Anmälan om försäljning av folköl
enligt 5 kap 5 § (detaljhandel) eller
8 kap 8 § (servering) alkohollagen
(2010:1622)

Nyanmälan
Anmälan av ägarbyte
Avanmälan – försäljningen av folköl har upphört
Aktualisering – ändring av uppgifter
Kopia av egenkontrollprogram bifogas
Datum då försäljningen av folköl ska starta

Datum då försäljningen av folköl har upphört

Försäljningsställe
Försäljningsställets namn
Verksamhetens inriktning (kiosk, livsmedelsbutik etc.)
Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon

Kontaktperson

Fax

E-post

Ägare och faktureringsadress
Firmanamn
Organisations-/personnummer

Ansvarig för verksamheten

Gatuadress

Telefon

Postnummer och postort

e-post

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Underskrift
Ort och datum
Underskrift (behörig firmatecknare)
Namnförtydligande

Besöksadress
Villagatan

Postadress
Sävsjö kommun
Socialförvaltningen
576 80 SÄVSJÖ

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

+46 382 154 60 vx

+46 382 154 76

socialen.soc@savsjo.se

www.savsjo.se

Bra att veta innan du gör anmälan och påbörjar försäljning
Du ska anmäla försäljningen innan du börjar sälja folköl. Skicka din anmälan till den
kommun där försäljningen ska ske.
Om något som du har anmält förändras ska du anmäla även det till kommunen utan
dröjsmål.
Om du medvetet eller av oaktsamhet har folköl tillgängliga för försäljning till
konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd för olovlig försäljning
av alkohol.
Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och
arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens regler.
Kommunen och polisen har tillsyn över detaljhandel med folköl.
Kommunen har enligt 8 kapitlet 9 § Alkohollagen (AL) rätt att ta ut en avgift för
tillsynsverksamheten. Avgiften i Sävsjö kommun betalas en gång per år och är 500
kronor för år 2011.
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Bra att veta vid försäljning av folköl till konsumenter
Med folköl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt
som huvudsakligt extraktgivande ämne. Alkoholhalten i folköl är mer än 2,25
volymprocent men får maximalt uppgå till 3,5 volymprocent.
Du ska anmäla försäljning av folköl innan försäljning påbörjas. Folköl får enbart
säljas om man också säljer livsmedel eller mat. Livsmedel inom det s.k.
kiosksortimentet anses inte vara matvaror.
Du har ansvar att hålla dig informerad om reglerna för försäljning av folköl. Du har
även en skyldighet att informera din personal om reglerna.

Reglerna för försäljning av folköl:
Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut folköl till
någon som inte fyllt 18 år (3 kap 7 § AL).
Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25
år.
Du eller någon i personalen får inte sälja folköl om ni misstänker att kunden
kommer att lämna ölen till någon som är under 18 år (langning) (3 kap 8 § AL).
Folköl får inte säljas eller lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol
eller andra berusningsmedel (3 kap 8 § AL)
Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen där folkölen
står.
Marknadsföring på försäljningsstället ska inte vara påträngande, uppsökande eller
uppmanar någon att dricka folköl. Den får inte heller rikta sig särskilt till eller skildra
barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år

Information om reglerna i alkohollagen (2010:1622) finns på Statens folkhälsoinstituts
webbplats, www.fhi.se, under rubriken Tillsyn. Andra myndigheter som kan ge
information är kommunen. Du får även ett utdrag av viktiga paragrafer i alkohollagen
bifogat på separat papper.
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Utdrag ur alkohollagen (2010:1622)
3 kap
7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl
gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år.
8 § Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel. Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är
avsedd att olovlingen tillhandahållas någon. Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att
mottagaren har uppnått den ålder som anges i 7 §.
5 kap
5 § Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor
att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel
1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 Kap. 1 §
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets eller rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av
detaljhandelsbolag samt av tillverkare av sådan öl.
Den som driver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och
svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För
egenkontrollen ska det finnas särskilt program.
7 kap
1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller
annan marknadsföring får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.
Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.
8 kap
8 § Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag ske om verksamheten
bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som
1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 Kap. 1 §
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets eller rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
2. är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt av den
som innehar serveringstillstånd.
Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där
försäljningen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall
som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd.
Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över
serveringen. För egenkontroll ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.
9 kap
15 § På begäran av tillsynsmyndigheten ska den som bedriver servering av eller detaljhandel med folköl
lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har rätt att få
tillträde till rörelsens lokaler för att utöva tillsyn.
19 § Föranleder detaljhandel med eller servering av folköl olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller om bestämmelserna i denna lag inte följs, får kommunen förbjuda den som bedriver försäljningen
att fortsätta verksamheten eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning
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