ANVISNING TILL ANSÖKAN OM ATT FÅ UTÖVA DETALJHANDEL MED
ALKOHOLDRYCKER
1. Ärende
Med denna blankett ansöker man om tillstånd för ny detaljhandelsverksamhet med alkoholdrycker
med högst 5,5 % alkohol, hantverksöl med högst 12 % alkohol och gårdsvin med högst 13 %
alkohol.
Med blanketten ansöker man också om tillstånd för gammal detaljhandelsverksamhet när
näringsidkaren/tillståndshavaren byts (exempelvis då FO-numret byts på grund av att rörelsen
överlåtits eller bolagsformen ändrats).
-

Ändringar som gäller ett tillstånd som är i kraft och verksamheten i anslutning till det
(exempelvis ändringar i tillståndshavarens ägande eller utvidgning av detaljhandelsställets
lokaler) ska meddelas till regionförvaltningsverket med en separat blankett.

-

Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat företag eller till en enskild
näringsidkare eller om FO-numret ändras ska den som fortsätter affärsverksamheten
ansöka om ett nytt detaljhandelstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker
innan det nya tillståndet har beviljats.

2. Sökande
Här anges aktuella uppgifter om sökanden ur handelsregistret. Tillstånd kan beviljas ett aktiebolag,
en förening, ett andelslag eller en stiftelse först när de är upptagna i patent- och registerstyrelsens
handels-, förenings- eller stiftelseregister och sökanden har beviljats FO-nummer. En enskild
näringsidkare (firma) ska lämna in en i handelsregisterlagen avsedd grundanmälan till patent- och
registerstyrelsen.
5. Beskrivning av detaljhandelsverksamheten med alkoholdrycker (max. 5,5 %) på serveringsstället
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas för detaljhandel med de alkoholdrycker som
serveras i anslutning till ett serveringstillstånd.
I samband med serveringstillstånd för viss tid eller i anslutning till en evenemangs-, mötes- eller
festlokal eller annan motsvarande lokal får detaljhandelstillstånd emellertid beviljas endast för
evenemang som ordnas av flera tillverkare av alkoholdrycker och vars syfte är att presentera
produkterna för konsumenterna.
8. Bilagor till ansökan
De bilagor som anges här behöver inte fogas till ansökan om sökanden har ett i alkohollagen avsett
tillstånd, om uppgifterna har lämnats till tillståndsmyndigheten högst två år innan ansökan lämnades
in och uppgifterna är aktuella.
-

Plan för egenkontroll av detaljhandel med alkoholdrycker är en obligatorisk bilaga.
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