Anmälan om folkölsförsäljning/tobaksförsäljning
Anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622) om detaljhandel med folköl
Anmälan enligt 8 kap 8 § alkohollagen (2010:1622) om servering av folköl
Anmälan enligt 12 c § tobakslagen (1993:581) om försäljning av tobaksvaror
Datum då försäljningen påbörjas

Försäljningsställe
Namn på försäljningsstället

Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon

Kontaktperson

Fax

E-post

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

Organisationsnummer

Ansvarig för verksamheten

Gatuadress

Telefon

Postnummer och postort

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Personuppgiftslagen (1998:204)
Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning
ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att kommunen
ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Försäljningen får inte påbörjas innan anmälan gjorts till kommunen. Kommunen har möjlighet att ta ut en
avgift för sin tillsynsverksamhet. Kontakta kommunen för information om aktuell tillsynsavgift.
Kommunen ansvarar för tillsynen inom kommunen, länsstyrelsen ansvarar för tillsynen inom länet och
Statens folkhälsoinstitut ansvarar för den centrala tillsynen.

Utdrag ur alkohollagen (2010:1622)
5 kap 5 §
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där
försäljningen sker. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan gjorts.
8 kap 8 §
Den som avser att bedriv servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där
serveringen ska ske. Serveringen får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts
gäller inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd.
8 kap 10 §
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av
den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl.
Utdrag ur tobakslagen (1993:581)
12 c §
En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först
ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att
det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga
uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till
kommunen.
19 b §
En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror.

Anmälan om försäljning av Tobak

3 tim x timtaxa

Kontrollbesök endast Tobak eller Handel
med vissa receptfria läkemedel

2 tim x timtaxa

Kontrollbesök samtidigt över Tobak och
Handel med vissa receptfria läkemedel

3 tim x timtaxa

Anmälan gällande
skickas till:

Lidköping
Lidköpings kommun
Social & Arbetsmarknad

Götene
Grästorp
Götene kommun
Grästorps kommun
Individ- och familjeomsorg

531 88 LIDKÖPING

533 80 GÖTENE

467 80 GRÄSTORP

Vid frågor kontakta Björn Claesson tel. 0510-77 10 19

Om ägarbyte sker skall detta omgående anmälas till kommun.
För mer information gällande information och lagstiftning:
Statens Folkhälsoinstitut www.fhi.se

