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Anmälan om folkölsförsäljning,
servering av folköl eller försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Enligt 5 kap 5 § samt 8 kap 8 § alkohollagen (2010:1622) och
15 § lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

*Obligatorisk uppgift

Försäljningsställe/Serveringsställe
Försäljningsställets namn (om försäljningsstället nu byter namn, ange både nytt namn och tidigare namn)*
Besöksadress*
Öppettider*

Verksamhet (huvudsaklig)*

Försäljningsansvarig (Namn)*

Befattning*

Sökande
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) *

Född år*

Firmatecknare*

Person-/Organisationsnummer*

Adress

Telefon*

E-post

Typ av företag*

Enskild firma

Aktiebolag

Handelsbolag

Annat:

Anmälan avser* (Kryssa i de alternativ gällande försäljning och anläggning som anmälan avser)

Försäljning
Försäljning av folköl (enligt 5 kap. 5 § Alkohollagen )
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (enligt 15 § lagen om tobak och
liknande produkter)
Servering
Servering av folköl (enligt 8 kap. 8 § Alkohollagen)
Anläggning
Ny anläggning – försäljning ska ske på ett nytt försäljningsställe
Ägarbyte – försäljningsstället har bytt ägare
Avanmälan – försäljningen har upphört/ska upphöra

Startdatum/upphörandedatum
Datum då försäljningnen/serveringen ska starta

Faktureringsuppgifter
Referensperson

Datum då försäljningen/serveringen har upphört

Referensnummer

Faktureringsadress*

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
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Anmälan om folkölsförsäljning,
servering av folköl eller försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Enligt 5 kap 5 § samt 8 kap 8 § alkohollagen (2010:1622) och
15 § lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

*Obligatorisk uppgift

Vid folkölsförsäljning/-servering*
Verksamheten är registrerad som livsmedelsverksamhet hos Miljö- och hälsoenheten,
Örnsköldviks kommun

Ja

Nej

Försäljningsstället säljer även matvaror (detaljhandel)
- Om ja: Bifoga lista över matsortement

Ja

Nej

Vid servering av folköl, serveras lagad mat?
- Om ja: Bifoga lista på vilken mat som serveras (Meny)

Ja

Nej

Egenkontrollprogram
Enligt alkohollagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska alla butiker, restauranger och
övriga försäljningsställen som säljer folköl eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ha ett
egenkontrollprogram.
En kopia av ert egenkontrollprogram ska bifogas när ni anmäler försäljning av folköl eller elektroniska cigaretter.

Bilagor (Ange vilka handlingar som bifogas anmälan)

Lista över matsortiment
Meny
Egenkontrollprogram för folköl
Egenkontrollprogram för elektroniska cigaretter

Underskrift* (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning)
Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande

Skickas via post till:
Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik
Skickas via e-post till:
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
Lämnas i:
Receptionen på stadshuset Kronan,
Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

