Ansökan om att få utöva detaljhandel med alkoholdrycker
Obs! Samtliga ändringar som gäller ett befintligt detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker,
tillståndshavaren eller detaljhandelsverksamheten ska anmälas med separat blankett
(anmälan/ansökan om ändringar i detaljhandeln).

1. Ärende
Typ av tillstånd
Tillstånd för nytt detaljhandelsställe
Byte av näringsidkare/tillståndshavare
Tillståndet som ansöks gäller
Försäljning av alkoholdrycker med högst 5,5%
I livsmedelsaffär inom dagligvaruhandeln (punkt 3)
I butiksbil eller butiksbåt (punkt 4)
I anslutning till serveringstillstånd för alkoholdrycker (punkt 5)
I anslutning till tillverkningsställe för alkoholdrycker (punkt 6)
Försäljning av hantverksöl (max. 12 %) i anslutning till tillverkningsstället (punkt 6)
Försäljning av gårdsvin (max. 13 %) i anslutning till tillverkningsstället (punkt 6)
Tillståndets varaktighet
I kraft tillsvidare

På viss tid

Planerat startdatum för verksamheten
Tidpunkten för detaljhandel på viss tid
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2. Sökande
Sökandens namn (enskild näringsidkares fullständiga namn, namnet enligt
sammanslutningens registerutdrag)

FO-nummer (obligatoriskt)
Har sökanden ett tillstånd enligt alkohollagen som är i kraft?
Nej (se bilagor för ny sökande)
Ja, vilket och tillståndsnummer?
Besöksadress (om annan än detaljhandelsställets adress)
Postnummer

Postanstalt

Postadress (om annan än besöksadressen)
Postnummer

Postanstalt

Faktureringsadress / Nätfaktureringens EDI-kod
Postnummer och postanstalt / Nätfaktureringens förmedlarkod
Kontaktperson
Kontaktpersonens e-postadress

Telefonnummer
Sökandens www-sidor

E-postadress/e-postadresser
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3. Beskrivning av livsmedelsaffär inom dagligvaruhandel (5,5 %)
Verksamhetsställets namn (marknadsföringsnamn)
Adress
Postnummer

Postanstalt

E-postadress/webbadress

Telefonnummer

Beskrivning av livsmedelssortimentet och uppskattning av hur stor andel försäljningen av
livsmedel respektive alkoholdrycker utgör i näringsverksamheten (vid behov en mer
detaljerad beskrivning av livsmedelssortimentet i separat bilaga)

Beskrivning av butikens kassa- och försäljningsarrangemang (alkoholdryckernas placering i
butiken)

4. Beskrivning av butiksbilen eller butiksbåten (5,5 %)
Butiksbilens eller butiksbåtens namn (marknadsföringsnamn), stationeringsort och
registerbeteckning

Beskrivning av livsmedelssortimentet och uppskattning av hur stor andel försäljningen av
livsmedel respektive alkoholdrycker utgör i näringsverksamheten (vid behov en mer
detaljerad beskrivning av livsmedelssortimentet i separat bilaga)

Beskrivning av butikens kassa- och försäljningsarrangemang (alkoholdryckernas placering)

Redogörelse för butiksbilens eller butiksbåtens regelbundna rutt och trafikeringstidtabell
(bifoga rutten och trafikeringstidtabellen)
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5. Beskrivning av detaljhandelsverksamheten med alkoholdrycker (max. 5,5 %) på
serveringsstället
Serveringstillståndsnummer för alkoholdrycker
Beskrivning av vilka kassa- och försäljningsarrangemang som används för detaljhandeln
med alkoholdrycker på serveringsstället

Om detaljhandeln gäller ett evenemang eller en tillställning för vilket serveringstillstånd på
viss tid har beviljats eller där man serverar alkoholdrycker utgående från en separat
anmälan, bifoga en beskrivning av tillställningen (t.ex. broschyr eller en förteckning över de
tillverkare av alkoholdrycker som är representerade under evenemanget)

6. Beskrivning av detaljhandel med alkoholdrycker (max. 5,5 %), gårdsvin (max. 13
%) och hantverksöl* (max. 12 %) i anslutning till tillverkningsstället
Numret på tillverkningstillståndet för alkoholdrycker och namnet på tillverkningsstället i
anslutning till vilket man ansöker om detaljhandelstillstånd

Verksamhetsställets namn (marknadsföringsnamn)
Redogörelse för var butiken och tillverkningsstället finns om de inte är i samma byggnad
(med bilaga vid behov)

*Beskrivning av butikens kassa- och försäljningsarrangemang (alkoholdryckernas placering
i butiken)
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*Redogörelse för ägandestrukturer och strukturer för beslutsfattande som bryggeriet har
med andra alkoholdryckstillverkare som sökanden känner till

*Samarbetar sökanden med en annan alkoholdryckstillverkare i fråga om produktionen eller
verksamheten?
Nej
Ja, hur och i vilken omfattning? (bifoga en beskrivning av samarbetet och mängderna
alkoholdrycker som framställs genom samarbetet)

* Tillverkar sökanden på licens?
Nej
Ja, på vilket sätt, med vem och i vilken omfattning? (bifoga en beskrivning av
tillverkningen på licens, exempelvis en kopia av avtalet)

* Uppgifter om mängderna alkoholdrycker som under de två föregående kalenderåren
tillverkats på tillverkningsstället eller bryggeriet där gårdsvinet framställs samt en
uppskattning av mängderna för innevarande och följande år

7. Sökandens ombud (om ombudet med fullmakt ansöker om tillståndet för klientens del)
Ombudets namn
Postadress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Beslutet skickas till
Sökanden
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8. Bilagor till ansökan (också kopior duger)
Redogörelse över ny sökande
Aktie- eller medlemsförteckning samt namn, personbeteckning och hemort för
följande personer: huvudaktieägarna, personer som ingår i förvaltningsorganen,
verkställande direktören, bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i
kommanditbolag samt datum då personen blev delägare
Beskrivning av detaljhandelsstället
Plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker
Redogörelse för detaljhandelns livsmedelssortiment (gäller inte detaljhandel med
alkoholdrycker i anslutning till serveringsställe eller tillverkningsställe)
En kartskiss av butiksbilens eller butiksbåtens planerade rutt med tidtabeller då den
stannar (punkt 4)
Redogörelse för var butiken är placerad, t.ex. en situationsplan av vilken det framgår
var detaljhandelsstället och tillverkningsstället finns (punkt 6, vid behov)
Redogörelse för ägandestrukturer och strukturer för beslutsfattande och
samarbetsavtal och andra avtal med andra alkoholdryckstillverkare som sökanden
känner till (punkt 6, vid behov)
Redogörelse för licensavtal som sökanden känner till (punkt 6, vid behov)
Övriga bilagor
Ombudets fullmakt (utom om ombudet är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde)
Annat, vad?

9. Underskrifter
Underskriften ska vara officiell. Namn på personer som har rätt att underteckna för
sammanslutningen (företag, andelslag och föreningar) eller stiftelsen framgår av
vederbörande register.
Ort och datum
Underskrifter

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Om man uppger felaktiga uppgifter kan det leda till straff som ska dömas med stöd av 16
kapitlet 5 § eller 7–8 § i strafflagen (39/1889).

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken
Kontaktinformation för regionförvaltningsverken
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Den här sidan behöver inte lämnas in i samband med ansökan
Behandlingen av ansökan
Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område detaljhandelsstället
ligger. Ansökan om detaljhandelstillstånd för butiksbil eller butiksbåt som kör i flera
regionförvaltningsverks verksamhetsområden lämnas till det regionförvaltningsverk i vars
område sökandens hemort är belägen.
Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelser rätt att av statliga och
kommunala myndigheter samt Folkpensionsanstalten, arbetslöshetsförsäkringsfonden och
Pensionsskyddscentralen få uppgifter om sökanden och ansvarspersonerna som är
nödvändiga vid bedömningen av förutsättningarna för att få ett tillstånd och för
handläggningen av ansökan och övervakningen av verksamheten (63 § i alkohollagen).
Regionförvaltningsverket hämtar uppgifterna om sökanden från handels-, förenings- eller
stiftelseregistret. Tillstånd kan beviljas först då sökanden är upptagen i vederbörande
register. Sökanden svarar för att registeruppgifterna är aktuella.
För en privat sökande och ansvarig bolagsman i öppet eller kommanditbolag utreder
regionförvaltningsverket utgående från uppgifterna i konkurs- och
företagssaneringsregistret samt registret för förmynderskapsärenden om sökanden eller
bolagsmannen förfogar över sig själv och sin egendom. Därtill ber regionförvaltningsverket
med anledning av ansökan om utlåtande av polismyndigheten och om en utredning om
sökandens och ansvarspersonernas betalning av skatter.
Regionförvaltningsverket kan av sökanden kräva nödvändiga tilläggsutredningar för att
bedöma att förutsättningarna för beviljande av detaljhandelstillstånd som föreskrivs i 17 § i
alkohollagen uppfylls och för att bedöma behovet av tillståndsvillkor för kassa- och
försäljningsarrangemang vid detaljhandeln som avses i samma paragraf och begränsningar
som avses i 22 § 3 momentet.
Registrering av uppgifterna
För tillsynen och behandlingen av tillståndsärenden samt alkoholstatistiken förs ett
alkoholnäringsregister över näringsutövare som har ansökt om tillstånd eller har beviljats
tillstånd enligt alkohollagen. Registerbeskrivningen och närmare uppgifter om registret kan
fås av regionförvaltningsverket.
Beslut och avgifter
På basis av ansökan fattas ett beslut för vilket en avgift tas ut enligt statsrådets förordning.
Om en ansökan eller anmälan som gjorts i enlighet med alkohollagstiftningen och som
lämnats till regionförvaltningsverket återkallas innan ärendet har slutbehandlats, utgör
behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.
En tillsynsavgift för servering tas ut av serveringstillståndshavaren. Avgiften faktureras per
kalenderår senast 30.4 med undantag av det första kalenderåret.
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