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Besöksadress  Postadress  E-post / Hemsida Telefon/Telefax Org.nr 
Torget 5 Leksands kommun kommun@leksand.se 0247-80000 212000-2163 
LEKSAND Miljöenheten www.leksand.se 0247-144 65 
 793 80 Leksand     

 

Ansökan sänds till  
 

Leksands kommun 
Miljöenheten 
793 80 Leksand 

 

Anmälan om folkölsförsäljning 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 
☐ Detaljhandel 

☐ Servering 

Innehavare/firma 

Firma (enskild, aktiebolag, handelsbolag etc.) Organisationsnummer 
 

Kontaktperson Typ av firma  

☐ Enskild ☐ Aktiebolag ☐ Handelsbolag ☐ Annat 

Adress Postnummer och ort 
 

Telefonnummer/fax Epost  
 

Försäljnings-/serveringsställe 

Namn 
 

Huvudsaklig verksamhet Telefonnummer 

Antal sittplatser (ifylls vid servering): Uteservering ☐ Ja  ☐ Nej 

Adress Postnummer och ort 
 

Telefonnummer/fax Epost  
 

Hemsida  Öppettider 
 

Total försäljningssumma för folköl/år 

Lokalen är registrerad som livsmedelslokal 
 
☐ Ja  ☐ Nej     Kopia av beslut ska bifogas 

Mat säljes 
Ifylls vid detaljhandel         

☐ Ja  ☐ Nej     Lista med matvarusortiment bifogas 

Lagad mat serveras        ☐ Ja  ☐ Nej     Meny bifogas 

Program för egentillsyn har upprättats     ☐ Ja  ☐ Nej     Program för egen tillsyn bifogas 

Information om behandling av dina personuppgifter 
Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Dina 
uppgifter används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för administration, intern 
uppföljning, kontroll, och ev. fakturering. Personuppgifter kring anmälan bevaras, personuppgifter i tillsynsrapporter 
gallras efter 5 år. Dina uppgifter kan delas med ekonomienheten för fakturering samt med Polismyndigheten, 
Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skatteverket samt Tullverket enligt lag. Uppgifter om dig kan även härstamma 
ifrån dessa myndigheter samt kommunens fastighetsregister. Dina uppgifter kan delas med personuppgiftsbiträden vid 
teknisk behandling.  
Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera 
eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom 
att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se). 

Underskrift 
Underskrift av behörig firmatecknare 
 
 
 

Namnförtydligande Datum 
 
 

 

http://www.leksand.se/
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