ANMÄLAN

FOLKÖL

Datum
…………………………

Skickas till

Sundsvalls Kommun
Socialtjänstens Enhet för serveringstillstånd
851 85 Sundsvall

Anmälan om försäljning eller servering av folköl enligt alkohollagen
(2010:1 622)
Anmälare/Ägare
Förnamn

Efternamn

Organisations-/Personnummer

Registrerat firmanamn

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc)

E-postadress

Postnummer

Mobil

Postort

Försäljningsställe
Försäljningsställets namn
Utdelningsadress (gata, box etc)
Postnummer

Telefon (även riktnr)
Postort

Mobil
E-postadress

Kontaktperson: Förnamn

Efternamn

Anmälan avser
Försäljning av folköl fr.o.m. datum (5 kap 5 § AL)

Servering av folköl fr.o.m. datum (8 kap 8 § AL)

Egentillsynsprogram
Företaget har upprättat egentillsynsprogram

Ja

Egentillsynsprogram bifogas

Nej

Ja

Lokal
Datum för registrering av livsmedelsverksamhet

Övriga upplysningar

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Underskrift
Namnteckning (firmatecknare)

För tillämplig lagstiftning v.g.v.

Namnförtydligande

Nej

Detaljhandel med folköl
Alkohollagen (2010:1 622)
Kap 5
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 livsmedelshygien, 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.

Servering av folköl
Alkohollagen (2010:1 622)
Kap 8
8 § 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.

Årlig tillsynsavgift för försäljning- och serveringsställen
Restauranger med serveringstillstånd debiteras inte för folkölstillsyn

1 200 kr

