
 

ANMÄLAN 

Rätt att krydda spritdryck för servering  

som snaps 

Enligt 8 kap. 3 § Enligt 8 kap. 3 § alkohollag 

(2010:1622), 2 och 4 §§ FHIFS 2010:8 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

MILJÖENHETEN 

Höörs kommun: Tillstånds- och tillsynsnämnden • Box 53 • 243 21 Höör 

Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 

Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00 

tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se • www.hoor.se  
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ANMÄLARENS UPPGIFTER 

Anmälningsdatum 
 

Tillståndshavare/ sökande 
Organisationsnr/personnr Namn 

Serveringsställe Namn Restaurangnummer 

Gatuadress Postnummer Postort 

 

Snaps 
Namn på den kryddade spritdrycken 
(färdig snaps) 

Uppskattad volym per år Ange vilka spritdrycker som 
ska användas i 
tillblandningen (märke 
inklusive volymprocent) 

Ange vilka kryddor som ska 
användas i tillblandningen 

    

    

    

    

    

    

    

Underskrift 
Firmatecknarens underskrift 

Namnförtydligande 
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