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Folkhälsomyndigheten beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 11 §
alkohollagen (2010:1622).
De allmänna råden syftar till att ge stöd till kommunerna för att hantera anmälningar om förändringar i verksamheten och av ägarförhållandena samt till
tillståndshavarna att bedöma om de behöver göra en sådan anmälan.

Förändringar som kan ha betydelse för tillsynen
Exempel på händelser som kan ha betydelse för tillsynen är:
1. Ombyggnad av ett serveringsställe.
2. Inrättande av
a) drinkbar eller dryckesautomat, eller båda delarna, på ett serveringsställe,
eller
b) minibar i ett hotellrum.
3. Förändringar
a) av verksamhetens inriktning, exempelvis när en renodlad matrestaurang
börjar med nöjesverksamhet som dans eller underhållning,
b) av verksamheten som har betydelse för antalet sittplatser,
c) av verksamheten som har betydelse för brandsäkerheten,
d) av tillståndshavarens kontaktuppgifter, till exempel firmanamn och postadress, eller
e) i kretsen av personer med betydande inflytande som anges i de allmänna råden till 1 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS
2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd.
4. Kapitaltransaktioner som medför att någon kan få ekonomiskt intresse i
serveringsverksamheten.
5. Betydande förändringar av ägarförhållanden.
Betydande förändringar av ägarförhållanden kan exempelvis vara när
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1. hela företaget eller delar av ett företag överlåts, antingen till en befintlig
delägare eller till en utomstående fysisk eller juridisk person, som medför
att det betydande inflytandet förändras,
2. ägarförändringen medför att andelar skiftar mellan delägarna på så sätt att
någon av ägarna får ett betydande inflytande i företaget, eller
3. en ägare med betydande inflytande säljer sin andel i företaget men har kvar
ett ekonomiskt intresse.
Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 januari 2021.
Folkhälsomyndigheten
JOHAN CARLSON
Bitte Bråstad
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Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik
106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se
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