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               Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

 

 

ANMÄLAN enligt alkohollagen (2010:1622) - servering och detaljhandel folköl  

Försäljningsställe Tel nr 

 

Namn 

 

Fax nr 

 

Adress 

E-post 

 

 

  

Kontaktperson på försäljningsstället 

 

Typ av försäljning  Detaljhandel enligt alkohollagen 5 kap 5 §         Servering enligt alkohollagen 8 kap 8 § 

Ägare 
Org nr 

 

Namn 

Telnr 

 

Adress 

Fax nr 

 

 

E-post 

 

 

Kontaktperson hos ägaren 

Faktureringsadress 
(om annan än ovan) 

 

 

Namn 

 

 

Adress 

 

 

Kontaktperson fakturering 

Personuppgifts- 

lagen (1998:204) 

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att 

arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer 

att finns i ett dataregister med ändamålet att kommen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. 

Särskilda 

upplysningar 

Med ansökan ska bifogas: 

 Bevis att lokalen är registrerad och godkänd som livsmedelsanläggning 

 Egentillsynsprogram 

 Beskrivning av matutbudet 

Underskrift 
 

Underskrift av ansvarig 
 

 

 

Namnförtydligande/titel 

 

 

 

Anmälningsdatum 

 

 

 

Kommunens 

anteckningar 

 Anmälan uppfyller alkohollagens 

krav för försäljning av folköl 

 

 Anmälan uppfyller EJ alkohollagens 

krav för försäljning av folköl  

Se bifogad skirvelse. 

Underskrift kommunen 

 

 

Namnförtydligande 

 

Diarienummer 

 

 

Datum 

 



 

 

 

Utdrag från alkohollagen (2010:1622) med ändringar gällande fr o m 1 januari 2010 

 

5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622) detaljhandel med folköl 

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. 

 

8 kap 8 § alkohollagen (2010:1622) servering av folköl 

Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs 

i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som  

1. 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 livsmedelshygien, och  

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.  

 

Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt av den 

som innehar serveringstillstånd.  

 

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. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 

§ andra stycket eller den som har serveringstillstånd.  

 

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 

serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. 

 

Avgift - 8 kap 10 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) 

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den 

som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 

 

Tillsyn m.m., ingripande - 9 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622) 

Föranleder detaljhandel med eller servering av folköl olägenheter i fråga 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.  

 

Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa närmare angivna tider eller under 

vissa närmare angivna omständigheter. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad 

eller allvarlig försummelse, tolv månader räknat från det att den som bedriver försäljningen fått del av 

beslutet. 


