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ANMÄLAN 
av lokal vid catering till slutet 
sällskap, kryddning av spritdryck 
och/eller anmälan om provsmakning 
enligt alkohollagen 2010:1622 

 
 

  

Tillståndshavare 

 

Org.nr/Personnr 

 
Bolagsnamn/Namn 

Serveringsställets/tillredningsställets adress 

 

Anmälan avser 

 

 Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen)    LOKALSKISS SKALL BIFOGAS! 

 Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8 kap 3 § alkohollagen) 

 Provsmakning (8 kap 6 §, 8 kap 7 § alkohollagen) 

 
Lokal vid 
catering 
 
 

Adress där cateringen ska ske 

 
Ort 

Lokalyta 
 
 

Våningsplan  

Datum och tid för arrangemanget 

 

Antal personer i det slutna sällskapet Utrymningsvägar, ur brandskyddssynpunkt,  från lokal 
 
 

Kryddning av 

spritdryck 

Adress där kryddningen görs (serveringsställe eller tillredningsställe vid 
catering) 
 

Ort 
 

Kryddor som används 
 

 

 

 

 

 

Spritdryck som används, ange vilket varumärke 
 
 
 

Provsmakning Alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen 
 

 Starköl  Vin  Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker 

Provsmakning för  
 

 Allmänheten  Slutet sällskap 

Uppgifter nedan är enbart obligatoriska vid anmälan enligt 8 kap 6 § (provsmakning för allmänheten) 

Serveringsställets adress 
 
 

Deltagande partihandlare 
 
 

Datum och tidpunkt för arrangemanget 
 
 

Redovisning av hur ordning och nykterhet ska 
säkerställas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av hur betalning ska ske 
 

Underskrift av 
behörig 
firmatecknare 

Underskrift  Namnförtydligande/titel Anmälningsdatum 
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GDPR-information 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnr vid enskild firma/organisationsnr, för- och efternamn, 

adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din anmälan och 

utföra arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning och fullfölja vårt tillsynsansvar enligt Alkohollagen. 

 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill 

ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 

behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tillstand@strangnas.se. 

Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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