
Sida 1 (2)ANSÖKAN 
om tillstånd att bedriva hotell- eller 
pensionatrörelse 
Datum Diarienummer 

Polismyndigheten 

Sökande 
Org-/Personnummer Företagsnamn/Förnamn och efternamn 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress 

Fakturaadress, ev. märkning 

Ev. tidigare efternamn (frivilligt, avser enskild person) Yrke/titel (frivilligt, avser enskild person) 

Uppgifter om hotell- eller pensionatrörelsen 
Hotellet/pensionatets namn Fastighetsbeteckning 

Adress Postnummer 

Ort Kommun 

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress 

Antal rum Antal bäddar 

Föreståndare 
Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn 

Ev. tidigare efternamn (frivilligt) Yrke/titel (frivilligt) 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress 

Ersättare 
Om fler än två ersättare ska anges, vänligen bifoga en bilaga där nedan uppgifter framgår för respektive ersättare 
Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn 

Ev. tidigare efternamn (frivilligt) Yrke/titel (frivilligt) 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress 

Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn 

Ev. tidigare efternamn (frivilligt) Yrke/titel (frivilligt) 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress 
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Hur vill du ta del av beslut/tillståndsbevis? 

E-post Brev Hämtas hos polisen 



Sida 2 (2)ANSÖKAN 
om tillstånd att bedriva hotell- eller 
pensionatrörelse 

Diarienummer 

Följande handlingar ska bifogas 

� Förvaltarfrihetsbevis för föreståndare (kan beställas av överförmyndarnämnden i den kommun föreståndaren tillhör)

� Förvaltarfrihetsbevis för ersättare (kan beställas av överförmyndarnämnden i den kommun ersättaren tillhör)

� Om sökanden är juridisk person (t.ex. ett bolag): Registreringsbevis (kan beställas av Bolagsverket)

� Om sökanden är enskild person (privatperson eller enskild näringsverksamhet): Förvaltarfrihetsbevis (kan beställas

av överförmyndarnämnden i den kommun sökanden tillhör) och intyg om konkursfrihet (kan beställas av

Bolagsverket)

� Bygglovshandlingar (om du har fått bygglov ska du bifoga bygglovshandlingarna. Om du inte fått dem vid tiden för

ansökan behöver du inte skicka in dem i efterhand)

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. Detta gäller även de personuppgifter 
som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten 
fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastnings-
registret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med 
personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 10 år.

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.

Läs om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter på
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/

Polismyndighetens noteringar 
Datum sign 

Betalt kr 

Ansökan avvisas enl SFS 1992:191, 11 § 
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