
 
 

Anmälan 
om kryddning av snaps 

 

 
Tillstånds- 
havare 

Organisationsnummer/personnummer  Namn 

  
Telefon Adress 

  
Fax/e-post/mobilnummer 

  
Serverings- 
ställe 

Namn Restaurangnummer 

 1780 
Gatuadress Postnummer Postort 

   
 

Spritdryck Namn på spritdrycken 
 
 

Volym Uppskattad volym 

 

Kryddor Namn på kryddor som ska användas 

 

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande och titel 
  

 
 

 
• Tänk på att göra en ny anmälan när den anmälda volymen är förbrukad! 

 
 
Beslut  Kryddning av snaps är registrerad enligt uppgifterna i anmälan.  
Beslutsfattare  Underskrift Namnförtydligande Datum 

 

 
 

KOPIA TILL:   Polismyndigheten    Socialnämnd/utskott    Akten    ………………    
BILAGA:  Besvärsbilaga    Beslutsbilaga    ……………… 
 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon/fax Internet 
Tillståndsenheten Kungsgatan 18 054-540 00 00 karlstad.se                      
Box 5051 Karlstad 054-185921   
650 05 Karlstad 
 

anmalan_kryddning_2014  



 
 
8 kap. 3 §  
Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt 
att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.  
 
Bestämmelsen avser just snaps i den vedertagna svenska betydelsen, dvs. kryddat brännvin. Brännvin 
är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis 
eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande 
tillställningar. /…/ En anmälan måste dock göras till kommunen. Detta för att kommunen ska ha ett 
underlag för sin tillsyn av verksamheten.  
(Prop. 2009/10:125 sid 166) 
 
Verksamheten ska vidare vara i liten skala. Avsikten är inte att öppna för egentillverkning av olika 
spritdrycker utan enbart att man på ett serveringsställe ska kunna krydda brännvin för servering i den 
egna verksamheten.  
(Prop. 2009/10:125 sid 115) 
 
Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps 
Om en tillståndshavare med ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker anmält till kommunen 
att han eller hon avser att krydda spritdryck som ska serveras som snaps bör det framgå av tillstånds-
beviset att tillståndshavaren har rätt att framställa snaps. 
(Allmänt råd FHIFS 2010:6) 
 
 


	 Tänk på att göra en ny anmälan när den anmälda volymen är förbrukad!
	Beslutsfattare 


