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Egenkontrollprogram, försäljning och servering av 
folköl 
  
För att få sälja folköl så måste du utöva egenkontroll över din verksamhet. 
Det betyder att du själv ska kontrollera din verksamhet så att inga fel görs. 
För att kunna göra den kontrollen så ska du ha ett särskilt program som 
beskriver hur kontrollen går till. 
 
Att sälja folköl är en socialt ansvarsfull uppgift. Folköl är inte vilken vara som helst och 
därför så har lagstiftaren bestämt att det krävs en anmälan för försäljning. Lagstiftaren har 
också bestämt att du som ska sälja folköl måste veta vad du gör så att risken för att till 
exempel personer under 18 år får tag på folköl minimeras. För att du ska veta vad du gör så 
ska du kontrollera din verksamhet med hjälp av ett program, ett så kallat 
egenkontrollprogram. 
 
Egenkontrollprogrammet ska vara ett stöd för dig i din kontroll. Programmet ska användas 
aktivt, annars fyller det ingen funktion. Egenkontrollprogrammet är inte en redovisning till 
oss för att du ska visa att du känner till lagens olika bestämmelser. Det förutsätter vi att du 
gör. Anledningen till att du skickar in programmet till oss är att vi ska kontrollera så att du 
har ett program och att det programmet uppfyller lagens krav. 
 
När du har lämnat in ditt program så kommer vi att göra en bedömning av om det uppfyller 
lagens krav. Vi tittar bland annat på om innehållet är korrekt, om det framstår som rimligt, 
genomtänkt och funktionellt och om det är anpassat till din verksamhet. 
 
Tänk på att om du ska bedriva folkölsförsäljning på distans behöver ditt 
egenkontrollprogram vara anpassat för den typen av verksamhet.  
 
Ett egenkontrollprogram för detaljhandel eller servering av folköl måste minst innehålla 
dessa punkter: 
 

• praktiska uppgifter om din verksamhet så som plats, ägar-och kontaktuppgifter 
etcetera,  

• hur du säkerställer att inga skador uppstår på grund av din försäljning av folköl 
samt att det råder ordning och nykterhet enligt 3 kap. 5 § alkohollagen, 

• hur du kontrollerar att ingen under 18 år får köpa folköl av dig enligt 3 kap. 7 § 
alkohollagen 

• hur du kontrollerar att folköl inte säljs till någon som är märkbart påverkad av 
alkohol eller andra berusningsmedel enligt 3 kap. 8 § alkohollagen.  

• hur du uppfyller kravet om att sälja mat enligt 5 kap. 5 § alkohollagen alternativt 
hur du uppfyller kravet om att servera mat enligt 8 kap. 8 § alkohollagen. 

• hur du följer upp att ditt egenkontrollprogram fungerar i din verksamhet, hur ofta 
du gör uppföljningen och hur du uppdaterar egenkontrollprogrammet om det 
behövs, vilket är ett krav att du gör, 
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Egenkontrollprogrammet utgör en viktig del i den bedömning som vi gör av huruvida du 
får bedriva försäljning eller inte. Om du inte lämnar in ett egenkontrollprogram eller 
lämnar in ett program som inte uppfyller lagens krav så riskerar du att vi förbjuder din 
försäljning. 
 
Om du har frågor kan du kontakta oss genom kontaktcenter på telefon 031-365 00 00 eller 
via e-post miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se. 
 
Du kan också läsa mer om folkölsförsäljning på Folkhälsomyndighetens hemsida, 
www.folkhalsomyndigheten.se.  
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