
 

 

Ansökan om tillfällig provsmakning till 
allmänhet 
AL 8 kap 6 § 

 

 

Avgiften för ansökan – 2 000 kronor – faktureras i efterhand. Fakturor hanteras enligt kommunens 
allmänna betalningsregler.  

 
 Skickas till 

 Sundsvalls kommun 
 Alkohol- och tobaksenheten 
 851 85  Sundsvall 

Sökande (Juridisk person) 

Namn Organisationsnummer 

  
Adress Telefon: 

  
Postnummer och postadress 

 
Kontaktperson Telefon 

  

Arrangemang                                                                                      Separat bilaga 

 

 

Serveringsställe - Lokal 

Namn Eventuell fastighetsbeteckning 

  
Gatuadress Postnummer och postadress 

  
Datum  Serveringstid Beräknat antal personer 

 
 

 Slutet sällskap, ange namn……………………………..………………………………………………        Allmänhet 

 

Provsmakning avser 

 Starköl  Vin  Annan jäst alkoholdryck  Spritdryck 

Serveringsansvariga, (måste vara fyllda 20 år)                                           Meddelas senare 

Namn Personnummer 

  

  

Medverkande utställare 

Bolag Organisationsnummer 

  

  

  

  

Underskrift 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

   



 

 

Ansökan om tillfällig provsmakning till 
allmänhet 
AL 8 kap 6 § 

 

 

Avgiften för ansökan – 2 000 kronor – faktureras i efterhand. Fakturor hanteras enligt kommunens 
allmänna betalningsregler.  

 

 

 

 

 

 

I samband med att du ansöker ett tillstånd kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet 

med dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Den rättsliga grunden för att samla in dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.e 

dataskyddsförordningen. Ändamålet med att samla in dina personuppgifter är för att kunna 

handlägga ansökan om tillstånd och utföra tillsyn inom ramen för verksamheten och bolaget. 

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot behandlingen av 

dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till handläggare för alkoholärenden. 

 

För mer information om dataskyddsförordningen och hur personuppgifterna hanteras inom ramen 

för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn kan du vända dig till socialförvaltningens 

dataskyddssamordnare. 

 

Dataskyddssamordnare: Rebecca Wikholm, rebecca.wikholm@sundsvall.se 
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