
LICENSANSÖKAN 
Levande musik, dans/dj, karaoke, 

Inspelad bakgrundsmusik 
  
Kundnummer 

 
 

Sökande (ansvarig anordnare) 
 

Företagets/föreningens juridiska namn Organisations-/Personnummer 

Korrespondensadress Postnummer Ort 

Faktureringsadress Postnummer Ort 

 
Om sökande tillhör riksorganisation ange vilken 
 

 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon 

E-post Webbplats 

 

Musikverksamhet 
Beskriv kortfattat er musikanvändning (t.ex”vi har en årlig rockfestival”, ”vi har trubadurer i restaurangen” eller ”vi anordnar konserter med 
kammarmusik”. Informera om biljettpriser och förväntat antal besökare (genomsnittligt och hur många besökare det kan vara som mest). 
 
 
 
 
 
 
 
Typ av musikanvändning Hur ofta? (t ex dagligen, varje helg, 20 ggr/år, en 

gång per år) 
När? (t ex  april varje år,  juni-augusti eller året runt ) 

Levande musik (ej dansband) eller 
dansuppvisning/show 

  

Dans till dansband 
  

Inspelad bakgrundsmusik 
  

Diskotek, klubb utan levande musik 
samt karaoke, musikquiz Fyll i uppgifterna på nästa sida 

 
Om ansökan avser årligt återkommande evenemang 

Evenemangets namn: 

Plats för evenemanget, postnr och ort: Max antal tillåtna besökare per dag: 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÄND FÖR FORTSÄTTNING OCH UNDERSKRIFT 
 
 

 



Om ansökan avser diskotek/klubb/bar-dj (ej levande musik): 
Diskotekets/klubbens namn Antal personer som får vistas i lokalen (enl. brandmyndigheten)

Gatuadress Postnummer Ort

Hur många diskotek/klubb ällen har ni med fler än 90 besökare/gång under e  år? ________ 

Hur många av dessa är entréfria?  ______ 
Hur många av dem har entrépris 1-60 kr (inkl. moms)?  ______ 
Hur många av dem har entrépris 61-124 kr (inkl. moms)      ______ 
Hur många av dem har entrépris över 124 kr (inkl. moms)? ______ 

Hur många diskotek/klubb ällen har ni med maximalt 90 besökare under e  år? ________

Hur många av dessa är entréfria?  ______ 
Hur många av dem har entrépris 1-60 kr (inkl. moms)?  ______ 
Hur många av dem har entrépris 61-124 kr (inkl. moms)?    ______ 
Hur många av dem har entrépris över 124 kr (inkl. moms)? ______ 

Om ansökan anser karaoke och/eller musikquiz: 
Antal ällen per år: ______ 

Om ansökan avser serveringsrörelse: 
Ställets (serveringens) namn: Antal personer som får vistas i lokalen (enl brandmyndigheten) 

Gatuadress: Postnummer Ort: 

Spelas inspelad bakgrundsmusik i serveringslokalen? Det kan vara musik från TV, radio, cd-spelare, dator (t ex Spo y), 
mp3-spelare eller liknande. Ja  Nej  

Antal si platser i serveringen (inkl barstolar och soffor): ______ 
Antal öppetdagar per år: ______ 

Hur stor del av serveringens omsä ning utgörs av avhämtning? 
Mindre än häl en: ______ Mer än häl en: ______ 

Spelas bakgrundsmusik även på uteservering?  Ja Nej 
Antal si platser i uteserveringen (inkl barstolar och soffor): ______ 
Antal öppetdagar per år: ______ 

Startdatum för musikanvändningen:

De uppgifter som lämnats till Stim om musikanvändningen godkänns som underlag för fakturering av avgift enligt Stims tariffer. Undertecknad 
har tagit del av Stims Allmänna villkor och förbinder sig att följa såväl dessa som Stims vid varje tidpunkt gällande Särskilda villkor.

Underskrift
Ort och datum Personnummer om sökande är ideell förening

Namnteckning, sökande/firmatecknare Namnförtydligande

Skicka din ansökan till: Stim, Roger Lindström, Box 17092, 104 62 Stockholm
eller roger.lindstrom@stim.se 

______ 
______ 

 ______ 
 ______ 

______ 
______ 

 ______ 
 ______ 

Genomsnittligt
antal besökare

Genomsnittligt
antal besökare
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