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8 kap. 3 §
Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt
att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.
Bestämmelsen avser just snaps i den vedertagna svenska betydelsen, dvs. kryddat brännvin. Brännvin
är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis
eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande
tillställningar. /…/ En anmälan måste dock göras till kommunen. Detta för att kommunen ska ha ett
underlag för sin tillsyn av verksamheten.
(Prop. 2009/10:125 sid 166)
Verksamheten ska vidare vara i liten skala. Avsikten är inte att öppna för egentillverkning av olika
spritdrycker utan enbart att man på ett serveringsställe ska kunna krydda brännvin för servering i den
egna verksamheten.
(Prop. 2009/10:125 sid 115)
Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps
Om en tillståndshavare med ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker anmält till kommunen
att han eller hon avser att krydda spritdryck som ska serveras som snaps bör det framgå av tillstånds
beviset att tillståndshavaren har rätt att framställa snaps.
(Allmänt råd FHIFS 2010:6)

