
 
 

Anmälan om försäljning av öl (folköl) 
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till Kommunkansliet, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 08 09. 
 

Försäljningsställe 
Namn 

      

Gatuadress 

      
Postnummer 

      
Postort 

      

Telefonnummer 

      

E-postadress 

      

 

Försäljning av 
Öl (klass II/folköl) 

      

 
Typ av försäljning 

Detaljhandel 

      

Servering 

      
 
Innehavare 

Namn 

      

Organisations/personnummer 

      
 

Bifoga egenkontrollprogram 
Till anmälan om ölförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du 

bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verk-

samheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram 

till kommunen så ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollpro-

gram på försäljningsstället. 
 
Underskrift 

Datum 

      
Namnteckning Namnförtydligande 

      

 

Alkohollagen 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 trans-

portmedel 

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 de-

taljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. 

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där för-

säljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. 

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över för-

säljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för för-

säljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. 

 

Alkohollagen 8 kap 8 §  
Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksam-

heten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som 
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1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livs-

medelslagen (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 in-

nehar 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. Lag 

(2012:205). 

 
Information om behandling av personuppgifter 
Personuppgiftsansvarig: 
Kommunstyrelsen 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
kommunkansliet@hultsfred.se  
0495-24 00 00 
 
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din ansökan om lov eller anmälan. 
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning. 
 
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna kommer att bevaras. 
 
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med kommunkansliet och begära informat-
ion. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 
 
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig 
till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehand-
lingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

 

https://lagen.nu/2006:804#P7S1N1
https://lagen.nu/2006:804#P7S1N1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32004R0852
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32004R0852
https://lagen.nu/2010:1622#K8P8S1
https://lagen.nu/2010:1622#K8P1a
https://lagen.nu/2010:1622#K8P1b
https://lagen.nu/2010:1622#K8P1a
https://lagen.nu/2010:1622#K8P1b
https://lagen.nu/2010:1622#K8P8S3
https://lagen.nu/2010:1622#L2012:205
https://lagen.nu/2010:1622#L2012:205
mailto:kommunkansliet@hultsfred.se
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