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FÖRSÄLJNING/SERVERING AV FOLKÖL
- Anmälan enligt 5 kap. 5§ eller 8 kap. 8§
alkohollagen
Anmälan avser
Nyanmälan

Avanmälan

Datum då försäljningen eller serveringen ska starta eller upphör

Sökande
Namn på firma eller bolag (enskild, aktiebolag, handelsbolag mm)
Namn på firmatecknare

Person- eller organisationsnummer

Kundid för kommunal verksamhet

Gatuadress

Postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Typ av försäljning
Detaljhandel enligt 5 kap. 5§ alkohollagen

Servering enligt 8 kap. 8§ alkohollagen

Namn på butik, mataffär, matservering eller annat

Gatuadress

Postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Uteservering

Antal, sittplatser

Ja

Försäljningsansvarig
Namn

Personnummer

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Övrig information (t.ex. öppettider)

Bilagor som bifogas
Kopia av egenkontrollprogram

Underskrift
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.
Ort och datum

Firmatecknare, namnteckning

Namnförtydligande

Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)
De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas för Norrköpings kommuns administration av miljö- och
hälsoskyddsärenden och av renhållningsverksamheten. Uppgifterna registreras i bygg- och miljökontorets datasystem.
Personuppgiftsansvarig är byggnads- och miljöskyddsnämnden. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter skriftlig, egenhändig undertecknad
ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt att få uppgiften rättad.
Personuppgifter i allmän handling hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Postadress
Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Tillståndsenheten
601 81 Norrköping
BMN/Tst version 2 2017/09

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 14 54 (rådgivning)
011-15 00 00 (vxl)
Telefax
011-10 27 07

E-post
byggomiljokontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Anvisningar för blanketten
Använd blanketten när du vill anmäla eller avanmäla försäljning respektive servering av folköl
enligt alkohollagen.
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska
• Anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.
• Utöva särskild kontroll (egenkontroll). För egenkontrollen ska du ha ett särskilt program.
Detta ska bifogas till anmälan.
Försäljningen får börja efter det att anmälan har kommit in till kommunen.
Servering av folköl får ske om verksamheten som bedrivs i lokaler är registrerad som
livsmedelsanläggning och där mat serveras samtidigt.

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen tar bygg- och
miljökontoret ut en timavgift för handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan
avslås.

