
Socialförvaltningen 
Tillståndsenheten Anmälan om provsmakning  

enligt 8 kap 6 § & 7 § 
alkohollagen (2010:1622)

Postadress Besöksadress     Bankgiro Telefax Internetadress   Direkttelefon 

Box 1255 Brotorget 1 237 - 6440 046-35 54 54 www.lund.se/tillstandsenheten  046-35 55 05 
221 05 LUND 

Tillståndshavare
(vid anmälan) 

Org. nr/ pnr.  Namn 

Adress Tfn nr.  

Fax nr. 

E-post

Serveringsställe 

Namn Restaurangnummer 

Gatuadress Postnummer och postort 

Datum Tid för evenemang 

Samarbete med 
extern aktör

Namn/Organisationsnummer 

Namn/Organisationsnummer 

Hur sker 
betalning 

Säkerställning av 
ordning och 
nykterhet 

Underskrift 
Underskrift av sökanden Namnförtydligande/Titel Ansökningsdatum 

Registrering/ 
Beslut 

Datum Diarienummer Diarieplansbeteckning 

Provsmakning registrerad enligt 8 kap 6 § eller 7 § alkohollagen (2010:1622) enligt uppgifter i anmälan 

Underskrift av tjänsteman Namnförtydligande/Titel Datum 



Socialförvaltningen 
Tillståndsenheten Anmälan om provsmakning  

enligt 8 kap 6 § & 7 § 
alkohollagen (2010:1622)

Postadress Besöksadress  Bankgiro Telefax Internetadress   Direkttelefon 

Box 1255 Brotorget 1 237 - 6440 046-35 54 54 www.lund.se/tillstandsenheten  046-35 55 05 
221 05 LUND 

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. 

Anmälan om provsmakning enligt 8 kap 7§ alkohollagen för den som har ett stadigvarande 
serveringstillstånd är avgiftsfri. 

8 kap 7 § alkohollagen
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande 
serveringstillstånd har rätt att, 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.

Uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i tillståndsmyndighetens 
dataregister.

8 kap 6 § alkohollagen
Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang 
riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att 

1.arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt 
den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
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