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ANMÄLAN
om försäljning/servering av folköl
Anmälan enligt 5 kap 5 § samt 8 kap 8 § alkohollagen
Dina lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information gå till sista sidan - Information om personuppgifter.

Försäljningsställe
Namn

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Fax (även riktnummer)

E-postadress

Innehavare
Namn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Typ av försäljning
Servering

Detaljhandel

Underskrift
Ort och datum

Anmälare, namnteckning

Namnförtydligande

Alkohollagens regler
Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra
utrymmen i byggnader eller transportmedel som
1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.
Folköl får serveras utan anmälan av den som innehar serveringstillstånd.
Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte
påbörjas innan anmälan har gjorts.
Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll, egenkontroll, över serveringen. För egenkontrollen ska
det finnas ett för verksamheten lämpligt program.
Föranleder detaljhandel med eller servering av folköl olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i denna
lag inte följs, får kommunen förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta
verksamheten eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning.
Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa närmare angivna tider eller under vissa närmare angivna
omständigheter. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig
försummelse, tolv månader räknat från det att den som bedriver försäljningen fått del av beslutet.

Postadress
Varbergs kommun
Socialförvaltningen
432 80 VARBERG

Telefon
0340-880 00

Internetadress
www.varberg.se

Information om personuppgifter
För att använda denna blankett kommer du att behöva ange följande personuppgifter:
-

Personnummer
Namn
Telefonnummer
E-postadress

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det
ärende som uppstår när du använder denna blankett.

Behandling av uppgifter under en tid
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under
den tid som det finns behov av att behandla dem.
I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av personuppgifterna ske i ett system
som är i intern drift i Varbergs kommun.
Rättsligt stöd
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna blankett är:
•

Allmänt intresse eller myndighetsutövning

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna blankett är
Socialnämnden, e-postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880
00
Mer information
För mer information om behandling av personuppgifter hittar du här. (länk till övergripande
informationstext på kommunens hemsida).

