Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
ANMÄLAN
om försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)
Uppgifter om anmälaren
Bolagets namn (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag etc.)

Organisationsnummer/personnummer

Postadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och postort

Anmälan avser
Folkölförsäljning via detaljhandel
(5 kap. 5 § alkohollagen)

Folkölförsäljning via servering
(8 kap. 8 § alkohollagen)

Försäljning/servering kommer att ske fr.o.m. _______________________________________

Uppgifter om försäljningsstället
Namn

Adress

Ort

Kontaktperson

Befattning

Egenkontrollprogram
Egenkontrollprogram bifogas anmälan:

JA

NEJ

För information om egenkontrollprogram m.m. se nästa sida.

Övriga upplysningar

Anmälarens underskrift (behörig firmatecknare)
Underskrift
Namnförtydligande

Ort och datum

Skriv ut ifylld anmälan, skriv under den och skicka till:
Hagfors Kommun
Miljö- & byggavdelningen
683 80 Hagfors

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur personuppgifterna behandlas
i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
BESÖKSADRESS Dalavägen 12 POSTADRESS 683 80 Hagfors TELEFON 0563-185 00 (växel) E-POST miljo.bygg@hagfors.se
WEBB hagfors.se ORG.NR 212000-1884 BANKGIRO 108-3179

Information om folkölsförsäljning
Lagstiftning
Enligt 5 kap. 5 § och 8 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622) ska den som bedriver detaljhandel med folköl eller
servering av folköl anmäla verksamheten till den kommunen där försäljningen eller serveringen sker. Försäljningen
eller serveringen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.
Enligt 3 kap. alkohollagen får folköl inte säljas till personer som är under 18 år, till personer som är märkbart
påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel och om man misstänker att folkölen kommer att drickas av någon
som är under 18 år (lagning).
Med folköl menas öl med en alkoholhalt som är högre än 2,25 volymprocent men max 3,5 volymprocent.
Matutbud
Försäljning eller servering av folköl får ske i lokaler eller andra utrymmen i byggander eller transportmedel som är
registrerade som livsmedelsanläggning, är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där försäljning av
mat sker. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning görs till miljö- och byggavdelningen.
Folkölsförsäljning ska kompletteras med matvaruförsäljning. Därför ska det vid detaljhandel av folköl finnas ett
varierat sortiment av matvaror i butiken som t.ex. mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, konserver, djupfrysta
matvaror, grönsaker och frukt.
Vid servering av folköl ska ett någorlunda brett sortiment av maträtter erbjudas som ska kunna förtäras på plats
under hela serveringstiden.
Egenkontrollprogram
Den som säljer folköl till konsumenter ska ha ett egenkontrollprogram som visar att försäljningen sker i enlighet
med bestämmelserna i alkohollagen.
Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör innehålla
försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring m.m. samt hur personalen får de nödvändiga
kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl. Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som
näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag när kommunen gör tillsyn av verksamheten.
Egenkontrollprogrammet ska kunna uppvisa vid tillsyn.
Tillsyn och avgift
Kommunen gör tillsyn vid försäljningsställen av folköl för att kontrollera att försäljningsställena följer alkohollagens
bestämmelser. Tillsynen görs vanligtvis en gång per år, men försäljningsställen där problem tidigare har förekommit
kan få tätare tillsynsbesök.
För kommunens tillsyn tas en årlig avgift ut. För gällande avgift se Ansöknings- och prövningsavgifter enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och spellag som
finns på Hagfors kommuns hemsida (ARBETE OCH NÄRINGSLIV > Serveringstillstånd), eller kontakta miljöoch byggavdelningen.
Försäljningsförbud
Om detaljhandel med eller servering av folköl orsakar olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om
bestämmelserna i alkohollagen inte följs, kan kommunen förbjuda försäljningen. Förbud kan meddelas för en tid av
6 månader eller, vid upprepad eller allvarlig misskötsel, 12 månader.
Om förbud är en alltför ingripande åtgärd kan en varning meddelas istället.
Avsluta eller göra ändringar i verksamheten
Om du vill sluta sälja eller servera folköl ska du göra en avanmälan. Meddela miljö- och byggavdelningen
skriftligen så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen eller serveringen.
Om du gör betydande förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till miljö- och byggavdelningen.
Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.
Vid ägarbyte och om din verksamhet ändrar organisationsnummer behöver en ny anmälan skickas in. Kom ihåg att
samtidigt avanmäla din gamla försäljning eller servering.

BESÖKSADRESS Dalavägen 12 POSTADRESS 683 80 Hagfors TELEFON 0563-185 00 (växel) E-POST miljo.bygg@hagfors.se
WEBB hagfors.se ORG.NR 212000-1884 BANKGIRO 108-3179

