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Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  bygg.miljo@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

 
 

EGENKONTROLLPROGRAM 
För försäljning och/eller servering av folköl enligt 5 kap. 5 § 
alkohollagen (2010:1622) och 8 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622) 
 
 

Tillsyn  
Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. 
Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning och servering av folköl.  
 
Värt att veta om egenkontrollprogram  
Du som tänker sälja folköl till konsumenter är skyldig att använda egenkontrollprogram enligt bestämmelserna 
i alkohollagen (2010:1622). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram för att 
försäljningen ska ske i enlighet med gällande regler. Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns 
ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Programmet bör innehålla försäljningsställets 
rutiner för att kontrollera ålder och marknadsföring för folköl.  
Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt 
underlag för Gislaveds kommun vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning och/eller servering av folköl 
till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. Om förändringar sker i 
verksamheten ska en anmälan samt tillhörande egenkontrollprogram skickas in till alkoholhandläggaren i 
Gislaveds kommun. 
 
Försäljnings- 
och/eller 
serveringsstället 
 

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn 
 
 
Adress 
 
 
Kontaktperson 
 
 
Telefonnummer E-post 

 
Innehavare Organisationsnummer 

Personnummer 
 
 
 

Namn 
 
Adress 
 
 
 

Telefonnummer  
 
 

E-post 
 
 

 

 
Folköl  
Folköl är en jäst odestillerad dryck som framställs av torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande 
ämnen. Alkoholhalt i folköl skall vara mer än 2,25 men högst 3,5 volymprocent alkohol. De vanliga 
alkoholhalterna på folköl är 2,8 och 3,5 volymprocent. Vid försäljning av folköl i butik krävs att det finns ett 
brett utbud av livsmedel i form av matvaror. Vid servering i restaurang eller kiosk måste tillagad mat finnas att 
tillgå. Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel. Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Folköl får inte heller på annat sätt lämnas 
ut till någon som är inte fyllt 18 år, så kallad langning. Om det finns tveksamhet beträffande kundens ålder ska 
legitimation begäras. Ett riktmärke kan vara att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 
år. 
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EGENKONTROLLPROGRAM 
För försäljning och/eller servering av folköl enligt 5 kap. 5 § 
alkohollagen (2010:1622) och 8 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622) 
 

För att informera om åldersgränsen ska ni ha tydliga och klart synliga skyltar på försäljningsstället. Skyltarna  
ska normalt sett placeras vid kassan och vid varan för att uppfylla kravet på att vara tydliga och klart synliga. 
Det finns inget som hindrar att ni placerar fler skyltar på andra platser på försäljningsstället. 
 
På vilket sätt informerar ni kunderna om att ni inte får sälja eller lämna ut folköl och tobaksvaror 
till någon som är under 18 år?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vart är skyltar och/eller dekaler om åldersgränsen utplacerade på försäljnings- och/eller 
serveringsstället? 
 Vid kassan 
 Vid varan 
 Vid entrén 
 Annat ställe __________________________________________________________________ 

 
 
Vilka rutiner har ni för ålderskontroll på försäljningsstället?  
 Vid tveksamhet om kundens ålder efterfrågas legitimation.  
 Legitimationskontroll är inbyggd i kassasystemet  
 Annat ______________________________________________________________________ 

 
Finns särskilda rutiner för att uppmärksamma risken för langning i samband med försäljning av 
folköl och tobaksvaror? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har ni några rutiner för att säkerställa att folköl inte säljs eller serveras till påverkade personer? 
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Stöd och utbildning av personal  
En näringsidkare som tillhandahåller folköl för försäljning och/eller servering till konsumenter ska ge 
personalen den information och det stöd som behövs för att kunna följa alkohollagen samt tillhörande 
föreskrifter.  
 
Hur ofta informeras eller utbildas personalen om kravet på ålderskontroll och övriga 
bestämmelser vid folköl och tobaksförsäljning?  
 Vid nyanställning 
 Minst en gång per år 
 Vi använder en tabell för att notera tidpunkterna för information och utbildning till personalen (se 

bilaga 2) 
 Annat: _____________________________________________________________________ 

 
Vilket särskilt stöd ger ni till personal under 18 år?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsföring  
Marknadsföringen av folköl och tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.  
Det är endast tillåtet att marknadsföra tobaksvaror inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla 
tobaksvarorna till försäljning och genom kommersiella meddelanden i tobaksvarornas närhet. Marknadsföring 
av tobak i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.  
 
Hur följs gällande regler om marknadsföring av folköl och tobaksvaror på försäljningsstället? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personuppgiftslagen (1998:204)  
Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med 
myndighets-utövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att kommunen 
ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.  
 

Underskrift 
Innehavare 

Underskrift  
 
 

Namnförtydligande/ titel Anmälningsdatum 
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BILAGA 1 
Berörda myndigheter  
Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för frågor kring ålderskontroll . 
Konsumentverket är central tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring. Skatteverket ansvarar för frågor 
kring beskattning. I vissa fall är dock Tullverket beskattningsmyndighet. Tullverket ansvarar bl.a. också för 
kontroll av åldersgräns vid införsel från EU-land och import från ett tredje land. Länsstyrelsen ansvarar regionalt 
inom länet för samordning och viss tillsyn. Kommunen och polismyndigheten ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn 
över handeln med tobaksvaror. Polismyndighetens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, 
medan kommunens uppgift är framåtsyftande och ska säkerställa att regelsystemet följs i framtiden. 
 
Utdrag ut alkohollagen 
 

5 kap. 5 § 
 
1:a stycket: 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 § 1 
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och 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. 
 
3:e stycket: Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där 
försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.  
4:e stycket: Den som bedriver 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 ett särskilt program. 
 
8 kap. 8 § 
1:a stycketServering 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 § 1 livsmedelslagen 
(2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av 
den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och 

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt. 
 
3:e stycket: Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där 
servering ska ske. Servering får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Detta gäller dock inte i fall som avses i 
1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd. 
4:e stycket: Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 
serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. 
 
Mer information  
För mer information om alkohollagen (2010:1622) samt angränsande lagstiftning, se följande webbplatser: 
Gislaveds kommuns www.gislaved.se, Länsstyrelsen Jönköping Län www.lansstyrelsen.se/jonkoping, 
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se,  Konsumentverket www.konsumentverket.se, Tullverket 
www.tullverket.se, Skatteverket www.skatteverket.se och Polisen www.polisen.se, eller kontakta 
undertecknad. 
 
 

http://www.gislaved.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.polisen.se/
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BILAGA 2 
Information till personalen  
Det är viktigt att din personal vet vilka regler som gäller vid folkölsförsäljning och folkölsservering och varför. 
Därför är det lämpligt att du informerar personalen minst en gång per år. En nyanställd bör dessutom få en 
genomgång när han eller hon anställs. Kom ihåg att både berätta vad lagen säger och beskriva hur era rutiner 
ser ut.  
För att komma ihåg när du har informerat dina anställda kan det vara lämpligt att fylla i namnen på de anställda 
i en tabell, se exempel nedan. De anställda bör själva få fylla i datumet då de senast deltog i ett informations- 
eller utbildningstillfälle. 
 
Namn Datum 1 Datum 2 Datum 3 Datum 4 
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