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ANMÄLAN
om ändring av befintligt tillstånd för
hotell- eller pensionatrörelse
Datum

Polismyndigheten

Diarienummer

Byte av föreståndare
Ny ersättare
Ta bort ersättare
Ändra övriga uppgifter (t.ex. antal rum/bäddar, kontaktuppgifter)

Uppgifter om befintligt tillstånd och tillståndsinnehavaren
Tillståndets diarienummer
Tillståndsinnehavarens org-/personnummer
Telefon

Telefon (Mobil)

E-postadress

Uppgifter om hotell- eller pensionatrörelsen
Hotellet/pensionatets namn

Fastighetsbeteckning

Telefon

Telefon (Mobil)

Kommun där hotellet/pensionatet finns

E-postadress

Vid byte av föreståndare
Tidigare föreståndare
Personnummer

Efternamn

Samtliga förnamn

Tilltalsnamn

Efternamn

Samtliga förnamn

Tilltalsnamn

Ny föreståndare
Personnummer

Ev. tidigare efternamn (frivilligt)

Yrke/titel (frivilligt)

Adress

Postnummer

Telefon

Telefon (Mobil)

Ort

E-postadress

Vid tillägg eller borttagande av ersättare
Om fler än två ersättare ska tas bort, vänligen bifoga en bilaga där nedan uppgifter framgår för respektive ersättare

Ta bort ersättare i befintligt tillstånd
Personnummer

Efternamn

Samtliga förnamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Efternamn

Samtliga förnamn

Tilltalsnamn

Ny ersättare
Om fler än två ersättare ska läggas till, vänligen bifoga en bilaga där nedan uppgifter framgår för respektive ersättare
Personnummer

Efternamn

Ev. tidigare efternamn (frivilligt)

Yrke/titel (frivilligt)

Adress

Postnummer

Telefon
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Samtliga förnamn

Personnummer

Telefon (Mobil)

Efternamn

Samtliga förnamn
Yrke/titel (frivilligt)

Adress

Postnummer
Telefon (Mobil)

Ort

E-postadress

Ev. tidigare efternamn (frivilligt)

Telefon

Tilltalsnamn

E-postadress

Tilltalsnamn

Ort
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ANMÄLAN
om ändring av befintligt tillstånd för
hotell- eller pensionatrörelse

TEST

Diarienummer

Ändring av övriga uppgifter
Ex. nytt antal rum/bäddar, kontaktuppgifter, namnbyte

Hur vill du ta del av beslut/tillståndsbevis?

E-post

Brev

Hämtas hos polisen

Följande handlingar ska bifogas
• Förvaltarfrihetsbevis för ny föreståndare (kan beställas av överförmyndarnämnden i den kommun föreståndaren
tillhör)
• Förvaltarfrihetsbevis för ny ersättare (kan beställas av överförmyndarnämnden i den kommun ersättaren tillhör)
Information om personuppgiftsbehandling i samband med din ansökan
Vid ansökan om tillstånd för att bedriva hotell- eller pensionatrörelse behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du
lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan
tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning och
för att utföra de uppgifter som följer av lag (1966:742) om hotell-och pensionatrörelse. Ändamålet med behandlingen är att
handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.
Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan
uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.
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Läs om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter på
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/

