1 (2)

Anmälan – lokal vid catering till slutet
sällskap, kryddning av spritdryck
och/ eller anmälan om provsmakning
enligt alkohollagen 2010:1622
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge
Tillståndshavare

Anmälan
avser

Organisationsnummer/personnummer Bolagsnamn/namn
Serveringsställets/tillredningsställets adress

Lokal vid cateringtillstånd till slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen)
Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8 kap 3 § alkohollagen)
Provsmakning (8 kap 6 och 7§§ alkohollagen)

Lokal vid
catering

Adress där cateringen ska ske

Ort

Datum och klockslag för arrangemanget

Antal personer i det slutna sällskapet

Uppgift om lämplighet ur brandskyddspunkt (ej obligatoriskt vid privat lokal)

Kryddning av Adress där kryddningen görs (serveringsstället eller tillredningsstället vid catering) Ort
spritdryck

Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal personer i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Kryddor som ska användas

Spritdryck som ska användas

Vilken mängd spritdryck som årligen ska kryddas och serveras som snaps

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Telefon
Fax
E-post
Rudsjöterrassen 5
08-606 93 00
08-606 93 01
miljokontoret@smohf.se
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Provsmakning Alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen
Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider, mjöd)

Alkoholdrycksliknande preparat

Provsmakning för
Allmänheten
Slutet sällskap
Uppgifter nedan är enbart obligatoriska vid anmälan enligt 8 kap 6 § (provsmakning för allmänheten)
Serveringsställets adress
Deltagande partihandlare
Serveringsställets adress

Datum och tidpunkt för arrangemanget
Datum

från kl

till kl

Redovisning av hur ordning och nykterhet ska säkerställas

Redovisning av hur betalning ska ske

För anmälan av kryddning av spritdryck och provsmakning utgår ingen avgift.
För anmälan av lokal vid cateringtillstånd till slutet sällskap utgår en avgift på 1 280 kronor första gången
lokalen anmäls. Därefter utgår ingen avgift för anmälan av samma lokal.
När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Ort och datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Komplett anmälan skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post
till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

