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Anmälan
om försäljning av folköl
5 kap 5 §, 8 kap 8 § alkohollagen

Anmälan gäller
☐ Nyanmälan

☐ Anmälan om ägarbyte

☐ Folköl

Folköl ska säljas på ett nytt

Ett försäljningsställe av Folköl har

Datum då försäljning av folköl ska starta

försäljningsställe.

bytt ägare.

Försäljningsställe
Namn på butik, kiosk eller restaurang

Försäljningsställets öppettider

Platsansvarig

Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc) och omfattning (antal anställda etc)

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Ägare/faktureringsadress
Bolagsnamn

Organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

Kontaktperson

E-postadress

Avser detaljhandel

I butiken har jag ett brett och varierat utbud av matvaror

☐ JA

Avser servering

I lokalen säljer jag mat som äts där

☐ JA

Egenkontrollprogram ska bifogas
Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska skriva ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.
Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och hur personalen ska få
nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl.

En årlig tillsynsavgift kommer att tas ut av kommunen

Underskrift

LERUM7000, v3.1, 2019-06-12

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till
Lerums kommun
Stöd och omsorg
Alkoholhandläggare
443 80 LERUM

Personuppgifterna kommer att behandlas i Lerums kommuns datasystem. Mer information finns på hemsidan www.lerum.se/personuppgifter
Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Stationsvägen 10

Telefon/fax
0302-521000
0302-521601 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
stod-och-omsorg@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Utdrag ur alkohollagen ( 2010:1622)
5 kap 5 §
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker.
Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

8 kap 8 §

LERUM7000, v3.1, 2019-06-12

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där servering ska ske.
Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagt gäller inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har
serveringstillstånd.

