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ANMÄLAN 
om försäljning eller servering av folköl enligt 
alkohollagen 5 kap 5 § eller  
8 kap 8 § (2010:1622) 

 

 

UPPGIFTER 
Ägaruppgifter Org nr/ 

pnr 
 
 

Namn 
 

 

 

 Tel nr  
 

Adress  

 E-post  
 

   

Försäljnings- 
ställe 

Namn 
 
 

Tel nr 

 
 

Gatuadress 
 
 

Postnummer och postort 
 
 

Fakturaadress Namn 
 
 

Gatuadress 
 
 

Postnummer och postort 
 
 

Anmälan avser 
 

Försäljning av folköl fr o m datum 

 
Servering av folköl fr o m datum 
 

 
Egenkontroll- 
program 
 

Den som säljer eller serverar folköl ska ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram                                                                                                                              
 

           Det finns ett upprättat egenkontrollprogram 

Avgift 
 

En årlig tillsynsavgift betalas av den som säljer eller serverar folköl. 
Fakturan skickas till fakturaadressen ovan. 

Ägarens 
underskrift 

Underskrift av ägaren 
 
 
 

Namnförtydligande/titel 

 
Anmälningsdatum 

 

  

Information om behandling av personuppgifter 
För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla dessa enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i 
denna blankett samtycker du till att personuppgiftsbehandling utförs. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked 
om vilka uppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar uppgifterna.  
Om registrerade uppgifter inte stämmer har du rätt att begära rättelse.  
 

 

Alkohollag (2010:1622) 5 kap 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. 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap 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. 
Trots första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 
a §, 1 b § eller 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 a §, 1 b § 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. 


