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Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Anmälan om detaljhandel 
eller servering av folköl 
(2,25 % - 3,5 %)

Uppgifter om 
butik/serverings- 
ställe

Namn på butik/serveringsställe

Telefonnummer

     Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö

E-post

Uppgifter om 
ägare/fakture- 
ringsadress

OrganisationsnummerFirma (enskild, aktiebolag, handelsbolag

Postnummer och ortAdress

Adress Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än försäljningsstället) namn, org.nr, adress, ev. referens.nr

Underskrift av ägare /driftansvarig Namnförtydligande

Datum

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Komplett anmälan skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post till 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Du betalar en avgift för din ansökan. Debitering sker enligt fastställd taxa, se www.smohf.se

Telefonnummer E-post

Alkohollagen (SFS 2010:1622)  
Enligt 5 kap. 5 § ska den som bedriver detaljhandel med folköl anmäla verksamheten till Södertörns miljö och 
hälsoskyddsförbund i Tyresö eller Haninge 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. Av 8 kap. 8 § framgår att även servering av folköl måste anmälas samt att man ska ha ett för verksamheten lämpligt 
egenkontrollprogram.  
  
Den som inte kommer in med en anmälan har inte rätt att sälja eller servera folköl och kan enligt 11 kap. 3 § punkt 1 dömas till 
böter eller fängelse i högst två år.  
  
Enligt 8 kap. 10 § har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund rätt att ta ut avgifter för tillsynen. 
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