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Egenkontrollprogram

Försäljning och/eller servering av folköl

5 kap 5 § samt 8 kap 8 § Alkohollagen (2010:1622)
Försäljningsställe
Serveringsställets namn
Postadress

Postnummer

Ort

Telefon (inkl riktnummer)

Mobiltelefon

E-post

Ägare
Registrerat firmanamn/bolagsnamn
Postadress

Person-/organisationsnummer
Postnummer

Ort

Åldersgräns
På följande sätt informerar vi om att vi inte får sälja eller servera folköl till någon under 18 år:
Skyltar/dekaler på försäljningsstället
Muntligt i kassan
Informationsblad
Annat sätt
Vi har våra skyltar/dekaler om åldersgräns för folköl placerade på följande platser i försäljnings/serveringslokalen:
Vid entrén
Vid kassan
Vid hyllan
Annan placering

Rutiner för ålderskontroll
Den som säljer eller serverar folköl ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet kring
kundens ålder ska legitimation begäras. Ett riktmärke kan vara att alltid begära legitimation om kunder ser ut att
vara under 25 år. Om kunden inte har fyllt 18 år får folköl inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det finns
särskild anledning att anta att alkoholen är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte
lämnas ut.
Vid tveksamhet om kundens ålder efterfrågas legitimation
Kundens ålder kontrolleras med födelsedata på giltig legitimation
Vi begär legitimation av kunder som ser ut att vara under

år

Kunder nekas köp om de inte kan visa att de är över 18 år
Kunder nekas köp om de inte visar legitimation på begäran
Kunder nekas köp om personalen misstänker att alkoholen är avsedd för någon under 18 år
Kassaregistret uppmanar personalen att kontrollera kundens ålder vid köp av folköl
Om kunden är påstridig i syfte att köpa utan legitimation, tillkallas chef eller annan ansvarig personal

Detta egenkontrollprogram ska finnas tillgängligt vid kommunens och polisens tillsynsbesök!
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Stöd och utbildning av personal
Näringsidkare som tillhandahåller folköl för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det
stöd som behövs för att personalen ska kunna följa alkohollagen med tillhörande föreskrifter.
Vår personal informeras/utbildas om krav på ålderskontroll m.m. vid folkölsförsäljning. Detta sker via
Personalmöte

Informationsblad

Intern utbildning

Extern utbildning

Webbutbildning

Annat sätt
Vår personal informeras/utbildas regelbundet om krav på ålderskontroll m.m. Detta sker
Vid nyanställning

Minst 1 gång per år

Enligt fastställd utbildningsplan

Vid behov

Annat sätt

Marknadsföring
Det är endast tillåtet att marknadsföra folköl inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla varorna till
försäljning och genom kommersiella meddelanden i varornas närhet. Marknadsföringen får inte vara
påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.
Vår personal informeras/utbildas regelbundet och återkommande om regler för marknadsföring av folköl
Vi har rutiner för att säkerställa att vår marknadsföring på försäljningsstället är tillåten, dvs
Vår reklam är ej påträngande, ej uppsökande och ej uppmanande till bruk av alkohol

Verksamhetsansvarigs underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Information om egenkontrollprogram
Detta egenkontrollprogram upprättas i två exemplar varav det ena skickas in till tillsynsmyndigheten. Det andra
exemplaret behålls av verksamheten för kontroll av den egna folkölshanteringen. Programmet revideras sedan
regelbundet av verksamheten, men ska minst innehålla ovanstående punkter i fetstil. Vid all yttre offentlig tillsyn
granskas det egenkontrollprogram som verksamheten reviderat och förfogar över och som ska finnas tillgängligt
för tillsynsmyndighetens granskning på försäljnings-/serveringsstället.
Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för frågor kring ålderskontroll och försäljning av folköl.
Konsumentverket är central tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring. Skatteverket ansvarar för frågor
kring beskattning. I vissa fall är dock Tullverket beskattningsmyndighet. Tullverket ansvarar bland annat även för
kontroll av åldersgräns vid införsel från EU-land och import från tredje land. Länsstyrelsen ansvarar regionalt för
samordning och viss tillsyn. Kommunen och polisen ansvarar för den lokala tillsynen över handeln med folköl.

Utdrag ur alkohollagen

En näringsidkare får inte tillhandahålla folköl för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält detta till den
kommun där försäljningen sker. Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och
ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Mer information



För mer information om alkohollagen se kommunens eller länsstyrelsens webbplats alternativt folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se, Konsumentverket www.konsumentverket.se, Tullverket
www.tullverket.se, Skatteverket www.skatteverket.se eller Polisen www.polisen.se.
Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas
i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

