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