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 Anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622) om detaljhandel med folköl 
 

 Anmälan enligt 8 kap 8 § alkohollagen (2010:1622) om servering av folköl 
  

 Kopia av egenkontrollprogram bifogas 
 
Du får inte börja sälja eller servera folköl innan du anmält till den kommun där varorna ska säljas eller serveras.  
Om du börjar sälja eller servera folköl utan att ha anmält det till kommunen riskerar du dagsböter eller fängelse. 
 

Datum då försäljningen ska starta Datum då försäljningen upphör 

 

Försäljnings- och/eller serveringsställe 
Verksamhetens namn 

      
Öppettider 

      
Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc.) och omfattning (antal anställda etc.) 

      
Gatuadress 

      
Postnummer och postort 

      
Telefon 

      
Kontaktperson   

      
Fax 

      
E-post 

      
 

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

      
Organisationsnummer/personnummer  

      
Ansvarig för verksamheten 

      
Gatuadress 

      
Telefon 

      
Postnummer och postort 

      

E-post 
      

Faktureringsadress 

      
Postnummer och postort 

      

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edet kommuns verksamhetssystem.  
Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter 

Underskrift 
Ort 

      
Datum 

      

Underskrift (behörig firmatecknare) 
 

Namnförtydligande 

      
Anmälan ska skickas till den kommun där du kommer att sälja eller servera folköl. 



 
 

 
Postadress: Lilla Edets Kommun, 463 80 Lilla Edet 
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Viktigt att veta om försäljning och/eller servering av folköl 
 
Du ska anmäla försäljningen eller serveringen innan du börjar sälja eller servera folköl. Skicka din anmälan till 
den kommun där försäljningen ska ske. För att vara säker på att kommunen har fått din anmälan bör du fråga 
efter en kopia på anmälan. 
 
Om något som du har anmält förändras ska du anmäla även det till kommunen utan dröjsmål. 
 
Om du medvetet eller av oaktsamhet har folköl tillgänglig för försäljning eller servering till konsumenter utan 
att du har anmält det så kan du bli dömd till böter eller fängelse för olovlig försäljning eller servering av 
alkoholdrycker. 
 
Till anmälan ska du bifoga ett skriftligt egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt 
försäljningsställe har för att följa alkohollagens regler.  
 
Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över handeln och/eller serveringen inom kommunen. Länsstyrelsen 
ansvarar för tillsyn inom länet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för den centrala tillsynen. 
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