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Sökande 
Företagets namn/Namn 

 

 

Organisations-/personnr 

Gatuadress 

 

 

Telefon (även riktnr) Fax (även riktnr) 

Postnummer och postort 

 
E-post 

Serveringsställe 

Namn 

 
 

Restaurangnummer 

Gatuadress 

 

 

Postnummer och postort 

Serveringslokaler 

Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske 

 

 

Jämför markerad ritning betecknad (nr) 

 

 

Högsta antal personer som får vistas i 

serveringslokalen 

Antal sittplatser i matsal samt på eventuell 

uteservering 

Serveringens omfattning 

Alkoholdrycker som 
önskas serveras: 

 Vin  Starköl  Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker (cider,   
fruktvin m.m.) 

 

Servering till:           Slutet sällskap    Allmänheten 

 

Kryddor som kommer att användas: 

 

 

 
 

 

Spritdryck som ska användas samt mängd spritdryck som årligen ska kryddas och serveras som snaps: 
 

 

 
 

Övrigt:    Uteservering    Pausservering    Provsmakning    Gemensamt serveringsutrymme 
 

               Kryddning av spritdryck                 Catering             Gasol kommer att nyttjas i verksamheten 

 

Serveringstider – specificera serveringstider i serveringsstället och på eventuell uteservering 
Klockslag då servering påbörjas respektive avslutas (11:00 – 01:00 om ej annat beslutas)  

 

 
 

Serveringsansvarig (namn och personnr):  

 

 

Övriga upplysningar 

 

 

 
 

 

Sökandens underskrift – underskrift av behörig firmatecknare 

Namnteckning 
 

 

 

Namnförtydligande Telefon (även riktnr) 

Enligt personuppgiftslagen får dataregister upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter skall kunna utföras. 

För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta socialkontoret. 

Ansökan skickas till: Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg 
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Information gällande anmälan om kryddning av spritdryck 

 

Enligt alkohollagen 8 kap. 3 § kan den som har ett stadigvarande tillstånd att servera 

spritdrycker, efter anmälan till kommunen, krydda spritdryck för servering som snaps i den 

egna serveringsrörelsen.  

Verksamheten ska vara i liten skala. Avsikten är inte att öppna för egentillverkning av olika 

spritdrycker utan enbart att man på serveringsstället ska kunna krydda brännvin för servering i 

den egna verksamheten. 

 

Det är inte tillåtet för en tillståndshavare att tillverka, omförpacka eller buteljera andra 

alkoholdrycker än den egna snapsen.  

Servering av snaps som är kryddad är främst att se som tillbehör till julbord eller liknande 

arrangemang.  

 

Den tillståndshavare som har för avsikt att krydda sin egen snaps för servering på 

serveringsstället ska anmäla detta till kommunen, som därmed får kännedom om 

verksamheten och kan utöva den kontroll som krävs. 

 

Anmälan 

Anmälan ska innehålla: 

 Tillståndshavarens namn 

 Organisationsnummer eller, i fråga om enskild firma, personnummer 

 Serveringsställets namn 

 Vilken spritdryck som ska användas 

 Vilka kryddor som ska användas 

 Vilken mängd spritdryck som årligen ska kryddas och serveras som snaps 

 

Kryddningen ska ske på serveringsstället eller när det gäller cateringverksamhet på tillredningsstället.  

 

 
 


