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Försäljningsbestämmelser för detaljhandel och 

servering av folköl enligt alkohollagen(2010:1622). 

 

 

o Folköl får inte säljas till den som inte fyllt 18 år. (3 kap. 7 §) 

o Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att den är 

avsedd att olovligen tillhandahållas av någon. (3 kap. 8 §) 

o Folköl får inte säljas till den som är märkbart påverkad av alkohol eller 

annat berusningsmedel. (3 kap. 8 §) 

o Den som lämnar ut folköl ska förvissa sig om att mottagaren uppnått 18 

års ålder. (3 kap. 8 §) 

o Försäljning av folköl ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste 

mån förhindras. (3 kap. 5 §) 

o Den som tar befattning med försäljning av folköl ska se till att ordning och 

nykterhet råder på försäljningsstället. (3 kap. 5 §) 

o Lättdrycker ska finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning. (8 

kap. 22 §) Med lättdryck förstås dryck som antingen är fri från alkohol 

eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol. (1 kap. 5§)  

o Den som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken 

får inte bedriva försäljning av öl. (3 kap. 6 §) Bestämmelsen avser 

innehavaren av rörelsen, inte anställd personal. 

 

 

Tillsyn, sanktioner och ansvar enligt alkohollagen.  

Föranleder detaljhandel/servering av folköl olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller följs inte bestämmelserna i denna lag får kommunen, enligt 9 kap. 

10 § alkohollagen, förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta 

verksamheten eller, om förbud anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela 

varning. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller 

allvarlig försummelse 12 månader. 
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Detaljhandel/servering av folköl som bedrivs utan att ha rätt till det betraktas som 

olovlig dryckeshantering eller olovligt tillhandahållande och kan leda till böter 

eller fängelse.  

 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller utlämnar folköl till någon 

som inte har uppnått 18 års ålder döms för olovlig dryckeshantering till böter eller 

fängelse i högst sex månader.  

 

Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja denna kan åtalas för 

olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen 

finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser kan 

beslagtas av polismyndigheten.  

 

 

Har du frågor? 

För mer information kontakta kommunens alkoholhandläggare. 

 

 


