
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret §  

ANMÄLAN om kryddning av snaps
enligt 8 kap 3§ alkohollagen samt 2, 4 och 5 § 
FoHMFS 2014:8

Tillståndshavare
Namn Org nr/Personnummer

Adress Telefon

E-post

Serveringsplats
Namn Restaurangnummer

Adress

Innehåll
Namn på spritdrycker

Namn på kryddor som ska användas

Volym
Uppskattad volym per år

Underskrift
Underskrift av sökanden

Namnförtydligande / befattning Anmälningsdatum

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer 
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se
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För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

https://www.eskilstuna.se/GDPR
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8 kap 3§ alkohollagen
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.

FoHMFS 2014:8
2 § Anmälan ska innehålla:

1. Tillståndshavarens namn.
2. Organisationsnummer	eller,	i	fråga	om	enskild	firma,	personnummer.
3. Uppgift om anmälan avser lokal för cateringverksamhet, kryddning eller provsmakning.

4 § Kryddningen ska ske på serveringsstället eller när det gäller cateringverksamhet på tillverkningsstället.

5 § Anmälan ska förutom vad som anges i 2 § innehålla följande uppgifter:
• Serveringsställets namn.
• Vilken spritdryck som ska användas.
• Vilka kryddor som ska användas.
• Vilken mängd som årligen ska kryddas och serveras som snaps.

Allmänna råd
Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps
Framställning av snaps på serverings- eller tillredningsstället ger tillståndshavaren möjlighet att erbjuda egna 
produkter. Det är avsett för framställning i en liten skala, i förhållande till serverings- eller tillredningsställets 
omsättning. Rätten att framställa snaps är ett undantag från huvudregeln. Det är inte tillåtet för en tillstånds-
havare att tillverka, ompacka eller buteljera andra alkoholdrycker än den egna snapsen. Servering av snaps 
som är kryddad på serverings- eller tillredningsstället är främst att se som tillbehör till julbord eller liknande 
eller arrangemang.
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