
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 

 

 

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon Webb / E-post Organisations nr. Giro 
Box 74 

28522 Markaryd 
Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 
0433 – 72 000 www.markaryd.se 

ks@markaryd.se 
212000-0654 Plusgiro: 348 24-3 

Bankgiro: 279-5706 

 

 

Anmälan enligt 8 kap. 6§ alkohollag (2010:1622) om 

provsmakning på serveringsställe    

Blankett G    

Tillståndshavare 

Bolagets/föreningens namn 
 
 

Organisationsnummer  

postadress 
 
 

Postnummer och postort 

Mobil/tel.nr 
 
 

E-post 

Serveringsställe 

Serveringsstället 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer  postort 

Serveringens omfattning 

Alkoholdryck 
 

 Spritdryck 

 Vin 

 Starköl 

 Andra jästa alkoholdrycker 

 

Datum 
 

Från klockan Till klockan 

Datum 
 

Från klockan Till klockan 

Datum 
 

Från klockan Till klockan 

Datum 
 

Från klockan Till klockan 

Datum 
 

Från klockan Till klockan 

Datum 
 

Från klockan Till klockan 
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Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Partihandlare (deltagande) 

Namn/organisationsnummer 
 

Namn/organisationsnummer 
 

Namn/organisationsnummer 
 

Namn/organisationsnummer 
 

Namn/organisationsnummer 
 

Namn/organisationsnummer 
 

Namn/organisationsnummer 
 

Namn/organisationsnummer 
 

 

Betalningsform 

Ange betalningsform och avgift för deltagare (ex. biljettförsäljning) 
 
 
 
 
 
 

Säkerställande av ordning och nykterhet 

Ange hur ni säkerställer ordning och nykterhet 
 
 
 
 
 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut. 

Underskrift 

Firmatecknarens underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 

Datum 
 

Skickas till: 

Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten    
Box 74, 285 22 Markaryd 
mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

http://www.markaryd.se/


Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Registrering och mottagen av: 

 Provsmakning registrerad enligt uppgifter i anmälan 

 

Underskrift av tjänsteman 
 
 

Namnförtydligande/befattning Datum 
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