ANMÄLAN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Folkölsförsäljning

Tobaksförsäljning

Enligt Alkohollagen
(2010:1622)

Enligt Tobakslagen
(1993:581)

Vid frågor kontakta alkoholhandläggarna
0660-882 27
073-275 28 14
0660-881 96
070-190 01 05

* Obligatorisk uppgift

Anmälan avser *

Försäljning av folköl (detaljhandel)

Servering av folköl

Försäljning av tobak

Innehavare/Firma
Företagsnamn *

Organisationsnummer *

Typ av företag *

Enskild

Aktiebolag

Handelsbolag

Annat

Kontaktperson/Försäljningsansvarig *

Personnummer *

Adress *

Postnummer *

Telefon (även riktnummer) *

Telefon mobil

E-post

Fax

Ort *

Försäljnings-/Serveringsställe
Företagsnamn (butik, matvaruaffär, matservering, pizzeria etc) *

Telefon (även riktnummer) *

Adress *

Postnummer *

Ort *

Öppettider

Egentillsyn *
Program för egentillsyn ska upprättas och bifogas anmälan. Gäller både folköl och tobak.
Gäller enbart folkölsförsäljning
Lokalen är registrerad som livsmedelslokal hos Miljö- och
hälsoenheten, Örnsköldsviks kommun *

Ja

Nej

Vid försäljning av folköl (detaljhandel): Försäljningsstället säljer även
matvaror.

Ja

Nej

Ja

Nej

Bifoga lista över matvarusortiment. *
Vid servering av folköl: Mat serveras.
Bifoga lista över vilken mat som serveras. (Meny) *

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Postgiro

Samhällsbyggnads förvaltningen
Miljö- och hälsoenheten
SE–891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6
Org.nr

www.ornskoldsvik.se
Förvaltningens e-postadress

0660-880 00 (växel)
Fax

12 58 90–4
Bankgiro

212000–2445

sahallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-164 88

188–4774
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Namnunderskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För bolag ska anmälan undertecknas av behörig firmatecknare.

Jag vill ta emot skrivelser/ beslut i ärendet via:
E-post adress/er:

E-post

Brev

……………………………………………………………………….
. .. ………………………………………………………………… …

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Postgiro
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Försäljning av folköl
Anmälningsskyldighet
Den bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen
sker. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Anmälningsskyldighen är
nödvändig för att kommunen ska få kännedom om vilka som säljer folköl och kunna bedriva en
effektiv tillsyn.
Vem får sälja folköl? Matvarusortiment - matservering
Grundvillkoren för att få sälja och servera folköl är att verksamheten bedrivs i en lokal som
uppfyller livsmedelslagstiftningens krav och som registrerats som livsmedelslokal hos plan- och
miljönämnden/kontoret. Lokalen ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel. Vid
detaljhandel/försäljning av folköl så måste försäljningsstället ha ett brett sortiment av matvaror.
Som matvaror räknas varor ur det sedvanliga livsmedelssortimentet (t ex pizzor, piroger,
smörgåsar, hämtmat). Däremot räknas inte så kallat kiosksortiment, t e x glass, snacks, kaffe, frukt
eller liknande. Vid servering av folköl så måste serveringsstället även servera mat.
Egentillsyn
Den som bedriver detaljhandel med försäljning eller servering av öl är skyldig att utöva egentillsyn
och har också skyldighet att utarbeta ett program för egentillsyn. Kommunens uppgift i förhållande
till ölförsäljningen är information, rådgivning och kontroll av verksamheten, inklusive kontroll av
egentillsynsprogrammen.
Förbud mot försäljning
Kommunen kan förbjuda detaljhandel med försäljning eller servering av folköl eller meddela
varning om bestämmelserna i Alkohollagen inte efterlevs.
Tillsynsavgift
Lagändringarna innebär också att kommunen får rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som säljer
folköl. Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik har beslutat om en tillsynsavgift/år som gäller fr.o.m.
1 juli 2008.

Program för egentillsyn, detaljhandeln
Syfte
Syftet med programmet är att det skall utgöra ett verktyg för handlaren att säkerställa att
försäljningsreglerna kommer att tillämpas samt att förebygga och förhindra att det uppstår
olägenheter i samband med ölförsäljningen. Det bör också finnas en beredskap för att vidta
åtgärder i det fall reglerna inte följs eller då olägenheter uppstått. Vilka åtgärder det är bör framgå
av programmet.
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Kunskap om reglerna
Såväl företagaren som samtliga anställda som har kassaarbete skall ha kunskap om
försäljningsreglerna och om varför de finns. Handlaren skall vara medveten om att
försäljningsförbud kan meddelas honom eller henne.
Handlaren skall också informera personalen om deras personliga ansvar. Om alkoholdrycker
lämnas ut till någon som inte är 18 år kan den som lämnar ut dryckerna, t ex en servitör eller
kassapersonal, straffas med böter eller fängelse.
I programmet bör företagaren ange hur han/hon förmedlar kunskap om försäljningsreglerna till de
anställda och hur ofta en repetition av reglerna bör göras. Vad gäller nyanställda skall företagaren
informera dessa om reglerna innan de påbörjat arbetet.
Försäljningsansvarig
Det bör finnas en försäljningsansvarig i varje företag som bedriver detaljhandel med öl.
Försäljningsansvarig skall med hänsyn till sin mognad vara lämplig för uppgiften.
Marknadsföring m.m.
Företagaren bör upplysa sina kunder om försäljningsreglerna genom tydliga anslag på de ställen i
butiken där öl saluförs. Vid varje kassa bör dessutom finnas ytterligare information riktad till
kunderna. Marknadsföringen av ölet skall vara måttfullt utformad.
Servering
Vid servering av öl skall egentillsynen i huvudsak inriktas på att servering inte sker till minderåriga
och att det råder ordning och nykterhet på serveringsstället.
Ålderskontroll
Vid detaljhandel med försäljning eller servering av alkoholdrycker bör, om en köpares ålder inte är
känd och den kan antas understiga 25 år, krävas att köparen legitimerar sig. Den som säljer ska
förvissa sig om att köparen har åldern inne.
Vem får inte köpa öl?
Underåriga – d.v.s. personer under 18 år – och kunder som kan tänkas köpa åt någon som inte
själv skulle få köpa, langning.
Påverkade personer och där gäller i första hand att personen skall nekas inköp. Om detta besked
inte accepteras kan den försäljningsansvarige tillkallas och ytterst polis.
Problematiken under sen kvällstid och vid låg bemanning bör särskilt uppmärksammas.
Exempel på en checklista för egentillsyn för folköl
Utse försäljningsansvarig
Informera nyanställd om regler och rutiner
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Repetera regelbundet regler för personalen
Se till att ölet inte marknadsförs i strid med bestämmelserna
Regelbunden intern kontroll – personalen följer reglerna
Tydlig information om reglerna anslagen i butiken
Dokumentera att åtgärderna i programmet vidtagits
Försäljning av tobak
Åldergräns
Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har
fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått
nämnda ålder.
Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon
som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut.
På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med
information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har
fyllt 18 år.
Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att
kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via
postorder eller liknande.
Styckeförsäljning
Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i
förpackningar om färre än 19 cigaretter.
Anmälan och egentillsyn
En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter skall anmäla
försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när
försäljningen påbörjas.
Näringsidkaren skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det
finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.
Exempel på en checklista för egentillsyn för tobak
Utse försäljningsansvarig
Informera nyanställd om regler och rutiner
Repetera regelbundet regler för personalen
Se till att tobak inte marknadsförs i strid med bestämmelserna
Regelbunden intern kontroll – personalen följer reglerna
Tydlig information om reglerna anslagen i butiken
Dokumentera att åtgärderna i programmet vidtagits
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Kommunen har möjlighet att använda administrativa sanktioner (förbud, föreläggande,
försäljningsförbud, varning)
En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror.
Aktuella avgifter går att finna på kommunens hemsida:
http://www.ornskoldsvik.se/serviceochtjanster/avgifterochblanketter/taxorochavgifter.html
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