
ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT 
PROVSMAKNINGSTILLSTÅND I 
NY LOKAL  

 

 
Insändes till 

Sölvesborgs kommun 
Kommunkansliet 
Alkoholhandläggaren 
294 80 SÖLVESBORG 
Telefon 0456-81 61 21 
E-post kommunkansli@solvesborg.se 

Enligt 8 kap 6 § alkohollagen (2010:1622) är anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten 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.Lag (2012:205). 

Sökande (juridisk person) måste ha fyllt 20 år för att få ansöka om ett serveringstillstånd. 

Tillståndshavare Namn: 
 

Orgnr/persnr: 

Adress: 
 

Telefon/mobil: 

Postadress: 
 

Kontaktperson: 

E-post: 
 

 

Serveringsställe Namn: Servering ska ske på följande ytor (ex. i 
matsal, lounge, uteservering etc): 
 
 
 
 

Adress: 
 
 
 

Postadress: 

Anmälan om 
provsmakning 

Vilken/vilka drycker ska ingå i provningen 
 

 Spritdrycker     Vin    Starköl    Andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider) 

 
Tänk på att även erbjuda alkoholfria alternativ. 

Datum för 
provsmakningen: 
 
 
 

Provsmakningen 
önskas påbörjas kl. 

Provsmakningen 
önskas avslutas kl. 

Antal gäster: 

Partihandlare 
(deltagande) 

Ange namn på de partihandlare som ska delta 
 
 
 
 

Brandsäkerhet Lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt: 
 
Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och 
utrymningsvägar är dimensionerade för. Lös inredning får inte blockera utrymningsväg eller 
möjligheten att ta sig till utrymningsväg. Utrymningsväg ska vara utmärkt samt fri i hela sin sträckning 
och leda ut ur byggnaden eller till en annan säker plats. Dörrar i utrymningsväg ska enkelt kunna 
öppnas utan nyckel, kod eller liknande. Brännbart material ska skyddas från utrustning eller föremål 
som kan orsaka antändning. Användning av lättantändligt material ska undvikas, speciellt viktigt nära 
varma eller brinnande föremål eller på väggar eller i tak. Handbrandsläckare eller liknande ska finnas 
lättåtkomliga. Släckutrustning får inte uppvisa några skador eller andra funktionsbrist. 
 
 

 Sökande har förvissat sig om att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt för den 

verksamhet som ska bedrivas. 
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Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden för vår behandling är 

myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för ändamålet och då kommunen kan ha 

en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 

med andra parter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

 

Bifoga till ansökan: 

Markupplåtelseavtal och/eller intyg om dispositionsrätt över lokal. 

Verksamhetsbeskrivning, dvs. vad för typ av provsmakning rör det sig om: ex. på en mässa? Till vilken 

målgrupp riktar sig provsmakningen?  

Ritning över lokal.  

Kopia på befintligt serveringstillstånd alternativt intyg/betyg om branschvana. 

 

Övriga 
upplysningar  
 

 

Underskrift 
 
 

Underskrift av sökande: Namnförtydligande/befattning: Datum: 


