Anmälan om försäljning av
folköl
Enligt 5 kap 5 § alkohollagen (2010: 1622)

D Nyanmälan - folköl ska säljas på ett nytt försäljningsställe.
D Anmälan av ägarbyte - ett försäljningsställe av folköl har bytt ägare.
D Avanmälan - försäljningen av folköl har upphört.
D Kopia av egenkontrollprogram bifogas.
Datum då försäljningen av folköl ska starta

Datum då försäljningen av folköl har upphört

Försäljningsställe
Försäljnlngsställets namn
Försäljnlngsställets öppettider
!verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc.) och omfattning (antal anställda etc.)
Gatuadress

!Postnummer och postort

rTelefon

Kontaktperson

Fax

�-post

Ägare och faktureringsadress
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)
brganisationsnummer/personnummer

!Ansvarig för verksamheten

!Gatuadress

!Telefon

Postnummer och postort

E-post

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Personuppgiftslagen {1998:204)
Enligt personuppgiftslagcn får register upprättas om det är 11ödvä11digt f'or att arbetsuppgifter i samband med m}'11dighetsutö,nin.g ska kunna
utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att kommunen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.

Underskrift
brt och datum
Underskrift (behörig firmatecknare)
Namnförtydligande

Skicka din anmälan till:

Tillståndsenheten sydnärke
Drift- och serviceförvaltningen
694 80 Hallsberg

Utdrag ur alkohollagen (2010:1622)
1 kap. 8 §

Med öl avses en dryck som framställts genomjäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande tilnne. Öl
med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent benämns folköl.
3 kap. 7 §

Alkoholdrycker får inte säljas eller annars länmas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande
den som inte har fyllt 18 år.
5 kap. 5 §
Dctaljhandel med folie.öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att Ycrksamhetcn bedrivs
i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transpor1medel
I. som ingår i anläggningar som är godkända enligt fårcskrifter meddelade med stöd av 7 § I livsmedelslagen (2006 :804)
eller registrerade enligt Eul'opaparlamcntets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedclshygicn, och
2. som lir avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandcl med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av
tillverkare av sådan öl.
Den som bedriver detaljhandcl med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där forsäljningcn sker. Försäljning far
inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll ( egenkontroll) över försäljningen och svara för att
personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt
program.
8 kap.10 §
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som bedriver anmälningsplil<tig detaljhandel med eller servering
av folköl.

9 kap. 2 §
Kommuuen och polismyndigheten har tillsyn över detaljhandeln med folköl.
15 §
På begäran av tillsynsmyndighet ska den som bedriver servering av eller detaljhandel med folköl lämna de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har rätt att fä tillträde till rörelsens lokaler för att utöva tillsynen.
19 §
Föranleder detaijhandel med eller servering av folköl olägenheter i fräga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i
denna lag inte följs, får kommunen förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta verksamheten eller, om förbud är en
alltför ingripande åtgärd, meddela en varning.
11 kap. 9 §
Den som säljer folköl i strid med förbud som meddelats enligt 9 kap. 19 § döms för olovlig dryckeshantering till böter eller
fängelse i högst sex månader

Viktigt att veta om anmälan
Du ska anmäla försäljningen innan du börjar sälja folköl. För att vara säker på att kommunen har fatt din anmälan bör du
fråga efter en kopia på anmälan med ett diarienummer.
Om något som du har anmält förändras ska du anmäla även det till kommunen utan dröjSlllål.
Om du medvetet eller av oaktsamhet har folköl tillgängligt for försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så
kan du bli dömd för olo,•Jig dryckeshantering, dvs. böter eller flingelse i högst sex månader.
Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsstille har för att
följa alkohollagens regler.
Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Kontakta din kommun för att fa veta hur stor
tillsynsavgiften är.
Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över servering av eller detaljhandeln med folköl inom kommuuen.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn inom länet.

