
ANMÄLAN 
kryddning av spritdryck för servering som 
snaps enligt alkohollagen 8 kap. 3 § 

 
 

 

 
Anmälare/ 
Tillståndshavare 

Namn 

Telefonnummer Organisationsnummer 

E-post 

 
 

Serveringsställe 

Serveringsställe/tillredningsställe 

Adress 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snaps 

Namn på den kryddade 
spritdrycken (färdig snaps) 

Uppskattad 
volym 
per år 

Ange vilka spritdrycker som ska 
användas i tillblandningen 
(märke inklusive volymprocent) 

Ange vilka kryddor 
som ska användas i 
tillblandningen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Hantering av 

personuppgifter 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 

 
Uppgiftslämnare 

Underskrift Namnförtydligande Anmälningsdatum 

 

Kommunens 
anteckningar 

 Datum Signatur 
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