Lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck, och/eller
provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622, anmälan
Blanketten går att fylla i, spara och skriva ut. Därefter skriver
du under blanketten och skickar den med vanligt brev.

Sunne kommun
1. Miljö- och bygglovsnämnden, 686 80 SUNNE
0565-160 00 (vxl) mbn@sunne.se
Tillstånds havare

Organisationsnummer/Personnummer

Bolagsnamn/Namn

Serveringsställets/tillredningsställets adress

Anmälan avser

Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen)
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

Datum och tid för arrangemanget
Uppgift om lämplighet ur brandskyddssynpunkt (ej obligatoriskt vid privat lokal)

Antal personer

Kryddning av
spritdryck

Adress där kryddningen görs (serveringsställe eller tillredningsställe vid catering)
Kryddor som används

Prov smakning

Spritdryck som används

Alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen

Starköl

Vin

Spritdrycker

Uppgifterna är enbart
Provsmakning för
obligatoriska vid
Allmänheten
anmälan enligt 8 kap 6 §
(provsmakning för
Serveringsställets adress
allmänheten)

Andra jästa alkoholdrycker

Slutet sällskap

Deltagande partihandlare
Datum och tidpunkt för arrangemanget
Redovisning av hur betalning ska ske

Redovisning av hur ordning och nykterhet ska
säkerställas

Underskrift
anmälare

Underskrift



Namnförtydligande/titel

Anmälningsdatum

• För att möjliggöra tillsyn och för att kunna granska och godkänna serveringslokalen ska en komplett anmälan vara
inlämnad till kommunen minst en vecka innan serveringstillfället.

• Alkoholservering får inte ske innan kommunen har lämnat godkännande
• Observera att alla uppgifter i anmälan måste uppges, i annat fall kan beslut om godkännande fördröjas
Beslut

Anmälan om cateringservering är registrerad och godkänd.
Detta bevis (kopia) ska förvaras på serveringsstället och på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten.
Serveringsgodkännandet gäller under förutsättning att giltigt hyres-och/eller dispositionsavtal finns för
serveringsstället. Alkoholservering på uteservering gäller under förutsättning att markägaren medgett detta.
Tillståndshavaren ska rätta sig efter de villkor som kan komma att meddelas senare av utskottet eller
tillståndsenhetens tjänstemän.

Anmälan om cateringservering godkänns delvis, se beslutsbilaga.
Anmälan om cateringservering godkänns inte, se beslutsbilaga.
Beslutsfattare

Postadress
Sunne kommun
1. Miljö- och byggenheten
686 80 Sunne

Underskrift

Besöksadress
Miljö- och byggenheten
Kvarngatan 6
Sunne

Namnförtydligande

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 62 direkt

Internet
www.sunne.se
mbn@sunne.se

Datum

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr

