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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
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Information om 

personuppgifts-

behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 

personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 

och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2. 
Sökande Namn 

 
 

Organisations-/personnummer 
 
 

Namn kontaktperson 
 
 

Utdelningsadress 
 
 

Telefonnummer 
 
 

E-post  
 

Restaurang Namn 
 
 

Besöksadress 
 
 

Ange lokaler för servering/provsmakning  
 

Uppskattat högsta antal personer i lokalen 
 
 

Andra 
partihandlare 

Ange vilka partihandlare som deltar i provsmakningen 
 
 

Omfattning Provsmakning ska kunna ske: ange 1-3 datum då servering ska ske 
 
 
Ange mellan vilka klockslag provsmakning ska kunna ske 
 
 
Ange vilka alkoholdrycker som ska kunna provsmakas 

 Starköl 

 Vin 

 Spritdryck 

 Andra jästa alkoholdrycker 

Underskrift 
 
 

 

Signatur sökande 
 
 

Datum  

Namnförtydligande sökande 
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BILAGA 1 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 
Vid ansökan om tillfällig provsmakning av alkoholdrycker riktad till allmänheten debiteras en ansökningsavgift i 
samband med ansökan. Ansökan kan endast gälla enstaka tillfälle - 1-3 dagar. Handläggningsavgiften återbetalas 
inte, då den är en avgift för att täcka kostnaden för handläggning. 
 
Beslut fattas av bygg- & miljönämnden Gislaved – Tranemos arbetsutskott. För att underlätta och påskynda 
handläggningen bör sökanden redan i samband med ansökan komma in med följande handlingar i tillämpliga 
delar.  

Observera att omständigheter som framkommer under utredningstiden kan göra att bygg- & 
miljöförvaltningen begär in ytterligare handlingar! 

 
Handlingar som ska bifogas med ansökan: 

 

 Fullmakt som ger sökanden rätt att företräda samtliga partihandlare som deltar vid 

provsmakningen i kontakten med bygg- och miljöförvaltningen 

 Hyreskontrakt 

 Arrendeavtal 

 Registrerings-/Ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre 

månader 

 Bevis om att företaget är registrerat för skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket 

 ”Uppdrag som funktionär - fullständig version" från Bolagsverket som visar vilka bolag eller 

föreningar som sökande och personer med betydande inflytande ingår eller har ingått i de senaste 

fem åren  

 Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket som visar om sökande eller personer med betydande 

inflytande har varit inblandade i konkurser tidigare 

 Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten som visar att sökande och personer med 

betydande inflytande är skuldfria 
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 Godkänt kunskapsprov, som görs via Internet på kommunhuset (boka tid) 

 Planritning över provsmakningsstället i A4-format, med inritad köksutrustning, och i 

förekommande fall drinkbar och uteservering. Markera det område ni önskar ha som 

provsmakningsyta! 

 Brandskyddsritning över provsmakningsstället där det finns information om maximalt antal 

personer, utrymningsvägar, hur breda dörrarna är, vart släckningsredskap finns placerade, om det 

finns brandfarliga ämnen (gasol m.m.) m.m.  

 Beskrivning av verksamhetens art och inriktning t.ex. öppettider, åldersgräns, huvudsaklig 

målgrupp, underhållning, dans, ordningsvakter, spel m.m. 

 Anmälan om serveringsansvarig personal och anställningsbevis på dessa personer, se blankett 

”Anmälan serveringsansvarig person” 

 Meny 

 Bygg- och miljöförvaltningen hämtar via remisser uppgifter om sökandes och personer med 

betydande inflytandes (PBI) ekonomiska skötsamhet, vandel för PBI och uppgift om registrering som 

livsmedelsobjekt 

 Glöm inte att kontrollera om bygglov behövs för verksamheten! 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ansökan för partihandlare 
Tillfälligt provsmakningstillstånd på 
serveringsställe 

 

4 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

BILAGA 2 

INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer 
(om verksamheten bedrivs genom en enskild firma), telefonnummer, e-postadress och postadress samt 
personuppgifter om affärsplaner, vandel och ekonomisk skötsamhet. Syftet med en sådan behandling är att 
kunna handlägga din ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd riktat till allmänheten.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan samt uppgifter som inkommer från andra myndigheter som Polismyndigheten 
och Skatteverket. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för ansökan enligt alkohollagen kommer du 
inte ha rätt att erbjuda provsmakning av alkoholdrycker. 
 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun 
måste få in en ansökan om serveringstillstånd för att kunna meddela ett serveringstillstånd. De inlämnade 
personuppgifterna sparas tills fem år efter att serveringstillståndet upphört. Beslut, utredning och eventuellt 
tillståndsbevis bevaras. 
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas med andra myndigheter som 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Skatteverket samt de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma 
att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du 
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du 
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda 
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se 

Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 

mailto:dataskyddsombud@gislaved.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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