
 
 

 
 
 
 
 

 

Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent till 
3,5 volymprocent. Över 3,5 volymprocent är starköl i lagens mening och får inte 
säljas/serveras utan alkoholtillstånd. 

 

Från och med 1 juli 2001 är den som bedriver detaljhandel med försäljning av folköl, 
eller servering av folköl, skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen 
bedrivs. Anmälan ska göras senast när verksamheten ska påbörjas. Anmälan är en av 
förutsättningarna för att folkölsförsäljning ska vara tillåten. 

 

För att få sälja folköl krävs att din butik är godkänd/anmäld som anläggning enligt 
livsmedelslagen för hantering av matvaror. Godkännandet utfärdas av kommunens 
miljöinspektör. Ytterligare en förutsättning är att du kan sälja ett brett sortiment av 
matvaror. Kunden ska kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, 
torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter. Det ska 
dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker, t ex lättöl, läsk och vatten. 

 
Sedvanligt kiosksortiment bestående av t ex glass, godis, chips, kaffe, thé, kakor och 
liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet för matvaror, enligt alkohollagens 
bestämmelser om folkölsförsäljning. 

 

För servering av folköl ska verksamheten bedrivas i en lokal som är godkänd av 
miljöinspektör enligt livsmedelslagen. Dessutom krävs att du serverar mat under den 
tid som folköl serveras. Minimikrav på mat är t ex pizza, kebab, falafel. Du ska också 
kunna sälja lättöl, läsk och vatten på serveringsstället. 
- Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och inte så att ordning och nykterhet 
inte kan upprätthållas. 

 

□ 18-årsgräns och uppvisande av legitimation 
□ Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol 

eller andra berusningsmedel 
□ Folköl får inte säljas om misstanke finns att varan ska lämnas över till någon som är 

under 18 år. 



 
 
 
 

 
Du som bedriver handel eller servering med folköl ska utöva egenkontroll över försäljningen. 
För denna kontroll ska det finnas ett skriftligt program, som ska arbetas fram av den 
ansvarige för butiken eller serveringen. 
Av egentillsynsprogrammet ska framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa 
att reglerna i alkohollagen följs. Kommunen och Polismyndigheten har rätt att vid 
tillsyn kontrollera egentillsynsprogrammet.  
 
Egenkontrollen bör innefatta följande punkter: 
□ kunskap/utbildning och hur informeras personalen om reglerna för försäljning av 

folköl 
□ vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner finns för denne/dessa 
□ information till kunderna, t ex skyltar om åldersgräns och lag om legitimation 
□ hur är informationen placerad på försäljningsstället 
□ kassarutiner och vad ska personalen tänka på så att försäljning inte sker till underåriga 

och berusade/påverkade, samt för att motverka langning 
□ vilka åtgärder ska vidtas om försäljningsbestämmelserna inte följs 
□ hur information och utbildning samt efterlevnad av egenkontroll dokumenteras. 


