Anordnade av provsmakning alkohollagen 8 kap. 6 §.
Anordnade av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid
arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som
provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt
tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjuda
Tillståndshavaren som avses i första stycket 1 ska innan arrangemanget äger rum göra en
anmälan till kommunen. Lag 2012:205.
Bestämmelsens första stycke innebär att det finns två sätt att anordna provsmakning av
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till
allmänheten.
För det första kan en innehavare av stadigvarande serveringstillstånd arrangera provning av
sådana drycker som serveringstillståndet omfattar i den lokal där serveringstillståndet gäller.
Enligt andra stycket ska då en anmälan till kommunen göras innan arrangemanget äger rum.
Därutöver kan partihandlare – enskilt eller gemensamt – ansöka om och erhålla ett tillfälligt
tillstånd för att arrangera provsmakning.
Här ska framhållas att det är viktigt att särskilja sådan provsmakning som avses i denna
paragraf från andra former av provsmakning som en innehavare av serveringstillstånd kan
genomföra inom ramen för sitt serveringstillstånd. Det finns ingenting som hindrar att en
tillståndshavare i den vanliga serveringsverksamheten – naturligtvis under förutsättning att
bestämmelserna om marknadsföring i 7 kap. alkohollagen och lagens serveringsbestämmelser
om bl.a. tillhandahållande av tillredd mat samt ordning och nykterhet m.m. iakttas – t.ex.
rekommenderar gästerna vissa viner eller viss öl till maten, erbjuda mat- och
dryckeskombinationer som fungerar särskilt väl ihop eller berättar om dryckernas egenskaper
och hur de kan kombineras med viss mat. Att på sådana eller liknande sätt erbjuda
provsmakning av och informera om de drycker som kan serverar i enlighet med gällande
serveringstillstånd och servera gästerna dessa drycker i enlighet med tillståndet är inte
provsmakning i den mening som avses.
Vinmässor och liknande arrangemang
Avsikten med paragrafen är enligt förarbetena att det ska vara tillåtet att anordna vinmässor
och liknande arrangemang med provsmakning spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
drycker, där partihandlare har möjlighet att marknadsföra sina produkter.
Vad som här avses med liknande arrangemang exemplifieras i förarbetena med Öl- och
Whiskymässan i Nacka, Mat- och köksmässan på Stockholmsmässan samt provsmakningar
som anordnas i vinkällare m.m.
Begreppet provsmakning
I begreppet provsmakning ligger enligt förarbetsuttalanden att det handlar om små mängder
av olika produkter för att kunna få en uppfattning om kvalitet och smak och det anges att det
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vid provsmakning av en dryck normalts ges en mycket liten mängd, oftast motsvarande en
matsked eller mindre.
Marknadsföring samband med provsmakningar
I propositionen framhålls att alkohollagens allmänna regler om marknadsföring av
alkoholdrycker gäller även i samband med anordnade av provsmakningar.
Undantag från kravet på tillhandahållande av mat
Vid anordnade av sådan provsmakning som avses i denna paragraf ställs enligt 8 kap. 15 §
fjärde stycket alkohollagen inte krav på att samtidigt tillhandahålla mat. Utformningen av 8
kap. 6 § alkohollagen – med betoning på att den tar sikte på just provsmakning – har enligt
uttalanden i propositionen gjorts bl.a. i syfte att undvika att reglerna ska kringgås av t.ex.
festivalarrangörer som vill servera alkoholdrycker utan att servera mat.
Provsmakningstillståndets giltighet
Av 8 kap. 2 § fjärde stycket alkohollagen framgår att tillstånd för provsmakning enligt denna
paragraf kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.
Krav på anmälan till kommunen
I andra stycket anges att en tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska ge in en anmälan
till kommunen innan arrangemanget äger rum. En innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd som önskar arrangera sådan provsmakning som paragrafen avser och som
har ett tillstånd som omfattar de drycker som ska provsmakas samt den lokal där
provsmakningen ska äga rum behöver alltså inget särskilt tillstånd därutöver för detta, utan en
anmälan till kommunen inför provsmakningstillfället är tillräckligt.
Anmälan ska innehålla uppgift om vilka alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen.
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som
provsmakningen avser av samt där lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett
tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas
Om arrangören har ett serveringstillstånd, som omfattar de alkoholdrycker som
kommer att erbjudas provsmakning av och den lokal där mässan arrangeras, ska
anmälan göras till kommunen innan arrangemanget äger rum.
Alkohollagens krav på matservering gäller inte vid provsmakning.
Regeringen skriver i propositionen till den nya alkohollagen:
”Det föreslås sålunda att en restauratör som har serveringstillstånd ska kunna anordna
provsmakning av alkoholdrycker inom ramen för sitt serveringstillstånd. Innan arrangemanget
äger rum ska en anmälan ges in till kommunen. I anmälan bör det anges, förutom tid och
plats, vilka utställarna kommer att vara, vilka drycker som kommer att erbjudas provsmakning
av, hur biljettförsäljningen eller likande kommer att gå till samt hur ordning och nykterhet ska
säkerställas.
Det skall också vara möjligt för partihandlare/utställare att erhålla att tillfälligt
tillstånd för provsmakning, antingen enskilt eller gemensamt. Något
serveringstillstånd på sätt som utredningen föreslagit ska inte behövas.
Det är istället viktigt att särskilja provsmakning från servering.
Vid provsmakning av en dryck ges normalt en mycket liten mängd, oftast
motsvarande en matsked eller mindre.
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Ett serveringstillstånd medger servering av viss dryck och har sålunda en vidare
tillämpning. Rent teoretiskt skulle den utställare som fått ett serveringstillstånd
kunna sätta upp en drinkbar inom mässområdet, vilket inte är önskvärt.
Därför införs en ny form av tillstånd som enbart medger provsmakning av den
eller de alkoholdrycker som tillståndet omfattar.
För tillstånd till provsmakning ska inte ställas krav på att samtidigt tillhandahålla mat.”
Marknadsföring samband med provsmakningar.
I propositionen framhålls att alkohollagens allmänna regler om marknadsföring av
alkoholdrycker gäller även i samband med anordnade av provsmakningar.
Undantag från kravet på tillhandahållande av mat
Vid anordnade av sådan provsmakning som avses i denna paragraf ställs enligt 8 kap. 15 §
fjärde stycket alkohollagen inte krav på att samtidigt tillhandahålla mat. Utformningen av 8
kap. 6 § alkohollagen – med betoning på att den tar sikte på just provsmakning – har enligt
uttalanden i propositionen gjorts bl.a. i syfte att undvika att reglerna ska kringgås av t.ex.
festivalarrangörer som vill servera alkoholdrycker utan att servera mat.
Provsmakningstillståndets giltighet
Av 8 kap. 2 § fjärde stycket alkohollagen framgår att tillstånd för provsmakning enligt denna
paragraf kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.
Krav på anmälan till kommunen
I andra stycket anges att en tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska ge in en anmälan
till kommunen innan arrangemanget äger rum. En innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd som önskar arrangera sådan provsmakning som paragrafen avser och som
har ett tillstånd som omfattar de drycker som ska provsmakas samt den lokal där
provsmakningen ska äga rum behöver alltså inget särskilt tillstånd därutöver för detta, utan en
anmälan till kommunen inför provsmakningstillfället är tillräckligt.
Anmälan ska innehålla uppgift om vilka alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen.
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som
provsmakningen avser av samt där lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett
tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas
Om arrangören har ett serveringstillstånd, som omfattar de alkoholdrycker som
kommer att erbjudas provsmakning av och den lokal där mässan arrangeras, ska
anmälan göras till kommunen innan arrangemanget äger rum.
Alkohollagens krav på matservering gäller inte vid provsmakning.
Regeringen skriver i propositionen till den nya alkohollagen:
”Det föreslås sålunda att en restauratör som har serveringstillstånd ska kunna anordna
provsmakning av alkoholdrycker inom ramen för sitt serveringstillstånd. Innan arrangemanget
äger rum ska en anmälan ges in till kommunen. I anmälan bör det anges, förutom tid och
plats, vilka utställarna kommer att vara, vilka drycker som kommer att erbjudas provsmakning
av, hur biljettförsäljningen eller likande kommer att gå till samt hur ordning och nykterhet ska
säkerställas.
Det skall också vara möjligt för partihandlare/utställare att erhålla att tillfälligt
tillstånd för provsmakning, antingen enskilt eller gemensamt. Något
serveringstillstånd på sätt som utredningen föreslagit ska inte behövas.
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Det är istället viktigt att särskilja provsmakning från servering.
Vid provsmakning av en dryck ges normalt en mycket liten mängd, oftast
motsvarande en matsked eller mindre.
Ett serveringstillstånd medger servering av viss dryck och har sålunda en vidare
tillämpning. Rent teoretiskt skulle den utställare som fått ett serveringstillstånd
kunna sätta upp en drinkbar inom mässområdet, vilket inte är önskvärt.
Därför införs en ny form av tillstånd som enbart medger provsmakning av den
eller de alkoholdrycker som tillståndet omfattar.
För tillstånd till provsmakning ska inte ställas krav på att samtidigt tillhandahålla mat.”
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