
 

Anmälan – Försäljning av öl 
(klass II, ”folköl”) 
Enligt 5 kap 5 § eller 8 kap 8 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) 

 
 

Försäljningsställe 

Namn 

      
 
 
 

  
  

      

Gatuadress  

       
Postnummer 

      
Postort 

      
Telefonnummer 

      
e-postadress  

      

Typ av försäljning  detaljhandel  servering 

Innehavare 
Namn 

      
Organisations-/personnummer 

      
 

Personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204) 

Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband 
med myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med 
ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. Med denna anmälan samtycker Du till 
att uppgifterna behandlas enligt ovanstående ändamål. 

 

Underskrift 
 

Underskrift av anmälaren    Namnförtydligande  

      
Anmälningsdatum 

      
 

Alkohollagen  

5 kap 5 § 
Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att 
verksamheten bedivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel 
   1.ingår i anläggning som är godkänd 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 detaljhan-
delsbolaget samt av tillverkare av öl. 
  Den som bedriver detaljhandel med folköl skall anmäla verksamheten till den kommun där försäljning-
en 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 egen-
kontroll ska det finnas ett särskilt program. 

 

Ansökan skickas tillsammans med bilagor till: Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen, 456 80 Kungshamn 
Sotenäs Kommun Tel:  0523-664000 (vx) Bankgiro:  543-4253 
Kommunstyrelsen Fax:  0523-664509 Plusgiro: 11 62 70-0 
456 80 Kungshamn E-post:  registrator.kommun@sotenas.se Org. nr:  212 000-1322 

 



 

Anmälan – Försäljning av öl 
(klass II, ”folköl”) 
Enligt 5 kap 5 § eller 8 kap 8 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) 

 
 

Alkohollagen  

8 kap 8 § 
Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, sek om verksamheten  
bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller i transportmedel som 
   1.ingår i anläggning som är godkänd 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. 
  Utan hinder av första stycket för folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt av 
den som innehar serveringstillstånd. 
  Den som avser att bedriva servering av folköl skall anmäla verksamheten hos den kommun där serve-
ringen ska ske. Servering 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. 
  Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över ser-
veringen. För egenkontroll ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. 

Ansökan skickas tillsammans med bilagor till: Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen, 456 80 Kungshamn 
Sotenäs Kommun Tel:  0523-664000 (vx) Bankgiro:  543-4253 
Kommunstyrelsen Fax:  0523-664509 Plusgiro: 11 62 70-0 
456 80 Kungshamn E-post:  registrator.kommun@sotenas.se Org. nr:  212 000-1322 

 



 

Anmälan – Försäljning av öl 
(klass II, ”folköl”) 
Enligt 5 kap 5 § eller 8 kap 8 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) 

 
 

Ansökan skickas tillsammans med bilagor till: Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen, 456 80 Kungshamn 
Sotenäs Kommun Tel:  0523-664000 (vx) Bankgiro:  543-4253 
Kommunstyrelsen Fax:  0523-664509 Plusgiro: 11 62 70-0 
456 80 Kungshamn E-post:  registrator.kommun@sotenas.se Org. nr:  212 000-1322 

 


