
Socialförvaltningen 1 (7) 
Tillståndsenheten Regelverk

vid försäljning av folköl, tobak och 
e-cigaretter i Lunds Kommun

Försäljningsställe 

Ägare/Bolag 

Försäljningsansvarig 

Regelverk: 
Krav vid försäljning 

Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 §  
Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under 
villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller 
transportmedel som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelande med 
stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och som är 
avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat. 

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget 
samt av tillverkare av sådan öl. 

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där 
försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan 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.  

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 8 §  
Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om 
verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel 
som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelande med stöd av 7 § 1 
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och som är avsedda för 
stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt. 

Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket 
samt av den som innehar serveringstillstånd.  

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där 
serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Vad nu sagts gäller inte 
i fall som avses i 1 § andra stycket 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.  
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Tobakslagen (1993:581) 12 c §  
En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att 
först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Näringsidkaren ska 
utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan ska näringsidkaren foga 
egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om 
uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål. 

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 20 §
En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla 
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först 
ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 23 §
Den som bedriver försäljning enligt 20 § eller gränsöverskridande distansförsäljning enligt 
21 § ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten 
lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan respektive registreringen enligt 20 och 21 §§ ska näringsidkaren foga 
egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och 
Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen och 
Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål.

Försäljningsregler 

Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 7 §  
Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. 
Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Servering av 
alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. 

Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 § 
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel.  
Alkohol får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att 
olovligen tillhandahållas någon.  
Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder 
som anges i 7 §.  

Tobakslagen (1993:581) 12 §  
Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte 
har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har 
uppnått nämnda ålder.  
Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon 
som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut.  
På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt 
med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har 
fyllt 18 år. 
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Tobakslagen (1993:581) 12 b §  
Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i 
förpackningar om färre än 19 cigaretter. 

Tobakslagen (1993:581) 11 § 
En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den 
saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart 
oriktiga. 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i 
näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska 
förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 17 § 
Om det finns särskild anledning att anta att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare 
är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 18 § 
På varje försäljningsställe för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas 
en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut 
sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till konsumenter ska 
tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även 
när försäljningen sker genom automat, via distansförsäljning eller liknande.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 7 §
Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett 
informationsblad.

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ansvarar för att 
styckförpackningar till sådana produkter innehåller ett informationsblad.

Om en styckförpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar 
informationsblad, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma 
gäller om informationsbladet inte uppfyller de föreskrifter om dess innehåll och utformning 
som har meddelats med stöd av 48 § 3.

Regler om produktanmälan, produktkrav och rapportering av 
försäljningsvolymer

Elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas konsumenter 
om de inte har anmälts, om de inte följer produktkraven eller om 
försäljningsvolymerna inte har rapporterats i behörig ordning. Dessa krav åligger 
tillverkaren/importören av produkterna men det finns fortfarande ett ansvar på 
försäljningsstället att inte sälja dessa produkter, se mer om detta i 5-6, 14 §§ Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
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Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 8 §
Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en 
innehållsdeklaration. Tillverkare och importörer ansvarar för att förpackningar till 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en innehållsdeklaration.

Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar 
innehållsdeklaration, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. 
Detsamma gäller om innehållsdeklarationen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och 
utformning som har meddelats med stöd av 48 § 4.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 9 §
Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters 
förpackningar, får inte 

1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra
sådana produkter,

2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten,

3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,

4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller

5. hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.

Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning till elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta 
kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande 
erbjudanden.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 10 §
Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en 
hälsovarning.

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ansvarar för att 
förpackningar till sådana produkter förses med en hälsovarning.

Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar 
hälsovarning, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller 
om hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om utformningen av varningen som har 
meddelats med stöd av 48 § 5.
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VAD HÄNDER OM JAG INTE FÖLJER LAGEN  

Förbud mot försäljning i sex månader eller tolv månader  
Om inte alkohollagens regler följs eller om försäljningen föranleder olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet så kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om 
regelbrottet upprepas eller anses allvarlig kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader. Om 
personalen bryter mot reglerna blir du som ägare ansvarig. Liknande regler om försäljningsförbud 
gäller vid olovlig tobaksförsäljning. Du kan även varnas eller vid äventyr av vite föreläggas att 
vidta åtgärder i syfte att följa tobakslagens regler. 

Böter eller fängelse  
Den som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna i alkohol eller tobakslagen kan dömas till 
böter eller fängelse upp till sex månader. I alkohollagen kallas detta brott för olovlig 
dryckeshantering. Brott enligt tobakslagen kallas olovlig tobaksförsäljning. Om kommunen 
meddelar ett förbud mot försäljning av folköl och ägaren ändå fortsätter att sälja kan han dömas 
för olovlig dryckeshantering. 

5 (7) Socialförvaltningen 
Tillståndsenheten Regelverk

vid försäljning av folköl, tobak och 
e-cigaretter i Lunds Kommun
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Tillståndsenheten Regelverk

vid försäljning av folköl eller tobak i 
Lunds Kommun 

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT FÖLJA REGLERNA  
Be om legitimation  
När någon ser ut att vara under 25 år och vill köpa folköl eller tobak – be om legitimation. Kom 
ihåg att den som är äldre än 18 år normalt inte alls har något att invända. Ställ samma krav på 
legitimation som Du gör när Du tar emot betalning. Låt dig inte övertalas av argument och 
ursäkter från kunden om att kunden brukar få handla eller att kunden är känd av någon annan i 
personalen. Kom ihåg att Du har ett personligt ansvar att förvissa dig om att kunden har fyllt 18. 
Att vara förvissad innebär att man ska veta helt säkert att kunden har åldern inne. Detta kan endast 
ske genom att kunden visar upp en giltig legitimation. 

Om kunden inte har rätt ålder  
Säg att Du inte har rätt att sälja folköl eller tobak  till person som inte har fyllt 18 år.  

Om kunden inte har giltig legitimation  
Säg att Du inte har rätt att sälja folköl eller tobak till person som inte kan visa att han fyllt 18 år.  

Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel  
Säg att Du inte har rätt att sälja folköl till en person som är märkbart påverkad av alkohol eller 
annat berusningsmedel (tecken på onykterhet kan vara att en person blir störande, raglar eller har 
svårighet att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt).  

Om den som inte fyllt 18 år säger sig vilja köpa åt någon annan som har rätt ålder 
Förklara att det är förbjudet  

Om du misstänker att någon med rätt ålder tänker lämna varan till någon som inte 
fyllt 18 år  
Förklara att Du måste fråga om köpet görs åt någon som inte fyllt 18 år. Om Du efter svaret 
fortfarande misstänker att allt inte står rätt till – vägra försäljning. Säg att Du inte har rätt att sälja 
folköl eller tobak vid misstanke om langning. 

Om kunden ändå står på sig  
Be om möjligt en chef eller en kollega att hjälpa till. Förklara annars att det inte lönar sig att 
diskutera mer.  

Om kunden blir aggressiv  
Ta det lugnt själv. Be en chef eller kollega att hjälpa till (om det finns någon i närheten). Om 
kunden gör något olagligt – tänk på din egen säkerhet. Om möjligt: observera vad som händer och 
gör anteckningar när det hela är över. Du kan behövas som vittne.  

Berätta vad som hänt för din chef. Vid behov ring polisen. 
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Tillståndsenheten Regelverk

vid försäljning av folköl eller tobak i 
Lunds Kommun 

Försäljningspersonalens intyg om att de har fått 
information om regler för försäljning av folköl och tobak. 

Namn Datum 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Information bör ges regelbundet, det rekommenderas därför att uppdatering av 
programmet och kvittenser görs minst en gång per år.  
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