Ankomststämpel

Anmälan om försäljning/servering av folköl
(2,25 % - 3,5 %)
enligt 5 kap 5 §, 8 kap. 8 § alkohollagen
(2010:1622)
Försäljningsställe/Serveringsställe
Namn/företag

Anläggningens varaktighet
Ti
Ägarbyte (ange tidigare namn)

Typ av försäljning

Tillsvidare, startdatum

Tillfällig, fr.o.m. – t.o.m.

Detaljhandel

Servering

Ti

Matsortiment

Adress

Postnummer/Ort

Fastighetsbeteckning

Telefon

Fax

Mobiltelefon

Kontaktperson/Platsansvarig

E-post

Innehavare/firma
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Telefon

Mobiltelefon

Postnummer/Ort

E-post

Fax

Kontaktperson

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Namn

Adress

Telefon

Mobiltelefon

Postnummer/Ort

E-post

Fax

Upplysningar
Ägarskifte ska anmälas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
För regelbunden tillsyn av försäljning/servering av folköl debiterar Ystad-Österlenregionens miljöförbund en årlig avgift
motsvarande två timmars tillsyn. Årlig kontrollavgift tas ut med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då
verksamheten påbörjas. Taxan har fastställts av kommunfullmäktige. Timtaxan är för närvarande (2020)
1 066 kronor.
Alkohollagen (2010:1622)
Detaljhandel med folköl
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.
8 kap. Servering av alkoholdrycker
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.
Utan hinder av första stycket får 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 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 § andra stycket 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.
Uppgifter som lämnats ovan kommer Ystad-Österlenregionens miljöförbund att behandla i ett register, som omfattar de
verksamheter som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med folköl i Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner.
Då så begärs kan enligt 9 kap 8 § alkohollagen (2010:1622) uppgifterna komma att lämnas till övriga tillsynsmyndigheter såsom Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Förbundet ska även enligt samma paragraf
på begäran av skattemyndighet eller Tullverket lämna de uppgifter som behövs för beskattning eller påförande av tull.
När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/

Underskrift
Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga samt att jag tagit del av ovanstående information.
Ort och datum
Namnteckning behörig firmatecknare

Anmälan insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00, Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se

Namnförtydligande

