
Egenkontrollprogram 
Folköl                           Tobak 

 

Försäljningsstället/affären: 

Adress: 

 

 

Rutiner för ålderskontroll 

Vi som säljer folköl och/eller tobak ska kontrollera att köparen är över 18 år. Vi 
kontrollerar kundens ålder genom att be om legitimationen. 

Vi kontrollerar alltid legitimationen om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden 
inte har legitimation så säljer vi inte folköl eller tobak. Vi vet om att den som säljer 
folköl eller tobak till en kund som är under 18 år kan få böter eller fängelse i högst sex 
månader. 

 

Informationen om åldergränsen och matutbud 

I affären finns det tydliga och synliga skyltar som informerar om åldersgränsen för köp 
av folköl eller tobak. Minst en skylt vid varje kassa. I de fall vi säljer folköl så vet vi att 
det ska finnas ett varierat och omfattande utbud av matvaror att tillgå. 

 

Langning 

Vi säljer inte till personer som vi tror kan ge bort eller sälja folkölen eller tobaken till 
någon under 18 år (lagning). 

 

Reklam för tobak  

Reklam för tobak med till exempel skyltar är förbjudet på affärens utsida och 
skyltfönster. Reklam som finns inne i affären får inte vara påträngande, uppsökande eller 
uppmana till att använda tobak. En liten informationsskylt inne i affären vid tobaken går 
dock bra. Rabatter eller extrapriser på tobak är förbjudet. 

 

Anmäl försäljning 

Ägaren till affären ska anmäla försäljning av folköl och/eller tobak till kommunen. Om 
affären byter ägare så ska den nya ägaren anmäla försäljning av folköl och/eller tobak. 

 

 



All personal som säljer folköl/tobak har läst detta egenkontrollprogram 

 

 

OBS! Vi visar upp egenkontrollprogrammet för kommunens tjänsteman när vi får 
tillsynsbesök i affären. 

 

Affärens ägare: _______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________ 

 

Vi har läst och förstått vårt egenkontrollprogram 

 

 Namn (personal) Datum/Signatur Datum/Signatur Datum/Signatur 
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ALKOHOLLAGEN (AL) i korthet 

Åldersgräns 

3 kap.8 § AL ålder för att köpa folköl. Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl 
får varor inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. 

Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller 
annat berusningsmedel. 

Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning 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 första stycket. 

 

TOBAKSLAGEN i korthet 

Åldersgräns 

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 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 syndbar 
skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som 
inte har fyllt 18 år. 

12 a § Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att 
det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom 
automat, via postorder eller liknande.  


