Följande information gäller
alla blanketter från Borgholm Kommun.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
I och med att du gör en anmälan på denna blankett, kommer dina inlämnade
personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Borgholms kommun.
De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åliggande.
Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 §
PUL) Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter
skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 §
PUL).
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Handläggare

Heléne Andersson
Alkoholhandläggare
ANMÄLAN OM FOLKÖLSFÖRSÄLJNING I BORGHOLMS KOMMUN
Innehavare............................................
Organisationsnummer...................................
Namn på butik/servering...............................
Försäljningsställets gatuadress.......................
Postadress............................................
Telefonnummer.........................................

Ort/datum.............................................

......................................................
Namnteckning/namnförtydligande

Uppgift om folkölsförsäljning får offentliggöras på Internet.
Ja

Nej

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får register upprättas om
det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning skall kunna utföras. Borgholms kommun har för avsikt att lägga ut ett folkölsregister på Internet (Borgholms
kommuns hemsida). För detta krävs att den registrerade har lämnat sitt godkännande.
Anmälan av folkölsförsäljning i Borgholms kommun ska ske till
Borgholms kommun, adress, telefon och telefax enligt nedan.

Postadress

Telefon

Box 52
S-387 21 BORGHOLM

0485-88029
0485-88000 vxl

Telefax

e-mail / www

0485-88021

helene.andersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Heléne Andersson
Alkoholhandläggare

2001-06-27

anmälanfolköl2.rtf 1

5 kap. 6 § alkohollagen.
Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som
föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor
att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket
livsmedelslagen (1971:511) samt att försäljning
av matvaror bedrivs i lokalen. Utan hinder av vad
nu sagts får detaljhandel med öl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl.
Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla
verksamheten hos den kommun där försäljningen
sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten
påbörjas. Den som bedriver detaljhandel med öl
skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över
försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett
för verksamheten lämpligt program.
Förteckning över godkänt matvarusortiment gällande försäljning av öl klass II
Observera att det så kallade kiosksortimentet
beståeende av konfektyr, chips, snacks, läsk,
glass m.m. inte ger laglig rätt att sälja öl
klass II.

Ett någorlunda brett matvarusortiment kan anses
vara följande:
Mejeriprodukter
Charkvaror (förpackade)
Torrvaror
Mjölk
grädde

skinka
korv

Mjöl

flingor
filmjölk

bacon
müsli

yoghurt

biff
spagetti

smör

kotletter
makaroner

ost
keso
ägg

köttbullar
pastejer
blodpudding

ris
gryn

soppor
Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

Box 52
S-387 21 BORGHOLM

0485-88029
0485-88000 vxl

0485-88021

helene.andersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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såser
Mat- och kaffebröd, sallader, grönsaker och frukt
samt ett brett urval konserver. Djupfrysta matvaror såsom pizzor, fisk, kyckling, lasagne, paella
och pytt i panna.

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

Box 52
S-387 21 BORGHOLM

0485-88029
0485-88000 vxl

0485-88021

helene.andersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

