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Socialförvaltningen 
 

 
Anmälan om försäljning av folköl 
Enl. 5 kap. 5 § (detaljhandel) eller 8 kap.  
8 § (servering) Alkohollagen (2010:1622) 

  
 

  

Ägare Bolagsnamn 

      
Organisationsnummer 
      

Gatuadress 

      
Postnummer/postort 

      
Mobiltelefon 

      
Kontaktperson, för- och efternamn 

      
Faktureringsadress Namn (Om annan faktureringsadress än ägare) 

      

Adress 

      
Försäljningsställe 
 

Namn 

      
Gatuadress 

      
Postnummer/postort 

      
Anmälan avser  Detaljhandel med folköl                 Servering av folköl 

Försäljning/ Servering av folköl börjar fr.o.m.            
 

Bifogar  
 Egenkontrollprogram  

 
 Registrering av stadigvarande livsmedelsanläggning 

 
Fylls i av dig som 
ska sälja folköl 

 Jag intygar att den som är ansvarig för verksamheten har uppnått åldern 20 år. 

 Jag säljer mat. Vid detaljhandel ska utbudet vara brett och varierat och vid                 
servering ska maten kunna förtäras på plats. 

Underskrift 
Firmatecknare 

Ort och datum  
 

Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 

*Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att hanteras enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 
(GDPR) i förvaltningens register. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i samband med 
myndighetsutövning på jarfalla.se/gdpr 
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Anmälan till kommunen 
Innan man börjar sälja eller servera folköl måste man anmäla det hos den kommun där försäljning respektive 
servering ska ske. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla. 
 
Försäljning av folköl 
En lokal där försäljning av folköl sker ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som 
verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel, och man ska också sälja 
matvaror där.  
 
Åldersgräns för köp av folköl är enligt alkohollagen 18 år. Detta innebär att den som säljer eller lämnar ut folköl 
ska vara säker på att kunden har fyllt 18 år. Personen som säljer eller lämnar ut varan, exempelvis expediten i 
kassan, är personligen ansvarig för att ingen under 18 år får köpa folköl. Den som säljer eller lämnar ut folköl till 
någon som inte har fyllt 18 år, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  
Det kan vara svårt att enbart genom utseendet bedöma en ung persons ålder. Ett sätt att försäkra sig om att en 
person fyllt 18 år är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år, det vill säga göra ålderskontroll 
när kassapersonalen är osäker på kundens ålder. Om kunden inte har fyllt 18 år, får folköl inte säljas eller lämnas 
ut till kunden. Varan får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att folkölen kommer att 
lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år. 
 
 Folköl ska inte säljas:  
• Till den som inte har fyllt 18 år. (Alkohollagen 3 kap. 7 §)  
• Till den som kan antas lämna den vidare till underårig. (Alkohollagen 3 kap. 8 §)  
• Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. (Alkohollagen 3 kap. 8 §)  
 
Marknadsföring 
Konsumentverket är tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring och är ansvarig för tillsynen vid 
försäljningsställen för folköl. Marknadsföring av folköl är tillåten utanför och inne på ett försäljningsställe. 
Utanför försäljningsstället kan det vara en skylt, affisch eller likande som är monterad på fasaden eller en skylt 
som står inom några meters avstånd från ingången. Reklam och marknadsföringen av folköl får inte vara 
påträngande, uppsökande eller uppmana människor att dricka folköl. Utformningen får heller inte väcka särskild 
uppmärksamhet eller uppmana till att dricka folköl. Marknadsföringen får inte vara ett dominerande inslag i 
miljön, genom t.ex. omfattande exponering av varan. Den får inte heller rikta sig särskilt till eller skildra barn eller 
ungdomar som inte har fyllt 25 år. Det är tillåtet att lämna priserbjudande på folköl. 
 
Egenkontroll  
Den som säljer folköl ska utöva egenkontroll över försäljningen och ansvarar för att det finns ett för verksamheten 
lämpligt egenkontrollprogram.. 
 
5 kap. 5 § 3 och 4 st. Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där 
försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.  
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 § 3 och 4 st. Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där 
serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 
1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd.  
Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För 
egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. 
 
En årlig tillsynsavgift kommer att tas ut av kommunen 
Järfälla kommun tar årligen ut en tillsynsavgift för folköl. Uppgifter om tillsynsavgiften finns på Järfalla.se under: 
Näringsliv och företag / Tillstånd, regler och tillsyn / Livsmedel, tobak och alkohol / Försäljning av folköl 

 
Tänk på att: 
• Avanmäla försäljningen när du slutar sälja folköl. 
• Ägarskifte ska anmälas till socialförvaltningen. 
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