Anmälan om folkölsförsäljning
enligt 5 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622)
Nyanmälan – folköl ska säljas på ett nytt försäljningsställe.
Anmälan av ägarbyte – ett försäljningsställe av folköl har bytt ägare.
Avanmälan – försäljningen av folköl har upphört.
Kopia av egenkontrollprogram bifogas.
Datum då försäljningen av folköl ska starta.

Datum då försäljningen av folköl har upphört.

Försäljningsställe
Försäljningsställets namn
Försäljningsställets öppettider
Verksamhetens inriktning (restaurang, livsmedelsbutik, kiosk etc.) och omfattning (antal anställda etc.)
Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon

Kontaktperson

Fax

E-post

Ägare och faktureringsadress
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)
Organisationsnummer/personnummer

Ansvarig för verksamheten

Gatuadress

Telefon

Postnummer och postort

E-post

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. I och med att
du fyller i blanketten kommer dina personuppgifter att behandlas och användas för bokföringsadministrativa
ändamål såsom fakturering, krav och adressökning. De kan även komma att användas vid Miljö-och byggnämndens
myndighetsutövning och för utskick av frågeformulär till dig. Den som registreras äger rätt att begära rättelse om
uppgifterna är felaktiga och att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få information om registrerade uppgifter.

Underskrift
Ort och datum
Underskrift (behörig firmatecknare)
Namnförtydligande

Anmälan skickas till: Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN

Utdrag ur alkohollagen (2010:1622)
5 kap. Detaljhandel
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.
11 kap. Straffbestämmelser
3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. säljer sprit eller alkoholdrycker utan tillstånd eller annars i strid med denna lag,
2. serverar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som har anskaffats på annat sätt än som anges i 8
kap. 13 §, eller
3. säljer sprit i strid med bestämmelserna i 6 kap. 4 § första stycket eller 5 § andra stycket döms för olovlig försäljning
av alkohol till böter eller fängelse i högst två år.

Viktigt att veta om anmälan
Du ska anmäla försäljningen innan du börjar sälja folköl. Skicka din anmälan om folkölsförsäljning till
Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun. Om något som du har anmält förändras ska du anmäla
även det till kommunen utan dröjsmål.
Om du medvetet eller av oaktsamhet innehar folköl för försäljning till konsumenter utan att du har
anmält det så kan du bli dömd för olovlig försäljning av alkohol, dvs. böter eller fängelse i högst två år.
Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt
försäljningsställe har för att följa alkohollagens regler.
Handläggningsavgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige debiteras för handläggning av ansökan.
Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över handeln med folköl inom kommunen.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn inom länet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för den centrala tillsynen.

Värt att veta vid folkölsförsäljning till konsumenter
 Folköl har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.
 Du ska anmäla all typ av folkölsförsäljning oavsett var försäljningen sker.
 Du ska informera din personal om reglerna för folkölsförsäljning.
 Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut folköl till någon som inte
fyllt 18 år.
 Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.
 Du eller någon i personalen får inte sälja folköl om ni misstänker att kunden kommer att lämna
varan till någon som är under 18 år (langning).
 Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.
 Du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande
eller uppmanar till bruk av alkohol. Marknadsföringen får inte heller rikta sig till personer som
inte har fyllt 25 år.
Information om reglerna i alkohollagen (2010:1622) finns på Folkhälsomyndighetens webbplats,
www.folkhälsomyndigheten.se. Andra myndigheter som kan ge information är kommunen, Länsstyrelsen,
Konsumentverket, Skatteverket, Tullverket och Polisen.

