och utrymningsvägarna är dimensionerade för. 
• Lös inredning får inte blockera utrymningsväg eller möjligheten att ta sig till utrymningsväg.
• Utrymningsväg ska vara uppmärkt samt fri i hela sin sträckning och leda ut ur byggnaden eller till en annan säker plats.
• Dörrar i utrymningsväg ska enkelt kunna öppnas utan nyckel, kod eller liknande. 
• Brännbart material ska skyddas från utrustning eller föremål som kan orsaka antändning. 
• Användning av lättantändligt material ska undvikas, speciellt viktigt nära varma eller brinnande föremål på väggar eller i tak. 
• Handbrandsläckare eller liknande ska finnas lättåtkomliga. 
• Släckutrustningar får inte uppvisa några skador eller andra funktionsbrister. 
• Användning av gasol ska anmälan till brandförsvaret eller ansökas om hos stadsbyggnadsförvaltningen vid Uppsala kommun.

Underskrift och intygande 

 Jag har förvissat mig om att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt för den verksamhet som ska bedrivas. 

Anmälningsdatum Underskrift Namnförtydligande 

*  Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftansvarig för personuppgifter först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt 
dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Blanketten skickas till 
knivsta@knivsta.se

Knivsta kommun
741 75 Knivsta
018-347000

Tillståndshavare * 
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