ANMÄLAN
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Anmälan om försäljning av
folköl och e-cigaretter

Anmälan avser:
Försäljning av folköl enligt Alkohollagen 5 kap. 5 §
Servering av folköl enligt Alkohollagen 8 kap. 8 §
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt
Lagen om tobak och liknande produkter 15 §

Anmälan avser:
Ny anläggning - försäljningen ska ske på ett nytt försäljningsställe
Ägarbyte - försäljningsstället har bytt ägare
Avanmälan – försäljningen har upphört.
Datum då försäljningen/serveringen ska starta

Datum då försäljningen/serveringen har upphört

Försäljningsställe
Försäljningsställets namn (om försäljningsstället nu byter namn, ange både nytt namn och tidigare namn här)
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

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

Jag bifogar härmed en kopia av mitt egenkontrollprogram för folköl
Jag bifogar härmed en kopia av mitt egenkontrollprogram för elektroniska
cigaretter

Utdrag ur alkohollagen (2010:1622)
5 kap. 5 § Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten
under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller
transportmedel
1. som 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. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där
försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över
försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för
försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.
Utdrag ur lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
15 § En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte
bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält
försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
17 § Den som bedriver försäljning enligt 15 eller 16 § ska utöva egenkontroll över försäljningen
och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns
ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan om försäljning enligt 15 § eller registrering enligt 16 § ska egenkontrollprogrammet
och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas.
Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Underskrift
Ort och datum
Underskrift (behörig firmatecknare)
Namnförtydligande

Skicka den ifyllda blanketten till nedanstående adress.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
645 80 STRÄNGNÄS

Eller via e-post:
tillstand@strangnas.se

GDPR-information

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnr vid enskild
firma/organisationsnr, för- och efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och epostadress. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din anmälan om försäljning, utföra
arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning och fullfölja vårt tillsynsansvar enligt
Tobakslagen, Alkohollagen samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Du
har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se. Du når vårt Dataskyddsombud på
dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

