
 

 
 

 

Version: 2022-08-09  1 (1) 
 

Anmälan kryddning av spritdryck för servering som snaps 
• enligt 8 kapitlet 3 § alkohollagen (2010:1622) 

Tillståndshavare och serveringsställe 
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 
 

Person-/organisationsnummer 
 

Serveringsställe (t.ex. restaurangnamn) 
 

Besöksadress 
 

Snaps 
Namn på den kryddade spritdrycken (färdig snaps) 
 

Uppskattad volym per år 
 

Vilka spritdrycker används (märke och volymprocent)? 
 

Vilka kryddor används? 
 

 

Namn på den kryddade spritdrycken (färdig snaps) 
 

Uppskattad volym per år 
 

Vilka spritdrycker används (märke och volymprocent)? 
 

Vilka kryddor används? 
 

 

Namn på den kryddade spritdrycken (färdig snaps) 
 

Uppskattad volym per år 
 

Vilka spritdrycker används (märke och volymprocent)? 
 

Vilka kryddor används? 
 

 

Namn på den kryddade spritdrycken (färdig snaps) 
 

Uppskattad volym per år 
 

Vilka spritdrycker används (märke och volymprocent)? 
 

Vilka kryddor används? 
 

 

Namn på den kryddade spritdrycken (färdig snaps) 
 

Uppskattad volym per år 
 

Vilka spritdrycker används (märke och volymprocent)? 
 

Vilka kryddor används? 
 

 

 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skicka in den ifyllda blanketten till miljobygg@svenljunga.se.  

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska 
sparas i en egen fil, en handling = en fil.  

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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