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Ansökan sänds till  Leksands kommun 
Miljöenheten 
793 80 Leksand 

Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av 
spritdryck och/eller anmälan om provsmakning 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 
☐ Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen) 

☐ Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8 kap 3 § alkohollagen) 

☐ Provsmakning (8 kap 6 §, 8 kap 7 § alkohollagen) 

Tillståndshavare Organisationsnummer/personnummer 

Serveringsställe/tillredningsställets adress 

Vid catering 
Datum och tid för arrangemanget: 

Antal personer i det slutna sällskapet Uppgift om lämplighet ur brandskyddssynpunkt (inte 
obligatorisk vid privat lokal) 

Kryddning av spritdryck 
Kryddor som används Spritdryck som används Antal liter 

Provsmakning 

Alkohol som ska ingå i provsmakningen: ☐ Starköl ☐ Vin  ☐ Spritdrycker  ☐ Andra jästa alkoholdrycker 

Provsmakning för:  ☐ Allmänheten  ☐ Slutet sällskap 

Uppgifter nedan är enbart obligatoriska vid anmälan enligt 8 kap 6 § (provsmakning för allmänheten) 

Deltagande partihandlare 

Datum och tidpunkt för arrangemanget Redovisning av hur betalning ska ske 

Redovisningen av hur ordningen och nykterhet kommer att säkerställas 

Underskrift 
Underskrift av sökanden Namnförtydligande Anmälningsdatum 

Information om behandling av dina personuppgifter 
Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Dina uppgifter 
används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för administration, intern uppföljning, 
kontroll, för att söka upplysning och ev. fakturering. Personuppgifter kring anmälan bevaras, personuppgifter i tillsynsrapporter 
gallras efter 5 år. Dina uppgifter kan delas med ekonomienheten för fakturering samt med Polismyndigheten, Brandkåren, 
Länsstyrelsen samt Folkhälsomyndigheten enligt lag. Uppgifter om dig kan även härstamma ifrån dessa myndigheter samt 
kommunens fastighetsregister. Dina uppgifter kan delas med personuppgiftsbiträden vid teknisk behandling. 

Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta 
uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta 
kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se). 

http://www.leksand.se/
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