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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 provsmakning 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 

 

Specificera i separat handling hur ordning och nykterhet kommer att säkerställas  
samt lämna information om lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt 

 

Redovisa i separat handling de eventuella partihandlare som ska delta som utställare 

 
 

Specificera hur betalning ska gå till 

 
 

Datum och tid för arrangemanget:  

 

 

 

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 utvecklingsavdelningen. 

 

Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg 
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Information gällande anmälan om provsmakning 

 

Enligt alkohollagen 8 kap. 6 § är provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten tillåten under förutsättning att  

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker 

som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakning ska äga rum, 

eller 

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett 

tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 

Tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska innan arrangemanget äger rum göra en 

anmälan till kommunen. 

 

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som 

har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt efter anmälan till kommunen, vid 

tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. 

Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade 

alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. 

 

Innan arrangemanget äger rum ska en anmälan ges in till kommunen. 

 

 

Anmälan 

Anmälan ska innehålla: 

 Tillståndshavarens namn 

 Organisationsnummer eller, i fråga om enskild firma, personnummer 

 Uppgift om vilka alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen 

 Serveringsställe 

 Hur ordning och nykterhet ska säkerställas 

 Hur betalning ska gå till 

 Dag och tid för arrangemanget 

 Information om lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt  

 

Vid provsmakning ställs inte krav på matservering. Värmdö kommun anser dock att det bör 

finnas tillgång till enklare måltider, t.ex. pastasallader, smörgåsar och liknande. 

 

Vid en ansökan om provsmakning ställs samma krav som för serveringstillstånd i övrigt 

gällande sökandens lämplighet, laglydnad och godkänt kunskapsprov i alkohollagstiftningen. 

Säkerställ att kunskapskravet är uppfyllt innan ansökan lämnas in. 
 

 
Anmälan ska lämnas in till kommunen åtminstone tio dagar innan aktuell provsmakning 

 

 

 

 

 


