Anmälan om försäljning och servering
av folköl
5kap 5 § Alkohollagen (2010:1622)
8kap 8 § Alkohollagen (2010:1622)

Nyanmälan – folköl ska säljas/serveras på ett nytt försäljningsställe.
Anmälan av ägarbyte – ett försäljnings/serveringsställe av folköl har bytt ägare.
Avanmälan – försäljningen/servering av folköl har upphört.
Kopia av egenkontrollprogram bifogas.
Datum då försäljningen av folköl ska starta

Datum då försäljningen av folköl har upphört

Försäljningsställe
Försäljnings/serveringsställets namn
Försäljnings/serveringsställets öppettider
Verksamhetens inriktning (livsmedelsbutik, kiosk, serveringsställe etc.) och omfattning (antal anställda etc.)
Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon

Kontaktperson

Fax

E-post

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

Ansvarig för verksamheten

Gatuadress

Telefon

Postnummer och postort

E-post

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Underskrift
Ort och datum
Underskrift (behörig firmatecknare)
Namnförtydligande

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

serveringstillstand@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Box 52
387 21 Borgholm

Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00

0485-129 35

650-5044

212000-0795

Detaljhandel med folköl

5 kap. 5 §
Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs
i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel
1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804)
eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedelshygien2, och
2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av
tillverkare av sådan öl.
Den som bedriver 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.

Viktigt att veta om anmälan
Du ska anmäla försäljningen/servering innan du börjar sälja Folköl. Skicka din anmälan om försäljning/servering av folköl
till den kommun där försäljning/servering ska ske. För att vara säker på att kommunen har fått 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 dröjsmål.
Om du medvetet eller av oaktsamhet har folköl tillgängliga för försäljning/servering till konsumenter utan att du har
anmält det så kan du bli dömd för olovlig folkölsförsäljning/servering, dvs. böter eller fängelse i högst sex månader.
Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att
följa Alkohollagens regler.
Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Kontakta din kommun för att få veta hur stor
tillsynsavgiften är.
Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över handeln med folköl inom kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för
tillsyn inom länet. Statens folkhälsoinstitut ansvarar för den centrala tillsynen.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

serveringstillstand@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Box 52
387 21 Borgholm

Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00

0485-129 35

650-5044

212000-0795

