Alkoholhandläggaren informerar …

….om försäljning och servering av folköl
Vad är folköl?
Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt som överstiger
2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med högre alkoholhalt
är starköl och får endast säljas på systembolaget.

Villkor för detaljhandel med folköl
För att få sälja folköl krävs att din butik är registrerad som
livsmedelslokal för hantering av matvaror. Registreringen
sker av kommunens miljöenhet. Ytterligare en förutsättning
för detaljhandel med folköl är att du stadigvarande
tillhandahåller och säljer ett brett sortiment av matvaror i
butiken. Kunden ska i butiken 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 till
försäljning i butiken som till exempel lättöl, läsk och
vatten. Kiosksortiment bestående av t ex glass, godis,
chips, kaffe, te, kakor och liknande är inte tillräckligt för att
uppfylla kravet på matvaror enligt alkohollagens
bestämmelser om folkölsförsäljning.

Villkor för servering av folköl
För servering av folköl gäller att du serverar mat under den
tid folköl serveras. Lokalen ska också uppfylla de krav som
miljöenheten ställer upp. Minimikravet gällande
tillhandahållandet av mat vid servering av folköl kan anses
uppfyllt om det till exempel serveras pizza, varma
smörgåsar, varm korv, hamburgare eller kebab. Det ska
vidare tillhandahållas ett sortiment av lättdrycker såsom
lättöl, läsk, vatten på serveringsstället. Servering av folköl
ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och
servering av folköl:
 18-årsgräns
 Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig
om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år
 Berusade personer - folköl får inte säljas till eller
serveras någon som är märkbart påverkad av alkohol eller
annat berusningsmedel
 Langning - folköl får inte lämnas ut om det finns
särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen
tillhandahållas någon under 18 år
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Anmälningsplikt
Den som säljer folköl är skyldig att anmäla detta till
kommunen, om inte serveringstillstånd finns för
verksamheten. Anmälan måste ske innan försäljning eller
servering av folköl börjar. Anmälan görs till kommunen.
Blankett kan fås av alkoholhandläggaren eller hämtas på
kommunens hemsida, www.lerum.se.

Egenkontrollprogram
Den som säljer eller serverar folköl ansvarar för att
alkohollagens regler följs och ska utöva särskild kontroll
över försäljningen. För denna egenkontroll ska företaget ta
fram ett lämpligt program. Av programmet ska framgå hur
försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i
alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid
tillsyn kontrollera programmet.

Avgift och tillsyn
Lerums kommun genomför årliga besök i butiker och på
serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att
alkohollagens bestämmelser följs.
Avgiften tas ut årligen för innevarande år och aktuell avgift
för den som enbart säljer folköl är 2000 kronor per år.
Dessa avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller
från 1 januari 2018. Se nedan.
Detaljhandel/servering av folköl,
tobaksvaror, receptfria
läkemedel, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter
Kontakta oss
Sektor stöd och omsorg
Kundmottagning tel. 52 10 00
Annacarin Hallberg tel. 52 20 91
alkoholhandläggare

Tillsynsavgift
Lerum

2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
5 000 kr

