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Byggnads- och tillståndsnämnden SID 1 /2  

Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av 
spritdryck och/eller anmälan om provsmakning till allmänheten 
enligt alkohollagen 
Anmälan kan göras av dig som har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Sundbybergs stad. 

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan/anmälan gällande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen och 9 kap 11 § alkohollagen 
samt att utföra tillsyn enligt 9 kap 2 § alkohollagen. Staden kommer att spara dina uppgifter efter att du lämnat in dem till oss. 

Tillståndshavare 
Firmanamn Organisations-/personnummer 

Serveringsställets/tillredningsställets adress 

Anmälan avser 
☐ Lokal vid catering till slutet sällskap. Anmälan om catering kostar 500 kr per lokal som sällskapet befinner sig i.

☐ Kryddning av spritdryck för servering som snaps. Anmälan, kryddning av spritdryck ingår i tillsynsavgiften.

☐ Provsmakning. Avgiften är 1500 kr/gång (partihandlare) 1000 kr för de som redan har ett befintligt serveringstillstånd.

Lokal vid catering 
Datum och tid för arrangemanget 

Adress där catering ska ske Postadress 

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

Kryddning av spritdryck 
Adress där kryddning görs (serveringsställe eller tillredningsställe vid catering) Postadress 

Kryddor som ska användas Spritdryck som ska användas 

Provsmakning 
Alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen 

☐ Starköl ☐ Vin ☐ Spritdrycker ☐ Andra jästa alkoholdrycker
Provsmakning för  

☐ Allmänheten ☐ Slutet sällskap

Uppgifter nedan är enbart obligatoriska vid anmälan om provsmakning för allmänheten 
Serveringsställets adress Datum och tidpunkt för arrangemanget 

Deltagande partihandlare 

Redovisning av hur ordning och nykterhet ska säkerställas 
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Övriga upplysningar 
 

  

Sökandes underskrift 
Datum Namnförtydligande 

    
Underskrift 

 

Blanketten skickas till 
Sundbybergs stad 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
172 92 Sundbyberg 
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