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                    Socialkontoret 
 
 
Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 

5 kap 5§ alkohollagen (2010:1622) 

 
Försäljningsställe_____________________________________________________ 

 

Butiksägare/försäljningsansvarig_____________________ Antal anställda_______ 

 

Hur ofta och på vilket sätt informeras de anställda om åldersgränsen på 18 år vid 

försäljning av folköl? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hur ofta och på vilket sätt kontrolleras att de anställda inte säljer till personer under 

18 år? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Finns det någon situation eller tid på dygnet när det blir svårare att följa reglerna för 

försäljning? Vad gör ni för att underlätta ert arbete vid sådana tillfällen? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vad gör ni för att vara säkra på att ingen under 18 år får köpa folköl? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vad gör ni om ni misstänker att den folköl ni säljer kommer att lämnas över till 

någon som är under 18 år? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Hur informerar ni kunderna om att det är 18-årsgräns för köp av folköl? Var har ni 

satt upp dekaler/skyltar om åldersgränsen? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vad gör ni om någon som vill handla folköl är märkbart påverkad av alkohol eller 

annat berusningsmedel? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Underskrift 

Ort och datum 

 
Underskrift (behörig firmatecknare) 

 
Namnförtydligande 

 
 

Värt att veta om detaljhandel med folköl 

Detaljhandel med folköl är tillåten i anläggningar som är godkända 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 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 

Systembolaget samt av tillverkare av sådan öl. 

För att få sälja folköl ska man anmäla detta till kommunen. Försäljning får inte påbörjas förrän man 

anmält.  

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva egenkontroll över handeln och upprätta ett 

särskilt program för detta. Den ska även ansvara för att personalen har tillräckliga kunskaper om vad 

som gäller vid försäljning.   

Folköl får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. 


