Anmälan om detaljhandel eller servering
av öl klass II (folköl) enligt alkohollagen
1994:1738 (uppdaterad 2003:711)

Insänds till:
Ragunda kommun
Box 150
840 70 Hammarstrand

Anmälan avser
Detaljhandel

Serveringsrörelse

Innehavare
Namn (fysisk person: efternamn, alla förnamn, Juridisk person: firmanamn)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

Ort

Försäljningsställe
Namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Ort

Mobiltelefon

E-post

Program för egentillsyn har upprättats

Program bifogas

Ja

Ja

Nej

Nej

Föreståndare/ansvarig
Namn

Underskrift : Jag intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga
Ort och datum

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

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

Ragunda kommun

Centralgatan 15
840 70 Hammarstrand

Telefon:
Fax:
E-post:

0696-68 20 00
0696-68 20 05
ragunda.kommun@ragunda.se

Postgiro: 2 22 30 - 7
Bankgiro: 267-8761

Tillämpligt lagrum

Alkohollag (1994:1738) uppdaterad tom 2003:711
5 kap. 6 § alkohollagen (2001:414 )

Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att
verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats
med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
Utan hinder av vad nu sagts får detaljhandel med öl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl.
Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.
Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas.
Den som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen. För
tillsynen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag (2001:414).
6 kap. 1 a § alkohollagen (2001:414)

Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten om verksamheten bedrivs i en
lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser som meddelats med stöd av 22 § tredje stycket
livsmedelslagen (1971:511) och där mat samtidigt serveras.
Utan hinder av första stycket får öl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt av den som har
serveringstillstånd.
Den som bedriver servering av öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.
Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. 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 skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över serveringen.
För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag (2001:414).

