
 
 
 

 

Blankettanvisning 

Du får inte börja sälja folköl eller tobak innan du anmält 
till den kommun där varorna ska säljas. Om du säljer 
tobaksvaror utan att ha anmält det till kommunen så 
riskerar du dagsböter eller fängelse 

ANMÄLAN 
om   folkölsförsäljning/tobaksförsäljning 

 

Sida 
1(2) 

 

 

 Anmälan enligt 5 kap. 6 § alkohollagen (1994:1738) om detaljhandel med folköl 
 Anmälan enligt 6 kap. 1:a § alkohollagen (1994:1738) om servering av folköl 
 Anmälan enligt 12 c § tobakslagen (1993:581) om försäljning av tobaksvaror 

 Bifoga kopia av egenkontrollprogram, alternativt kontakta kommunen för tecknande av 
förbindelse enligt VisaLeg- 

Datum då försäljning påbörjas:   

Försäljnings- 
ställe 

Namn på försäljningsställe 

Kontaktperson 

Adress 

Postnummer och postort 

Tfn nr. Fax nr. 

E-post 

Ägare och 
fakturerings- 

adress 

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 

Organisationsnummer Ansvarig for verksamheten 

Gatuadress  Postnummer och postort 

Faktureringsadress  Postnummer och postort 

Telefon Mobiltfn 

 
 

 
 
 
 

Underskrift 
Underskrift av sökanden Namnförtydligande/titel Datum 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras för diarium, handläggning och arkivering. PUL (1998:204) 
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Utdrag ur alkohollagen (2010:1622) 
 

 
 

5 kap. 5 § 
Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten hos den kommun dar försäljningen sker. Anmälan skall göras 

senast när verksamheten påbörjas. 
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 8 § 
Den som bedriver servering av öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras 

senast när verksamheten påbörjas. Vad som 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 8 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver 

anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. 

 
Utdrag ur tobakslagen (1993:581) 

 

 

12 c § 
En näringsidkare far inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den 

kommun där försäljningen ska ske. 

Näringsidkaren skall utöva särskild kontroll (egenkontroll) over försäljningen och ansvara for att det finns ett for verksamheten 

lämpligt egenkontrollprogram. 

Till anmälan enligt första stycket skall näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behovs for 

kommunens tillsyn. Om uppgifterna andras skall det anmälas till kommunen utan dröjsmål. 
27 § 
Den som uppsåtligen bryter mot 11 § eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a § doms for olovlig 

tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § första eller andra stycket eller 12 c § första stycket. Ar 

gärningen att anse som ringa doms inte till ansvar. 

19 b § 
En kommun far ta ut avgift for sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror 
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