Anmälan om detaljhandel eller servering
av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)

Anmälan avser





Detaljhandel



Serveringsrörelse

Annan verksamhet

Innehavare
Namn (fysisk person: efternamn, alla förnamn, Juridisk person: firmanamn)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

Ort

Försäljningsställe
Namn

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Ort

Mobiltelefon

E-post



Permanent verksamhet

 Tillfällig verksamhet under perioden

Föreståndare/ansvarig
Namn

Faktureringsadress
Namn

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Ort

Mobiltelefon

Underskrift: Behörig firmatecknare
Ort och datum

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska
kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett register med ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.
Enligt personuppgiftslagen får dataregister upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter skall kunna utföras.
För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta utvecklingsavdelningen.
Anmälan skickas till: Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg

Tillsammans med anmälan ska bifogas kopia på egenkontrollprogram
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Anmälan om detaljhandel eller servering
av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)

Tillämpligt lagrum
5 kap. 5 § Alkohollagen (2010:1622)
Den som avser bedriva detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen
sker. Försäljning får 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.
Kopia på egenkontrollprogram ska bifogas anmälan.

8 kap. 8 § Alkohollagen (2010:1622)
Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska
ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.
Den som bedriver servering av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För
egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.
Kopia på egenkontrollprogram ska bifogas anmälan.

Att tänka på:
Ett villkor för att få sälja eller servera folköl är att lokalerna har godkänts/registrerats av miljökontoret.
Kunderna/gästerna måste erbjudas ett varierat utbud av livsmedel/mat (smörgåsar, grillad/kokt korv,
mejeriprodukter, m.m.). Glass, godis, chips, kaffe och te betraktas inte som matvaror. Det innebär att
godiskiosker, tobaksaffärer och spel/videobutiker endast får sälja folköl om de uppfyller ovan angivna krav på
matvaror.
Ägaren (som måste fyllt 20 år) skall upprätta ett s.k. egentillsynsprogram för hur försäljningen av folköl skall
ske och som anger hur olägenheter skall förhindras.
Åldersgräns 18 år
Den som serverar/säljer folköl måste förvissa sig om att den som köper eller beställer drycker har uppnått 18
år. Vidare får folköl inte serveras/säljas till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat
berusningsmedel.
Kommunen har rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift av den som bedriver
försäljning eller servering av folköl.
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